Uttagning av landslagsekipage till EOC och NM 2021
Svenska Hundfreestyleklubben kommer att utse ett landslag som representerar
Sverige vid Europeiska Öppna Mästerskapet (EOC) och Nordiska Mästerskapet
(NM).
På grund av det senaste årets speciella situation med i stort sett uteblivna
tävlingar att hämta resultat från för kval till landslaget så kommer uttagningen
att ske enligt beskrivning nedan under Uttagningsregler.
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 resebidrag utgår från SHFK till förare som är medlem i
klubben. Dock står man för den största delen av 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 obligatoriskt
för både ordinarie och reserver. Endast synnerligen särskilda skäl är godtagbara
för att inte delta vid workshoparna.
Uttagningsregler
Landslaget kommer bestå av fyra (4) ordinarie ekipage och två (2) reserver per
gren, Freestyle respektive HTM.
Uttagningen kommer att ske på kvaltävling arrangerad 17 juli i Kungsör.
Tävlingen är officiell och öppen för samtliga klass 3 ekipage i FS respektive HTM.
Anmälan sker i Hundaktiv. De tre (3) bäst placerade ekipagen med certpoäng i
respektive FS/HTM på tävlingen är direktkvalade till landslaget. De resterande
platserna/gren äger Landslagsledningen rätt att ta ut/besluta om. Här kan även
ekipage som är förhindrade att delta på kvaltävlingen komma att tas ut. Detta
sker då genom individuell bedömning av tidigare resultat. Landslagsledningen
äger rätt att fördela ordinarie- och reservplatser.
Kval: sker på officiell tävling den 17 juli i Kungsör.
Meddelande om plats i landslaget meddelas så snart som möjligt efter
kvaltävlingen i Kungsör.
Obligatoriska workshopar: 7-8 augusti, 13-14 november
Datum för mästerskapen är:
EOC St Petersburg, Ryssland 7-10 oktober
NM, Norge 17-19 december
Intresserad av att ansöka?
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 profilkläder
* agera för lagets bästa

