Klubbmesterskap Hedemarkharehundklubb– 2014.
HHK avholder klubbmesterskap for støver og småhund den 6.12.2014
Stamkvarter blir Åsbygda grendehus ved Åsbygda skole.
Påmelding sendes til Knut Kjeverud - Åsvangveien 670, 2332 Åsvang.
E-mail: k-da-kje@online.no Eller på web -- Mob nr 97639368.
Påmeldingsfrist, utvidet til 02.12.2014, merk innbetaling Ref nr: 43-14002.
Avgift kr. 300,- betales inn på kontonummer. 1822.39.98972.
Alle hunde eiere må skaffe dommer, det blir trekning dommere/hunde eiere, så man
kan ikke regne med å få den dommeren man selv har funnet.
De som melder på, må ta kontakt pr tlf eller mail med navn på den dommeren som
skal dømme, slik at prøvekomiteen får lagt inn dommer.
Dommermøte med trekning blir på Åsbygda grendehus fredag 5.12 - kl 19.00.
Presentasjon av dommer / hundeeier 19.45 - Sosialt samvær etter presentasjon.
Lørdag 05.12. - Prøvetid 08.00 – 15.
Dommer møte lørdag kl 17.00
Kåring av klubbmester ca 18.00 eller så fort dommermøte er ferdig.
Enkel bevertning og sosialt samvær utover for dem som har lyst til og slå av en
jaktprat.

Vedtekter for avholdelse/deltagelse av klubbmesterskap i
Hedmark Harehundklubb
1. Eier av hunden må være hovedmedlem av HHK og hunden må være registrert på
eier.
2. Eier av hund kan ikke ha vært medlem av annen klubb tilsluttet NHKF samme
kalenderår som deltagelse på klubbmesterskap.
3. Hundefører må skaffe egen dommer til prøven. Terreng/hund trekkes av
arrangementskomiteen, da dommer kan dømme i eget terreng. Hundeeier/fører
møter på trekningen kvelden før prøven. Komiteen kan ta hensyn til trekningen i
forhold til kjøreavstand mellom deltager og dommer. Kjøreavstand satt til ca. en
time.
4. Prøven skal være en godkjent åpen prøve samlet.
5. Støver og småhund stiller til samme klubbmesterskap, men kåres hver for seg.
6. Maksimum antall ekvipasjer ved klubbmesterskapet er 20 hunder. fordeling
10/10. Hvis prøven ikke blir fulltegnet av småhund eller støver fylles prøven opp
til maks 20 hunder.
7. Arrangementskomiteen kan endre maks/min antall hunder fra år til år. Ved
overtegning vil medlem som har anmeldt fler hunder, kun få stille én hund.
Videre går premierte hunder foran upremierte hunder ut fra premiegrad, og unge
hunder foran eldre.

