INBJUDAN TILL OFFICIELLT VALLARBETSPROV/vallprov
(HWT) och (IHT)
16-17 juli på Fäboda Gård i Sörmland.
•
•

Domare är Ankie Hermansson.
För att starta krävs medlemskap i SvKV.

•

HWT, IHT1, IHT2 och IHT3.
Attention:
For foreign participants, se information at bottom of this document.

•
•
•
•
•
•

•

•

•

Godkänt vallanlagstest (NHAT) krävs för att starta i HWT.
För att starta på HWT förväntas det att man har bra lydnad och ett ovillkorligt stopp
på sin hund.
För att starta på IHT1 måste man ett SAT i HWT
För att starta på IHT2 måste man ha ett EXC i IHT1 eller 5 st VG/EXC i IHT1.
För att starta på IHT3 måste man ha ett EXC i IHT2 eller 5 st VG/EXC i IHT2.
För fårägaren okända ekipage kan bli ombedda att visa upp lydnaden och stoppet på
sin hund inne hos får innan start. OBS! Detta görs senast innan banvandringen eller
alternativt dagen innan kostnadsfritt eller vid tidsbokat tillfälle innan ”obs! Ej
kostnadsfritt”.
Vilka dagar de olika klasserna fördelas över beror helt på antal anmälda i varje klass
Om en klass behöver vara över två dagar pga. många anmälda så kan man ha
önskemål om vilken dag man vill starta men inga garantier ges. Den som anmäler
måste vara beredd att komma oavsett om det är ena eller andra dagen.
Max 8-10 hundar per dag beroende på anmälda i klasser. Lottning kommer att ske
om det blir fler anmälda än det finns platser. I första hand lottas förare med en hund.
I mån av plats lottas hundar till de förare som anmält mer än en hund.
Löptik får starta, skall anmälas i förväg och får ej beträda området/gården innan sin
start och startar som sista hund.

•

•
•
•
•
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Anmälan är öppen tom 2022-07-01
Sista betaldag är 1 juli. Ev lottning görs efter sista betaldag.
OBS! Meddelande om man kommit med eller ej kommer i slutet av veckan efter sista#
anmälningsdatum.
Anmälningsblankett finner du på hemsidan www.kroppsvallarna.se se under
rubrikerna vallarbetsprov (HWT) och vallprov (IHT).
Anmälan skickas till prov-tavling@kroppsvallarna.se
Startavgiften är 600 kr för HWT och 750 kr IHT. Skillnaden för HWT och IHT utgörs av
kostnaden för veterinärbesiktning av fåren inför IHT.
Betalning sker till PG 59 54 59-9. Betalningen skall märkas. HWT eller IHT, hundens#
registreringsnummer + ägarens namn.
For foreign participants
Membership in a FCI affiliated club or membership in SVKV is required. Priority is
given to members of SvKV.
A copy of the registration certificate and workbook or protocol of previous
qualifications must be attached.
For foreign participants who are not members of SvKV, the entry fee is SEK 700 for#
HWT and SEK 850 for IHT.
Contact SvKV at prov-tavling@kroppsvallarna.se for more information.

