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Kvalperioden för TTM-SM är 8 november 2021 till 31 September 2022 De 4 bästa resultaten per lag 

räknas. Regerande svenska mästarna i TtM är garanterade en plats på SM i TtM.  

 

Följande gäller för lagen som tävlar om kvalplats till SM: 

1. En enskild hund får vara med i olika lag, men tävla med max två olika lag under samma 

tävlingsdag.  

2. En förare får vara med i olika lag. 

3. Ett lag består av någon av följande konstellationer: 

a. En förare med fler hundar än en 

b. En hund med flera förare än en 

c. Flera förare och flera hundar 

4. Under kvalperioden/året får man inte lägga till hundar eller förare, däremot är det tillåtet att byta 

ut/ta bort en hund respektive förare vid sjukdom/skada. Bytet gäller därefter under kvarvarande 

kvalperiod/året. Vid byte av hund/förare ska under en kvalperiod ska det meddelas till SHFK via 

mailadress sekreterare@shfk.se. 

5. För att lagresultaten ska kunna räknas ihop för lagen krävs att: 

a. Klassen rapporterats in i tävlingssystemet Hundaktiv som en inofficiell lagklass. 

b. Minst två domare har dömt klassen. Domarna ska ha gått domarutbildning men behöver 

inte vara färdigauktoriserade. Det är alltså möjligt för domarelever att döma lagklass. 

c. Laget ska registreras i hundaktiv. 

d. Lagets namn får inte ändras under året/kvalperioden. 

e. Det är inte nödvändigt att alla hundar och förare som ingår i laget startar vid varje tävling 

så länge laget som helhet uppfyller TtM-kraven. 

 

Genomförandet av TTM SM 2022 

De 6 bästa lagen med 4 resultat på kvallistan blir erbjudna en plats på TtM SM som genomförs på 

Ulricehamn BK den 13/11. Resterande lag med 4 resultat går in på reservplats i fallande ordning.  

 

 

Särskiljning vid samma poängsumma hos lagen som kan placera sig 1-3 vid semifinalen  

Om samma poängsumma uppnås hos flera lag vinner det lag som har flest poäng i kategorin 
“Precision och samarbete”. Har de fortfarande samma poäng vinner det lag som har uppnått flest 
poäng i kategorin ”Tolkning av musik”.  

Går det inte att särskilja lagen i kategorierna ”Precision och samarbete” i första hand och i kategorin 
”Tolkning av musik” i andra hand så blir båda lagen kvalade till semifinalen/ bereds plats i finalen. 


