SM Får
SVaK:s mest prestigefyllda vallhundstävling på
får.
Från och med tävlingssäsongen 2014 har upplägget för SM Får förändrats genom ett förslag framtaget
av en arbetsgrupp ( AT-grupp ) gällande tävlingsverksamheten.
(Uppdaterad 2016-03. TK/LIJ)

Upplägg och uttagning
Deltagare samlar poäng i ordinarie rankingsystem.
Max 120 platser erbjuds till SM som inleds med tre (3) kvartsfinaler med max 40 startande på varje
plats. Den kvalade måste dock ha MINST 10 rankingpoäng för att få vara med. Fördelningen av
startande görs efter geografisk tillhörighet som anpassas efter de platser där kvartsfinalerna hålls. De
tre kvartsfinalerna bör ligga jämnt fördelade över Sverige, en i söder – en i mellandelen – och en i
norra delen. De bör dessutom ligga nära varandra i tid.
De tre startfälten ska vara så lika till antalet som möjligt. TK ansvarar för startlistornas geografiska
fördelning och anpassar dem efter de platser där kvartsfinalerna går.
Om det finns färre än 120 deltagare med minst 10 rankingpoäng så blir det färre starter.
Ingen påfyllning och inga reserver.
Startlistan på kvalen och semifinalen lottas.
Varje tävlande får ställa upp med max två (2) hundar på SM och (landslags)-uttagningskval.
De inledande tre kvartsfinalerna sker på internationell kvalbana ( CK-bana ). Tävlingarna går över två
(2) dagar och bästa sammanlagda resultat ( = tävlingspoäng ) vinner.
Åtskillnad av ekipage vid lika tävlingspoäng:
Om flera hamnar på exakt lika / sammanlagda /tävlingspoäng gäller: Nästa steg är bästa /
sammanlagda / hela hämtpoängen, därefter bästa / sammanlagda / utgångspoängen, därefter bästa
/ sammanlagda / upptagspoängen, därefter bästa / sammanlagda / framdrivningspoängen. Vid
fortfarande lika poäng fortsättes med momenten i tävlad ordning. Vid fortfarande exakt lika poäng
och det gäller Kvarts-SM och att båda hamnar på 15:e plats så får båda ekipagen gå vidare till SM
semifinal
Vid SM semifinal och det gäller 15:e platsen så går 16 till finalen.
Om det sker på SM finalen och gäller 1:a plats så får ett skiljeheat göras. I övrigt gäller delad placering
Från varje kvartsfinal går 15 ekipage vidare till SM-semifinal
Vid eventuellt frånfälle från någon av de 15 kvalificerade från varje deltävling får reserv/-er träda in
från den deltävling där frånfälle skett
Varje delarrangör måste räkna samman totalpoängen för sina samtliga tävlande så att en reservlista
finns tillgänglig om någon/några måste avsäga sin plats. Det är viktigt att det kommer 45 startande till
SM semifinal både för konkurrensens skull och för ekonomin för SM arrangören
Semifinal och final går på en ny plats under en helg enligt bestämd regionsfördelning ( sist i
dokumentet )

I semifinalen startar 45 ekipage . Tävlingen sker med formatet internationell kvalbana , ( CK bana) för
de ordinarie SM ekipagen.
I finalen startar 15 ekipage. Finalen sker i formatet internationell finalbana. Dubbelhämt –
fråndrivning – sortering - fålla

Planering
Lokalklubben (LK) förankrar sitt åtagande av Kvarts-SM och SM semifinal – final genom ett beslut
av styrelsen i lokalklubben.
 Kontakt tas med TK om att intresse för att arrangera Kvarts-SM och SM semifinal – final
finns.
 Efter acceptans från TK bestämmer LK i samråd med TK datum för arrangemangen. Tidplan
som gäller är att Kvarts-SM kan ligga från en (1) vecka till två (2) veckor efter kvalperiodens
slut, ca 20 juli – 30 juli. Om SM semifinal-final går vid senare tidpunkt på hösten kan KvartsSM arrangeras efter 30 juli.
Semifinal / final bör ligga f o m ca 10 augusti – andra helgen i oktober
Dock skall hänsyn tas till utsatta datum for NM och EM samt till WT de år den arrangeras.
 Lokalklubben gör en fördelning av arbetsuppgifter samt en övergripande organisation av
funktionärer.
 Information om tävlingsplatsen, boende och lokalisering redovisas i Omkring samt på SVAK:s
och lokalklubbens hemsidor.
 Avstämning görs med TK inte senare än 1 månad innan arrangemangen för att redovisa om
planeringen går efter utsatt plan.
 LK:s IT-ansvarig lägger upp tävlingarna på Vallreg snarast möjligt efter att tävlingsdatum har
bestämts.
 LK och TK i samråd bestämmer och tillsätter domare. På Kvarts-SM skall endast en (1)
domare tillsättas. På SM semifinal – final skall två (2) domare tillsättas.

