Aktivitetsplan för Bohuslän-Dals Taxklubb 2018
4 mars

22 april

1 januari30 november

Viltspårinformation kommer att hållas efter önskemål på
olika platser inom vårt område. Datum, plats och anmälan tas emot av:
se hemsidan och tidningen Taxen.

Årsmöte kl.16.00 på Rösebo Bygdegård, Frändefors
Mötet avslutas med lättare förtäring samt utdelning av priser och
plaketter.

Vårutställning, Uddevalla Se tidningen Taxen.
Barn med hund anordnas.
Upplysningar: Ewa Brattstig tel. 0708-837895 och
Marita Krantz tel: 0706- 348052

Viltspårprov, rörligt. Se tidningen Taxen.

1 okt. 2018–
31 jan. 2019

Särskilt drevprov. Se tidningen Taxen.

November

Ordinarie drevprov. Se tidningen Taxen.

Drev-SM 2018
19 maj

Viltspårprov, ordinarie, KM. Se tidningen Taxen.
Uttagning till ¨Länskampen¨ och SM

Jaktprovskommittén:

1 september

Utställning på Ragnerudssjöns camping och stugby, Högsäter.Se tidningen
Taxen. Barn med hund anordnas.
Det finns möjlighet till övernattning i stuga eller husvagn på
området. Boka på tel: 0528-40064
Upplysningar Marita Krantz tel. 0706-348052 och Ewa Brattstig
tel. 0708-837895.

Förtydligande skall göras till lokalklubbarna att vid
uttagning till drev-SM gäller endast prov genomförda
i Sverige, eftersom regler varierar i de olika nordiska länderna.
Varje taxägare som har intresse att bli uttagen till SM skall själv svara för att
sända in meritlista till sin lokalklubb senast 1 mars!!

22 september

Viltspårprov. Ordinarie, Höstspårtävling, för alla raser. Plats meddelas på
Hemsidan.

Nya uttagningsregler till Drev-SM

Uttagningsregler till SM i viltspår: Ägaren till hund skall ha bostadsadress inom klubbens
geografiska upptagningsområde / eller varit medlem i BDTK i minst tre år. Taxen skall ha deltagit i två
prov 2018, som görs inom BDTK varav ett rörligt prov innan KM.
Uttagningsregler till Länskampen: Taxar som kommer etta, tvåa och trea på KM tävlar vid
Länskampen, fyran blir reserv.
Vid samma poängresultat skall kollegium utse vinnande hund.
Vi hoppas att Ni sluter upp på våra aktiviteter och kom ihåg att kämpa för våra vandringspriser till
årets tax i BDTK. Uttagningsregler finns att läsaa på BDTK:s hemsida.
Har ni synpunkter på årets aktiviteter är vi Taxamma om ni hör av er till styrelsen.
Ni som har något att skriva och berätta om någon tax och kan tänka er att delge övriga
taxintresserade på Bohuslän-Dals Taxklubbs hemsida, fatta pennan och printa ner några
rader och maila till webmaster.

Varje klubb anmäler en (1) hund enligt nedanstående regler:
1 Antalet deltagare vid själva SM 10 st + fjolårets vinnare(som är direktkvalificerad). Varje enskild
hund får endast deltaga 3 gånger på SM.
2 Anmäld hund måste ha startat minst 4 ggr och de 4 resultaten räknas, minst 2 av resultaten ska vara
från drevsäsongen före gällande SM och minst 1 av resultaten ska vara på ordinarie drevprov. Proven
får tas i vilken lokalklubb som helst inom SVTK. Sämsta provresultatet räknas bort, vilket gör att de 3
bästa provresultaten räknas. Ett resultat från ordinarie prov måste dock alltid ingå i de tre (3)
slutresultaten
3 HS väljer ut de 10 ordinarie deltagarna, övriga hundar blir reserver i poängordning. Vid samma
poäng erhåller den äldsta hunden företräde, detta gäller både vid uttagning och resultaträkning gällande
SM-placeringar. HS förbehåller sig fri prövningsrätt.
4 Tävlingsdag: Den första måndagen i november.
5 Lokalklubbarna skall senast den 1 april anmäla sin representant för årets drev-SM till HS. Anmälan
skall åtföljas av åberopade handlingar. För sent inkomna anmälningar kommer att återsändas till
klubben, poststämpelns datum gäller.
Två domare system gäller vid SM.
De nya uttagningsreglerna finns även att läsa på sidan Dokument under drevprov samt Medlemssida,
Anslagstavla. Vi ber även lokalklubbarna att uppdatera sina hemsidor med de nya uttagningsreglerna.
Ägaren till hund skall ha bostadsadress inom klubbens geografiska upptagningsområde eller
varit medlem i BDTK minst tre år.

