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Överenskommelse kring Småhundskampen mellan NnBIK (Nedre Norrlands beagleklubb) och
VNDK (Västernorrlands dreverklubb).

1. Alla 3 djurslagen (hare, räv och rådjur) ingår i beräkningsunderlaget i kampen. Detta
innebär att tävlingen nu har bytt namn. Den tidigare s.k. harkampen heter nu sedan 2017
”Småhundskampen mellan beagle och drever i mellersta Norrlands kustland”.

2. Vi har enats om att till en början deltar 2 hundar från varje ras och att de olika klubbarna
ska skicka hundar av högsta klass. Hur hundar tas ut bestäms av respektive ras. Däremot
är vi öppna för fler hundar i framtiden om provrutor och domarfrågan lättare kan lösas.

3. Kommissarieuppgifterna sköts aktuellt år av arrangerande klubb och
fullmäktigeuppgifterna av icke arrangerande klubb. Första året (2017) arrangerades
kampen av VNDK och 2018 stod NnBIK för arrangemanget och fortlöper tillsvidare enligt
den turordningen.

4. Tävlande och funktionärer ska samlas på utvalt ställe där det ingår information,
lottdragning inför tävlingen och social samvaro med mat kvällen innan. Kostnaden för
maten står den arrangerande klubben för. Arrangemanget i detta avseende ska vara
kostnadsvänligt.

5. Tävlingsdatum och tävlingsplats bestäms redan vid årsmötet hos den ras som svarar för
kommissarieuppgifterna det aktuella året. Hänsyn ska tas till andra tävlingar som raserna
har under aktuell höst. De första åren har kampen förlagts till början av november
månad.

6. Ett vandringspris (tenntallrik) har donerats av SCA som tilldelas årsvis segrande
hundägare. Den hundägare som erövrat priset 3 gånger, oberoende av startande hund,
får behålla priset. Inga graveringar ska göras på vandringspriset. Istället ska varje års
segrande hund (och tidigare vinnare) med hundägares namn dokumenteras på ett
diplom som årsvis medföljer vandringspriset. Diplomet behålles av vinnaren men
vandringspriset ska återbördas innan nästa års kamp till arrangerande klubb.

7. Varje ras utser 2 representanter, som bildar en tävlingsgrupp. Dreverklubben har utsett
Nils-Erik Andersson och Ronny Westin som sina representanter. Björn Norlin och Sven
Magnusson utgör beagleklubbens representanter.

8. Respektive klubb bestämmer storleken för sina representanters anmälningsavgift.
Avgiften betalas till den rasklubb man representerar oavsett vilken klubb som står för
arrangemanget. Respektive klubb betalar i sin tur stambokföringskostnader, ev.
domararvoden/bilersättningar för sina representanter.

9. För att få fram en vinstlista använder vi oss av den mall som används på Småhunds-SM.

Vid tangenterna Ronny Westin
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