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Mars 2019

Klubbmästerskap Club Berger des Pyrenees
Syftet är att ALLA skall kunna delta i Klubbmästerskapen därför anordnas alla grenar i två
olika svårighetsnivåer;
● Nybörjarklass - Bästa blåbär koras
● Öppenklass - Klubbmästare koras
Ambitionen är att grenarna anordnas så att alla kan vara med och titta och hjälpa till som
funktionärer, dvs inga grenar skall gå samtidigt. Detta är naturligtvis beroende på antal
anmälda och hur övrigt tidsschema ser ut.
Placering 1-3 i respektive klass får pris
I alla klasser ger Diskvalificering 50p avdrag/fel och ekipaget kan bli diskad flera gånger
under förutsättning att de fortsatta momenten/loppet genomförs på ett tävlingsmässigt sätt.
Hund får inte starta i bägge klasserna med samma förare vid samma tillfälle.
Nybörjarklass, hund får ha startat i officiell klass men inte tagit någon uppflyttningsmerit.
Ungdomsklass, dvs där förare är under 16 år, kan delta i Blåbärsklass med erfaren hund.
AKTUELLA GRENAR:
Lydnad (från 12 månader)
Klubbmästerskapet avgörs enligt officiella regler med 3 obligatoriska moment:
1. Fritt följ som i klass 1
2. Apportering som i klass 1
3. Hopp som i startklass
4. Helhetsintryck
Och med 3 valfria moment från vilken klass man vill. De valfria momenten får dock inte vara
från en lägre klass än den man senast tävlat i. Dock får man ta ett moment från högre
klasser.
Nybörjarklass (från 10 mån)
1. Följsamhet som i Startklass
2. Inkallande som i Startklass
3. Valfritt moment enligt Startklass
4. Helhetsintryck
Agility (från 18 månader)
Klubbmästerskapet avgörs utifrån resultat från både Agilityklass och Hoppklass. Tävlingen
genomförs som en öppenklass, dvs klass 2-nivå, med officiella regler.
Nybörjarklass (från 15 månader). Avgörs utifrån resultat från Hoppklass med endast tunnlar
och hopphinder (obs hindret slalom ingår inte).
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Rallylydnad (från 15 månader)
Klubbmästerskapet avgörs enligt officiella regler i en öppenklass med max 15 skyltar från
alla klasser utom Mästarklass.
Valfritt om man vill ha hunden kopplad eller lös
Nybörjarklass (hund från 10 månader): Max 10 skyltar från Nybörjarklass. Hund skall vara
kopplad.

Nosework (från 12 månader)
Klubbmästerskapet avgörs enligt officiella regler i Klass 1-nivå omfattande alla Behållarsök,
Inomhussök och Fordonssök. Poängen och tiden och felen räknades som en vanlig klass 1
tävling.
Nybörjarklasss (från 10 mån): Behållarsök med mellan 6 - 8 behållare
Freestyle alt HtM (från 12 månader)
Klubbmästerskapet bedöms utifrån tävlingsnivå Klass 1
Minst 45 sekunder och maximalt 2 ½ minut. I denna klass kan programmet vara uppbyggt
kring relativt få, enkla rörelser (cirka 3- 6) och enkla övergångar mellan dem. Samarbetet
ska vara gott men behöver inte vara felfritt. Programmets innehåll kan vara enkelt liksom
tolkningen av musiken. Det ställs inga stora krav på uppfinningsrikedom. (för HtM minst 1-3
positioner)
Nybörjarklass (från 10 månader): Minst 20 sekunder och maximalt ca 1 minut. Program med
få enkla rörelser (ca 2-4) med minst 1 övergång. (för HtM minst 1 position)
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