I samband med tävlingen:
 Startlistor och protokoll skrivs ut av LK.
 LK ordnar nummerlappar till de tävlande (finns i sportaffärer) LK ombesörjer att
halsband till fåren finns på plats. Halsbanden finns hos landslagsledaren. TK har
kännedom om var flaggorna finns. Används vid SM semifinal-final
 Tips på fördelning av arbetsuppgifter enligt nedan
3 personer i utställningen som byts av i tre pass under dag 1 & 2. (Det kan ju vara trevligt för alla
funktionärer att kunna se en del av tävlingen och det är viktigt att hundar och utställare är pigga
under sitt arbetspass.)
På finaldagen ställs två flockar ut. Då behövs också två personer som är beredda att vakta flock
nummer 1 (så att den inte går av banan) när den andra flocken hämtas. Dessa
två kan också passa de bortsorterade fåren i sorteringen.
En eller två publikvärdar som berättar om tävlingsformen och tar hand om publiken är trevligt.
Tävlingsansvarig ska vara väl insatt i gällande tävlingsanvisningar och tillse att de följs under
tävlingen. Aktuella tävlingsanvisningar finns att läsa på SVaK:s hemsida.
Tävlingsansvarig ska vara tillgänglig på tävlingsplatsen för domare och tävlande under hela
tävlingen.
Tävlingsorganisatör: Håller kontakt mellan utställare och domare för att få så jämna och lika
utställningar som möjligt. Framförallt bra under finalen då det är viktigt att flock nummer två
ställs ut i rätt ögonblick.
Sekretariatet 2 personer som hjälps åt att ge tävlande och andra den service de behöver.
Domarsekreterare. TK kan hjälpa till att söka bland aktuella domaraspiranter.
Resurspersoner. Det är alltid bra att ha två extra personer om någon blir sjuk eller det plötsligt
uppstår behov i någon funktion.
Uttag. En person som tar av fåren från banan. Två pass under dagen.
En utsedd person som dokumenterar och lämnar material till Omkring.

Ekonomi
I enlighet med AT-gruppens förslag förordar TK en dubblerad intrångsersättning, vilket även ger en
förhöjd startavgift

Kvarts-SM
Kvarts-SM är ett LK arrangemang likt övriga tävlingar vad avser redovisning och betalning till SVaK av
startavgifter och domararvode / domarresa
Startavgiften och intrångsersättning bestäms av LK och TK i samråd.
TK förordar
Startavgift = 600,-/ ekipage ( veterinäravgift inkluderad. Vid ev. förhöjd veterinärmedverkan sker
justering )
Intrångsersättning = 100,-/ ekipage
Kvarts-SM döms av en (1 ) domare. LK ombesörjer/bekostar logi och mat. Domaren får ersättning via
SVaK. Vid utländsk domare betalar LK domaren, både arvode och resa samt ombesörjer/bekostar för
boende och logi.

