Landslagsuttagning 2019
2019 kommer Svenska Hundfreestyleklubben att utse ett landslag som
representerar Sverige vid mästerskapen under året. Då mästerskapen
ligger tätt tillsammans under hösten så kommer troligen lagen bestå av
olika ekipage vid mästerskapen.
Landslaget kommer bestå av fyra (4) ordinarie ekipage och två (2)
reserver per gren, Freestyle respektive HtM vid varje mästerskap. Du
som söker till landslaget bör vara beredd på att satsa engagemang, tid
och ekonomiska resurser då man har spännande resor framför sig om
man blir uttagen. Ett mindre bidrag utgår från SHFK men man står för de
flesta kostnader själv i samband med mästerskapsresorna. Det åligger
även den som söker att ansvara för att hunden har de vaccinationer,
papper och liknande som krävs.
Deltagande vid workshoparna inför kommande mästerskap är
obligatorisk för både ordinarie och reserver. Endast synnerligen
särskilda skäl är godtagbara för att inte delta vid workshoparna.
Uttagningsregler
Uttagningen baseras på de fyra (4) bästa klass 3-resultaten vid officiella
tävlingar inom kvalperioden – se nedan. Minst ett (1) resultat ska vara
från ett mästerskap som SM (dock ej ungdoms SM), AFEC, NM, VM, OEC.
Minst fem (5) domare ska ha dömt vid de aktuella resultaten. Om några
ekipage får samma sammanlagda poäng avgörs kvalplatsen av den enskilt
högsta poängen från de aktuella resultaten.
Kvalperiod: 2 april 2018 – 7 april 2019
Ansök senast: 9 april 2019 (meddelande om kvalplatser sker senast 15
april)
Obligatoriska workshopar: 1-2 juni/ 10-11 augusti/ 2-3 november
(Avsätt datum om du avser att söka till landslaget!)
Mästerskapen 2019
Preliminära datum för mästerskapen är:
OEC Italien 20-22 september
VM Tyskland 21-24 november
NM Sverige 14-15 december
Intresserad av att ansöka?

Ansökan sker via ett
webformulär som finns på
www.shfk.se

Var beredd på att:
*åka på det/de mästerskap man är uttagen till
* Bekosta det mesta av resorna själv
* Ansvara för hundens vaccinationer och
papper etc.
* Delta vid obligatoriska workshops
* Bära sponsorernas profilkläde
* Agera för lagets bästa

