Retningslinjer for SBH´s IGP 3 VM-hold
Ikke gældende for 2019 - der kommer
ændringer, og ny udgave sendes til VM
holdet 2019, for underskrift!
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SBH’s generelle regler for udtagelse til FMBB’s VM (IGP, Agility og LP)
1. Ansøgerne/ deltagerne skal være medlem af SBH i hele udtagelsesforløbet samt under
deltagelsen i VM.
2. Det er en forudsætning, at hunden er DKK stambogsført og ejer/fører er dansk statsborger.
3. Deltagerne skal i god tid inden VM, sørge for at hunden er forsikret og vaccineret, således at
den kan rejse til det land, hvor VM finder sted.
4. Deltagerne til VM forpligter sig til at træne med hunden så hele ekvipagen er i form op til VM
stævnet.
5. Deltagerne må være indstillet på selv, helt eller delvis, at bidrage med betaling til landsholdstøj,
dog med et maks. på kr. 250 kr. hvis der ikke kan findes en sponsor.
6. Deltagerne til VM er forpligtiget til at deltage i VM’et fra og med indmarchen til og med
udmarchen.
7. Ved tilmeldingen til VM forpligter deltagerne sig til, ved officielle arrangementer under VM at
bære det officielle sponsortøj, dvs. til holdmøde/lodtrækning, ind - og udmarch samt på banen
under konkurrencen. De enkelte udvalg vil dog i relation til det udleverede sponsor tøj
fastlægge hvornår tøjet skal bæres under konkurrencerne. Der må under arrangementet ikke
reklameres for andre end officielle sponsorer.
8. Deltagerne er ved VM’et repræsentant for Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde og skal
dermed leve op til klubbens etiske målsætninger og repræsentere klubben og dens sponsor på
bedste vis.
9. Holdlederen, har mandat til at udelukke en deltager fra videre deltagelse ved VM, såfremt at
ovenstående ikke efterleves.

De for SBH generelle regler er som udgangspunkt gældende. Hvis SBH´s generelle regler, for hvad
angår punkterne omhandlende sponsorpleje, strider mod de nedenstående retningslinjer, som
alene er gældende for IGP VM-holdet, er det de bekrevne retningslinjer for IGP VM holdet som
er gældende herfor.

Indkvartering
o

BHU tilbyder at stå for en fælles indkvartering, men der er ingen krav til VM-deltagerne om
at tage imod dette tilbud.

o

BHU henvender sig til VM-deltagerne, i ugen efter VM-holdet er endelig udtaget, og får
afklaret hvem der ønsker fælles indkvartering.

o

Såfremt kun halvdelen eller færre af VM-deltagerne ønsker en fælles indkvartering, vil BHU
ikke stå for en fælles indkvartering. I tilfælde heraf er det op til den enkelte VM-deltager
selv at stå for bookning af hotel m.v.
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o

Prisniveau, faciliteter m.v.


Fælles indkvartering vil ske på hvad der svarer til et 3-stjernes hotel.



Beliggenhed



Det tilstræbes at hotellet er beliggende inden for rimelig kørselsafstand fra
hvor VM-afholdes.



Sekundært vil luftningsmuligheder for hundene tages i betragtning ved
bookning af hotel.

Holdmøde, baneprøvning, dyrlægekontrol m.v.
o

Holdmøde


Forud for baneprøvning afholdes fælles holdmøde, hvor der er mødepligt for alle
VM-deltagere og holdleder.


Holdmødet afholdes senest aftenen inden dagen for baneprøvningen.
o Holdleder er ansvarlig for indkaldelse til holdmøde.



I tilfælde af uenighed om placering af mødested, afholdes mødet på et
dertil passende sted på stedet hvor VM afholdes. F.eks. i cafeteriet på
stadion.



Der aftales rækkefølge for baneprøvning og dyrlægekontrol, ligesom der
lægges et tidsskema for baneprøvningen.



Der udpeges en ansvarlig for baneprøvningen, som har til opgave at sikre at
den enkelte hundeføre overholder tiderne m.v. Som udgangspunkt vælges
holdlederen, hvis denne ikke har andre opgaver under baneprøvningen,
f.eks. figurant eller hjælper for en eller flere af VM-deltagerne.



Den baneprøve-ansvarlige har mandat til at bortvise en VM-deltager fra
baneprøvningen, såfremt denne ikke efterlever givne anvisninger med
hensyn til overholdelse af de, på holdmødet, indgåede aftaler omkring tider
m.m.
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o

Baneprøvning


Hver deltager har ret til 5 minutters baneprøvning, som kan bruges individuelt eller
i grupper, helt efter den enkelte VM-deltagers eget ønske.



I tilfælde af uenighed om rækkefølge til baneprøvning, bestemmer 1. udtagne
hvornår denne vil have sin baneprøvning, dernæst 2. udtagne osv.


o

Dette dog under følgende vilkår:
o Alle deltagere har ret til at opdele deres baneprøvning i max. 2
intervaller af min. 2 minutters varighed. Tid som anvendes til opog nedtagning af spring og teltskjul, placering af bolde o.l.,
figuranter og øvrige hjælpere indregnes i den enkelte VM-deltagers
banetid.
o Der skal tages hensyn til at alle VM-deltagere skal have mulighed
for at lave gr. B. inden første deltager laver gr. C.

