Regler for Vestfoldmesterskapet (VM)
ARRANGEMENT
Vestfoldmesterskapet skal avholdes i september eller oktober. Innbydelse skal
sendes av den arrangerende klubb innen utgangen av mai.
Påmelding sendes til arrangerende klubb på eget påmeldingsskjema for VM senest
en uke før stevnet.
Påmeldingsavgiften er kr 300,-.
Rullering av arrangementet: Sandefjord 2016, Larvik 2017, Holmestrand 2018 osv.
Møter avholdes ved behov.
DELTAKELSE
Stevnet er åpent for alle raser, inkludert blandingshunder.
DOMMERE
Dommer bør være autorisert (det kan også brukes settedommer).
VESTFOLDMESTERSKAPET ARRANGERES ETTER NBF s REGELVERK MED
FØLGENDE ENDRINGER
1. Skudd faller bort i alle øvelser og klasser.
2. Alle fellesøvelser faller bort (fellesdekk).
3. Klasse B/A: felt på 50x50 m, 10 gjenstander à 10 p, 8 min.
4. Klasse D/C: felt på 20x50 m, 5 gjenstander à 20 p, 6 min.
5. Rekruttklasse E: felt på 20x50m, én egen gjenstand à 100 p som legges ut av
funksjonær, 3 min.
6. Ingen dommer i feltet, kun tidtaker som også teller gjenstander.
7. Spor, rundering og rapport faller bort. Alle klassene har felt som spesialøvelse.
8. Målebrev på mankehøyde ikke nødvendig.
PREMIERING
Det skal være 1/3 premiering.
GRUPPE OG KLASSEINNDELING
Det skal arrangeres for alle klasser: D/C, B/A, samt rekruttklasse E.
Det gis anledning til å stille i den klassen deltakeren har opprykk fra, såfremt han/hun
ikke har stilt i høyere klasse. Ellers gjelder NBFs regler.
Dersom deltakeren ikke har startet i bruks-/lydighetskonkurranse tidligere, kan han
starte i rekruttklassen E. Dersom deltakeren tidligere har startet i lydighet klasse I, II
eller III skal han/hun starte i klasse D/C. Dersom deltakeren har startet i lydighet
klasse FCI klasse 3 (tidl.Elite) må han/hun starte i klasse B/A.
LAGKONKURRANSE:
Det må stilles ekvipasje i hver klasse for å kunne delta i lagkonkurransen. Beste
ekvipasje fra hver klasse legges sammen til en totalsum. Høyeste sum vinner.
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