Semifinal - Final
Semifinal-final ska ej redovisas eller betalas till SVaK gällande tävlingsredovisning.
Startavgiften och intrångsersättningen bestäms av LK och TK i samråd
TK förordar
Startavgift = 750,- / ekipage ( veterinäravgift inkluderad. Vid ev förhöjd veterinärmedverkan sker
justering )
Intrångsersättning = 100,- / ekipage
LK utser två domare i samråd med TK. En domare skall vara svensk och en domare skall vara
utländsk. Svenska domare kostar enligt vedertagen överenskommelse och betalas av SVAK.
Svenske domaren skickar räkning till SVaK i vanlig ordning. Arvode och resa till den utländske
domaren betalas av LK
LK betalar samtliga kostnader för domarens/domarnas boende och mat
LK beställer SVAK:s standardpaket av priser, d.v.s. plaketter, medaljer samt koppel. Fakturan
skickas till SVaK:s kassör. Medlem i SVAK:s styrelse tillhandahåller SVaK flagga.
LK bekostar toavagn/vagnar samt ev. programblad.
LK ordnar med servering under SM dagarna.
Inkomster som görs med anledning av parkering, matförsäljning och andra kringarrangemang
tillfaller LK.
Tävlingsplatsen
Fältet där tävlingen skall hållas skall vara tillräckligt stort så att samtliga moment kan
genomföras.
Domaren/domarna måste kunna se hela banan från den plats de är placerade.
Hörbarheten bör kontrolleras.
Plats för täckta fållor skall finnas i direkt anslutning till tävlingsfältet.
Det skall finnas plats för åskådare och tävlande bakom avspärrat tävlingsområde.
Parkering och område för servering skall finnas i anslutning till tävlingsplatsen.
Tips: Parkering för de tävlande i främsta ledet om det är möjligt.
Väg till parkering skall ej vara för väderberoende.
Alternativa banor på tilltänkt tävlingsfält skall undersökas, med anledning av t.ex. extrema
väderförhållanden (t.ex. vindriktning)

Fåren
Fåren skall vara hundvana.

Fåren skall vara i gott skick, innan tävlingen bör samtliga får gås igenom i mindre grupper och djur
som beter sig felaktigt skall frånskiljas. Under samtliga tävlingsdagar skall får märkas med tydliga
halsband. Tänk på att välja en färg som alla kan se.
Halsband till fåren finns hos landslagsledaren

Policy god tävlingssed gällande SM / Cuper
SM / Cup djur och SM / Cup fält får inte användas till IK2/CK/NN2 på minst 2 månader före den
aktuella SM/Cup-tävlingen

Tävlande
En förare kan gå med upp till två hundar.
Rankning sker enligt fastställd kvalperiod 15 juli – 14 juli
Den tävlande måste ha uppnått minst 10 rankingpoäng
Anmälan och inbetalning av startavgift skall göras snarast möjligt efter kvalperioden, De ekipage som
har säkerställd ranking bör betala innan kvalperiodens slut för att underlätta för LK och TK
Ansvaret att anmäla sig till tävlingen i tid ligger på de tävlande. Lottning sker snarast möjligt efter
anmälningstidens slut. Rankingberättigad som inte har för avsikt att ställa upp ombeds att avanmäla i
god tid
Skilj lika poäng i rankinglistan åt genom att i första hand titta på hundens första – sen andra – sen
tredje – sen fjärde resultat.Om ekipagen ej kan särskiljas på placering skall den sammanlagda
indexerade summan av de fyra resultaten. Högst resultat vinner. Alltså % av totalresultatet
Exempel:
Hund 1: 85p, 83 p, 102 p, 90 p. Index= 85% ( av totalt 100) + 83 % ( av tot 100) + 93 % ( av tot 110 )
+ 82 % ( av tot 110 ) = 343
Hund 2: 79 p, 89 p, 99 p, 78 p. Index= 79 % ( av 100 ) + 89 % ( av 100 ) + 90 % ( 110 ) + 78 % ( av
100 ) = 336
Hund 1 går vidare
Ranking är endast tillämpligt till Kvarts-SM eftersom det är från Kvarts-SM som deltagarna sedan går
vidare till semifinal och sedan därifrån till final
TK kan ge den som är djurägare till Kvarts-SM möjlighet att tävla på annat Kvarts-SM än sitt eget.
Kvarts-SM dömande domare ges också möjlighet att tävla på annat Kvarts-SM datum än det datum de
lovat att döma.