Dyrlægekontrol


I tilfælde af uenighed om rækkefølgen til dyrlægekontrol, gælder rækkefølgen som
bestemt til baneprøvningen.

Sponsorpleje
o

Sponsortøj


Såfremt det har været BHU muligt at tilvejebringe sponsortøj, udleveres dette i
rimelig tid inden afrejse til VM. Samtidig udleveres retningslinjer for brug af
sponsortøj under VM, udfærdiget af BHU.


Generelt skal der bæres sponsortøj under alle officielle dele af VM. Dvs.
åbnings- og afslutningsceremonier, lodtrækning, konkurrencer,
præmieoverrækkelser, teamledermøde m.v.



Sponsor navne, logoer og anden reklame for BHU´s sponsorer, på udleveret
sponsortøj, må ikke tildækkes under konkurrence.
o Undtaget hertil er de af FMBB / VM-arrangøren udleverede
rygnumre m.v.
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Undtagelse:


o

Der kan forekomme afvigelser til de generelle regler fra år til år, alt efter
hvilke aftaler der er indgået med sponsorer. Dette vil fremgå af de
retningslinjer BHU udleverer til VM-deltagerne samtidigt med at tøjet
udleveres.

Under særlige vejforhold, kan der af holdleder gives dispensation for
gældende retningslinjer vedr. påklædning.



Holdlederen bærer ansvaret for at retningslinjer omkring brug af sponsortøj bliver
efterlevet af VM-deltagerne.



Såfremt en VM-deltager ikke efterlever anviste retningslinjer omkring brug af
sponsortøj, kan holdlederen efter samråd med BHU, udelukke pågældende VMdeltager fra videre deltagelse.

Præsentation af holdet:


Senest en uge efter udlevering af VM-tøj skal hver enkelt VM-deltager og holdleder
sørge for at sende følgende til BHU:


1 billede af VM-deltager (iklædt sponsortøj) med den til VM-kvalificerede
hund. (Holdleder dog uden hund)



En kort beskrivelse af ekvipagen.



BHU sørger for at dette bliver præsenteret på SBH´s hjemmeside under
brugshundeaktiviteter.



I forbindelse med holdmødet under VM, tages et holdbillede af VM-deltagerne
(iklædt sponsortøj) med de kvalificerede hunde. Dette billede sendes ligeledes til
BHU, til offentliggørelse på SBH´s hjemmeside.

Åbnings- og afslutningsceremonier
o

VM-deltagere er forpligtet til at deltage i disse.


Med baggrund i den belastning (ekstrem varme på stadion, længden af
ceremonierne og forudgående ventetid, parade gennem VM-byen, andre deltagere
medbringer hunde i løbetid etc.) det kan være for hundene at deltage i sådanne
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ceremonier, er der ikke krav fra BHU´s side om at VM-deltagerne medbringer hund
til disse ceremonier.


Såfremt der fra FMBB´s side fremsættes andre krav herom, skal disse
efterleves.



Såfremt der fra eventuelle sponsorens side fremsættes andre krav herom,
skal disse efterleves.

Krav til afbud og reserver:
Der udtages 6 faste hundeførere, og 2 reserver

o

Såfremt en hundefører er nødsaget til at melde afbud til FMBB VM, skal dette ske tidligst
muligt, senest 2 måneder inden starten på FMBB VM (regnet fra mandag i den uge FMBB
VM afvikles).
 Afbud SKAL fremsendes skriftligt til BHU, som skal bekræfte modtagelsen.
 Denne tidsfrist gælder ikke, hvis årsagen er skade eller sygdom.
 Ved afbud udover tidsfristen kan BHU kræve dyrlægeattest/lægeattest, der
bekræfter at deltagelse ikke kan/bør finde sted.

o

Reserver skal være i stand til at tage af sted med 1 måneds varsel regnet fra mandag i den
uge FMBB VM afvikles.
 Reserver skal melde afbud senest 2 måneder inden FMBB VM starter
(regnet fra mandag i den uge FMBB VM afvikles).
 Denne tidsfrist gælder ikke, hvis årsagen er skade eller sygdom.
 Ved afbud udover tidsfristen kan BHU kræve dyrlægeattest/lægeattest, der
bekræfter at deltagelse ikke kan/bør finde sted.

o

Hundeførere, der ikke respekterer ovennævnte, og dermed fratager andre muligheden for
deltagelse, udelukkes automatisk til følgende sæsons 1. VM udtagelse. Dette gælder også
pågældende hund.

Efter årets sidste vm-kvalifikation (p.t. SBH DM), fremsender BHU en kontrakt til udtagne hundeførere og
reserver til FMBB IGP VM-holdet. Ved underskrift af kontrakten, forpligter hundeførerne sig til at
efterleve SBH´s regler for IGP VM-holdet.
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Sted og dato:

Sted og dato:

SBH´s Brugshundeudvalg

SBH´s Bestyrelse

Jørgen Nielsen

Karina Annesen
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