SM Nöt
SVaK:s mest prestigefyllda vallhundstävling på Nöt
( uppdat 2016-03 )
Uttagning till Nöt-SM
Deltagare samlar poäng i nuvarande rankingsystem (rankingperioden är 0831-0830)
SM- Nöt arrangeras av tradition andra helgen i september men finns ingen möjlighet kan
annat datum accepteras
Max 21 platser. De 20 högst rankade hundarna plus fjolårets vinnare som har Wild card
Första dagen är det kval med max 21 ekipage
Andra dagen final för 7 ekipage plus föråkare
Startlistan på kvalet lottas
Startlistan till finalen lottas manuellt under middagen på kvalkvällen
Varje tävlade får ställa upp med max 2 hundar på SM-Nöt
Banan under kvalet är en traditionell NN 2 bana (CK Nöt går också bra) , efter de
förutsättningar besättningen har att erbjuda
Finalen ska innehålla dubbelhämt, fråndrivning, drivning, sortering, delning samt lastning
Vill man göra några större förändringar kan man diskutera det hela med TK

Planering
Lokalklubben (LK) förankrar sitt åtagande av Nöt-SM genom ett beslut av styrelsen i
lokalklubben.
1. Kontakt tas med TK om att intresse för att arrangera SM
2. Efter acceptans från TK bestämmer LK i samråd med TK datum för arrangemangen. Av
tradition går Nöt SM andra helgen i september, är det inte möjligt får man diskutera ett
lämpligt datum med TK
3. Lokalklubben gör en fördelning av arbetsuppgifter samt en övergripande organisation av
funktionärer.
4. Information om tävlingsplatsen, boende och lokalisering redovisas i Omkring samt på
SVAK:s och lokalklubbens hemsidor.
5. Avstämning görs med TK inte senare än 1 månad innan arrangemangen för att redovisa om
planeringen går efter utsatt plan.
6. LK:s IT-ansvarig lägger upp tävlingarna på Vallreg snarast möjligt efter att tävlingsdatum
har bestämts.
7. LK och TK i samråd bestämmer och tillsätter domare. Två (2) domare ska tillsättas.
I samband med tävlingen:
8. Startlistor och protokoll skrivs ut av LK.
9. LK ordnar nummerlappar till de tävlande (finns i sportaffärer) TK har kännedom om var
flaggorna finns.
10. Fördelning av arbetsuppgifter. * se nedan

* Tips:
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.
En utsedd person som dokumenterar och lämnar material till Omkring.
Ekonomi:
SM 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. Domarna kostar enligt vedertagen överenskommelse
och betalas av SVAK. Domarna skickar räkning till SVaK i vanlig ordning.
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.
LK ordnar med SM fest ifall en sådan ska vara (Förslagsvis avtalar man med en restaurang
om att restaurangen tar över hela det ekonomiska ansvaret vilket betyder att restaurangen tar
emot betalning samt bokningar)
Inkomster som görs med anledning av parkering, matförsäljning och andra kringarrangemang.

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)

Nöten
Djuren
Djuren skall vara i gott skick, innan tävlingen bör samtliga djur gås igenom i mindre grupper
och djur som beter sig felaktigt skall frånskiljas.
Tävlande:
En förare kan gå med upp till två hundar.
Rankning sker enligt fastställd kvalperiod 31 augusti- 30 augusti
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.
Skilj lika poäng i rankinglistan åt genom att i första hand titta på hundens första – sen andra –
sen tredje resultat
Tävlingsjury
Tävlingsjuryn är avskaffad. Domaren/ domarna är suveräna vad gäller tävlingsbedömningen.
Om protest inkommer till tävlingsledaren ska domaren/ domarna och TL tillsammans avgöra
utslaget av protesten
Tävlingarna:
Antal startande är max 21 ekipage per SM. Antal djur i grupperna 6-12 st
Djurantal minst ca 28 men gärna 45 då behöver djuren endast gå en omgång ggr 3 Djuren bör
max gå 6 gånger/dag men helst 3-4
Startlistan lottas.
Förare som startar med två (2) hundar startar med dessa på de platser de blir tilldelade enligt
lottning. Klubben avgör själva hur många ggr flocken går i rad max 3 ggr
Final
Djurantal helst 54 för att alla ska få djur som går endast en gång men finns inte möjlighet är
det önskvärt med 30 djur om man har 6 djur i varje grupp och 6 djur byts ut varje dubbelhämt
, dvs djuren går två ggr i rad
Startlistan lottas manuellt under SM middagen
Lycka till !
Uppdaterad / TK
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