VÄLKOMMEN TILL SM FÖR SMÅ DRIVANDE HUNDAR

2011

SM:et är ett samarrangemang mellan Jaktjournalen, Svenska Taxklubben, Svenska
Bassetklubben, Svenska Beagleklubben och Svenska Dreverklubben.

Boende & samlingslokal blir på Tångahed i Vårgårda
Söndag den 27 november 2011:
1530-1700
Anmälan på officersmässen ( till vänster cirka 100 meter efter infarten). En kopp kaffe,
macka samt inkvartering.
1700-1800
Genomgång med domare och lagledare.
1800-1900
Genomgång av regler m m. Lottning av domare och
provmarker. Presentation av hundar domare samt fotografering.
1930SM-middag. (Vi har valt att förlägga den festligaste
delen vad gäller mat, dryck m m till denna kväll).
-2230
Inlämning av termosar.

Måndag den 28 november 2011:
0600-0700
Väckning, frukost, matsäck m m.
0645-0730
Avresa till provmarkerna.
08.00
Släpp
1300-1500
Enklare förtäring finns för hundförare och domare.
1500-1600
Kollegium.
1600-1700
Prisutdelning, avslutning, (cirka 1700) och hemfärd.
2100Övernattning (extra natt)kan anordnas för långväga
gäster. Säg till om detta i förväg.
OBS!
Angivna tider är i vissa fall preliminära hålltider.

PLATS:
Förläggning m m sker på ”Tånga Hed” på Tånga Vandrarhem i Vårgårda. SM-expeditionen finns på
Officersmässen (gult hus på vänster sida) på Tånga Hed i Vårgårda. Se efter skylt ”ANMÄLAN SM”.
SKYLTNING:
Tånga Hed är skyltat ifrån väg E 20 och är lätt att hitta. Dock kan det vara vara bra att veta att Tånga Hed
ligger i utkanten av Vårgårda öster om järnvägen samt sydöst om E 20. Sista kilometern sitter våra små
gula SM-skyltar också uppe.

Ett tips är att gå in på nätet på www.hitta.se och slå in Vandrarhemmets telefonnummer 0322-624311. Då
kommer karta m m upp.
PROVMARKER:
Max körtid inkl tid för rastning av hund före släpp är cirka en timma.
FÖRLÄGGNING:
Vi har valt jägarmässiga och enkla former på Vandrarhemmet.
Varje lag kommer i möjligaste mån att bo med rummen intill varandra. Tag med sovsäck eller sänglinne,
handduk och väckarklocka.
Hundar får självklart vistas inomhus men under ordnade former. De bör då sova i s k transportburar.
Tillgång finns till jordade uttag om någon vill ha sin hund kvar i bilen och ansluta kupévärmare. Möjlighet
finns också för parkering av husvagn eller husbil vid eluttag.
Extra medföljande betalar mat och boende till självkostnadspris (förra året 500 kr) som betalas direkt
till provledningen. OBS Anmälan om extra medföljande bör ske en vecka i förväg till Provledningen
Ingemar Larsson tel: 070-3772686 hedegarden@compaqnet.se

TÄVLINGENS UPPLÄGGNING: Detta är ett inofficiellt prov och alltså inte
championatsgrundande (ingen reg. hos SKK av resultatet).
Provdagens längd är fyra timmar för tax och bassetraserna (0800-1200) samt sex timmar (0800-1400)
för bagle och drever.
Vissa avsteg görs från gällande regler. T ex får koppling ske på alla drev, dock med visst iakttagande av att
poängen i samarbete kan bli lidande. Ytterligare avvikelser kan ifrågakomma och dessa redogörs för vid
genomgången.
Poängberäkning sker enligt tabellen nedan, där varje drevminut mellan tredjepris och förstapris "ger
betalt" och läggs ihop med egenskapspoängen.
Andra- och tredjepris (basset petit) som i vissa fall är byggbara till förstapris enligt vanliga
drevprovreglerna behandlas som tvåor respektive treor med tillägg av poäng för extraminuterna.
Nytt från och med förra året är att beagle och drever får sina treor redan efter 30 minuters drev.
För övrigt så gäller i stort aktuella drevprovsregler för rasen vad
gäller tappttider, tillåtna djurslag mm.
Startavgift 500 kr per hund.

FÖRFRÅGNINGAR:
Dessa göres lättast till lagledarna eller Provledaren Anders Carlsson 0731-828401 anders@fri-bo.com
Kommissarie Gösta Mörk 0703-668512 gostamork@hotmail.com
Fullmäktige Bo Wallin har tel 0705-380083
Lagledare Tax
Lagledare Basset
Lagledare Beagle
Lagledare Drever

Carina Olsson
Göran Pettersson
Göte Roman
Walde Dahlstrand

carina@skogsraas.com
hansgoran.pettersson@swipnet.se
gote.roman@telia.com
Tel 0521-14860

Små-Sm 2011
Tävlingens uppläggning: Detta är ett inofficiellt prov och alltså inte championatsgrundande
( ingen reg. hos skk av resultatet ).

Provdagens längd är förkortad för vissa raser. Tax och Basset provas i fyra timmar ( 0800-1200 )
medan Beagle och drever provas i sex timmar ( 0800-1400 ) .
Vissa avsteg görs från gällande regler. Tex. får koppling ske på alla drev, dock med visst beaktande att
poängen i samarbete kan bli lidande. Ytterligare avvikelser kan ifrågakomma och dessa redogörs för
vid genomgången.
Poängberäkning sker enligt tabellen nedan, där varje drevminut mellan tredjepris och förstapris
”ger betalt” och läggs ihop med egenskapspoängen. Andra och tredjepris ( tredjepris gäller endast
basset petit ) som i vissa fall är byggbara till förstapris enligt vanliga drevprovsreglerna behandlas
som tvåor respektive treor med tillägg av poäng för extraminuterna. Obs att treor för beagle och drever
också uppnås vid 30 min enligt denna tabell. För övrigt så gäller i stort aktuella drevprovsregler för
rasen vad gäller tapptider, tillåtna djurslag mm.
Ny tabell för beräkning av SM-poäng för prisvärda drev. Till detta läggs egenskapspoängen.

Hare
Tax
Basset
Beagle
Drever

Förstapris
24 (60)
24 (60)
24 (90)
24 (90)

Andrapris
16,5 (45 )
16,5 (45)
15 (60)
15 ( 60)

Tredjepris
9 (30)
9 (30)
6 (30)
6 (30)

Koefficient
0,5
0,5
0,3
0,3

16
16
16
16

10
10
10
10

4
4
4
4

0,4
0,4
0,2
0,2

Rå/Hjort/Räv
Tax
Basset
Beagle
Drever

(60)
(60)
(90)
(90)

(45)
(45)
(60)
(60)

(30)
(30)
(30)
(30)

Exempel:
Om en basset eller tax under provdagen erövrar två förstapris, samt en rådjurstvåa med
50 minuters drevtid plus 20 min. rå (ej prisvärt) ska denne vid tex. 46 egenskapspoäng
(EP) premieras enligt följande:
46(EP) +16+16+10+(5x0,4) =90 SM-poäng
Observera att s.k. byggbara tvåor eller byggbara treor (treor gäller endast basset petit)
som enligt reglerna kan byggas ihop till ett förstapris, vid denna SM-tävling hanteras som
Vanliga tvåor och treor med eventuella tillägg för extraminuterna.
(Diskuterad och godkänd 2010-09-27)

