LAG - SM 2017
Den 8-9/7 2017 arrangerar SSRK Västra en Lag tävling för retrievers.
Tävlingen kommer att genomföras i Skövdeområdet.
Antal lag är maximerat till 28 st.
Antal hundar i varje lag är 5 st + en lagledare (som tar emot alla mail och info som skickas ut)
Lagledare kan vara en i laget.
• I varje lag får bara finnas max 3 st elit hundar
• I varje lag måste det finnas minst 1 st nkl hund.
• Förutom att ett lag får ha max 3 st Ekl-hund, en Nkl-hund och ytterligare en Ökl eller Nkl
hund kan lagen bestå av hundar enl. nedan.
• Tex 4 ÖKL + 1 NKL är ok.
• Tex 3 EKL + 2 NKL är ok.
• Tex 2 EKL + 2 ÖKL + 1 NKL är ok. Osv…
Då LAG SM 2017 är en tävling där vi sätter regler, har vi bestämt att följande klassindelningar
vid anmälan gäller: I tabellen nedan ser ni var ni är med ert ekipage. Titta i den kolumnen ni
är längst till vänster på A – B eller C prov. Där ni hamnar längst till vänster följer ni pilen rakt
ner och då har ni klassen ni startar i på Lag SM.
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Exempel :
• Är ni JCH men ej startat på C prov = Lag SM - EKL
• Har ni startat på B prov i EKL men startat på C prov i ÖKL = Lag SM - EKL
• Har ni startat i ÖKL på B prov men ej har kvalificerat er för ÖKL på C prov = Lag SM - ÖKL
• Har ni startat i EKL på C prov men ej i ÖKL på B prov = Lag SM - EKL
Klassindelnings ”meriter” räknas tom 2017-07-07

Varje avdelning inom SSRK har 1 plats. Det finns 14 avdelningar.
Har du ett lag som du vill representera Smålandsavdelningen med så anmäl intresse till
avdelningen på mailadress: magnus.lindstrom@barrelsmokes.se
Blir det fler än ett lag kommer uttagning att ske via avdelningen.
Övriga lag från den avdelningen skall således anmäla sig själva.
Då skall de intresserade lagen anmäla sig direkt till oss via www.workingtest.se.
Därefter sker lottning om vilka som får plats.
Tävlingen kommer att genomföras som ett C prov - Workingtest med alla hundar.
Ingen hund ställs av på någon ruta. Provet kommer att starta på lördagen med ett antal
prövningar och sen fortsätta på söndagen och avslutas med final på sön em.
Kommer inget svar från avdelningarna per 2017-02-28 anses avdelningens ”Lag 1” plats vara
förbrukad, platsen hamnar då i den fria lottningen av lag.
Anmälningsavgiften är 4 000 kr / per lag. Betalas in efter lottningen.
Supé kommer att hållas på lördag kväll.
Officiell anmälnings blankett kommer att finnas på www.workingtest.se
Denna läggs upp senast 2017-01-23.
Övriga regler om arrangemanget kommer att finnas på www.workingtest.se.

Sista anmälningsdag för arrangemanget är 2017-06-01 därefter sker lottning.
Tack för ert engagemang.
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