Tävlingsjury
Tävlingsjuryn är avskaffad. Domaren/domarna är suveräna vad gäller tävlingsbedömningen. Om
protest inkommer till tävlingsledaren under mästerskapstävling ska domaren/domarna och TL
tillsammans avgöra utslaget av protesten

Tävlingarna
Kvarts-SM
Genomförs under två (2) dagar med internationell kvalbana ( CK-bana)
Antal startande är max 40 ekipage per Kvarts-SM. Bästa sammanlagda resultat ( = tävlingspoäng )
över de två dagarna gäller. De 15 bästa ekipagen på varje kvartsfinal går vidare till SM semifinal.
Djurantal minst ca 120. Djuren bör max gå två (2) gånger/dag
Startlistan lottas
Förare som startar med två (2) hundar bör i samband med lottning fördelas så att det är tillräckligt
antal ekipage mellan förarens första och andra hund. Föraren måste ges tid att byta hund och förbereda
start för andra hund. Beakta avstånd till parkering , att ekipage kan bryta samt eventuella andra
omständigheter. Dessutom bör det ses till att inte samma ekipage får väldigt tidigt / sent startnummer
bägge dagarna. De som har två hundar ska ha omvänd startordning på sina hundar till dag 2
Startlistan ska ligga fast 3 dagar innan
Tävlande som kvalat in med tre hundar måste bestämma sig för med vilka två hundar de ska starta
senast 3 dagar före

Om en av de två hundarna blir akut sjuk någon av de tre dagarna får den tävlande ta in sin tredje hund
( = reservhunden ) arrangören bör få se att hunden verkligen är sjuk alternativt få se ett veterinärintyg.
Det räcker att den tävlande betalar in för två hundar men har den tredje som reservhund.

Semifinal / Final
Semifinal genomförs på en (1) dag ( Dag 1 )med internationell kvalbana ( CK-bana )
I semifinalen startar 45 ekipage. De 15 bästa ekipagen går vidare till final ( Dag 2 )
Finalen genomförs på en internationell finalbana. Dubbelhämt – fråndrivning – sortering – fålla
Djurantal minst ca 150 djur helst över 200. Djuren bör gå max 2 gånger/ dag
Startlistan lottas till semifinalen
Förare som startar med två (2) hundar bör i samband med lottning fördelas så att det minst är några
ekipage mellan förarens första och andra hund. Föraren måste ges tid att byta hund och förbereda start
för andra hund. Beakta avstånd till parkering och eventuella andra omständigheter
Startlistan till finalen görs enligt : De tre (3) som placerat sig 1,2,3 på semifinalen får välja
startnummer till finalen. Övriga ( f o m 4 placeringen semifinalen ) lottas för hand på plats.
Innan slutgiltigt SM finalresultat redovisas ( gäller även andra mästerskapsfinaltävlingar ) ska
domarna/domaren samråda/titta igenom de fem bästa resultaten för att säkerställa att rangordningen är
korrekt. Domarna behåller hela tävlingen de fem bästa resultaten i domarvagnen, vilket innebär att
sekreteraren måste ha kontroll
För att underlätta och på ett rättvist sätt fördela arrangörskapet av SM semifinal – final får i
framtiden har landet delats in i nio regioner. Dessa regioner kommer att i fastställd ordning
arrangera får-SM i fortsättningen.

Indelning av arrangörskap av SM
Norrbottens VF
Region 1
VK Nord
År 2023
AC Vallarna
.................................................
Jämtlands Härjedalens VF
Region 2
X Läns VK
År 2016
Angervallarna
.................................................
Södra Dalarnas Vallare
Region3
Dalarnas VK
År 2019
Värmlandsvallare
.................................................
Gotlands VK
Region 4
Sörmlands VK
År 2022
Stockholm Uppsala Läns VK
Mälarmårdens VK
..................................................
Bergslagens VK
Region 5
Westmanlands VK
År 2017
Östergötlands VK
.................................................

Bohuslän dals VK
Vallhundsringen
Sjuhäradsvallarna
.................................................
Öresundsvallarna
Skånes VK
Blekinge VK
...............................................
Skaraborgs Aktiva Vallare
Västsvenska VK
Smålands VK

Region 6
År 2020

Region 7
År 2018

Region 8
År 2024

........................................................

Kronobergs VK
Sydöstra Sveriges Vallare
Tjust Vallarna

Region 9
År 2021

