STATUTTER FOR FHSKs VANDREPREMIE
Lagkonkurranse, ”The Challenge”
Det gjennomføres lagkonkurranse ved ”The Challenge”. Fra 2016 er det satt opp en vandrepremie til
denne lagkonkurransen. Gjeldende vandrepremie er satt opp av Forsvarets Hundeskole.
”Hensikten med denne vandrepremien er å løfte frem ekvipasjer som ved samarbeid og deling av
kunnskap oppnår gode resultater”.
Generelt
Vandrepremien utdeles av arrangør av The Challenge. Sponsor av vandrepremien må utarbeide
statutter for vandrepremien. Når vandrepremien blir noens eiendom faller statuttene bort.
Statutter for vandrepremie satt opp av Forsvarets Hundeskole.
Hvert lag kan bestå av 4 deltagere, hvorav de tre beste deltagerne innenfor øvelsene lydighet og
feltsøk ( 50 x 50 bedømt, og 30 x30 m ubedømt) er gjeldende. Lagets gjeldende poengsummer er de
tre beste deltagernes sammenlagte totalsum. Deltager (A+B+C).
Lag kan settes sammen av deltagere med en felles tilhørighet. (klubb, kennel, organisasjon.) (Man
kan ikke stille lag på vegne av NKK, NBF, SBK) Hvert lag må bestå av 3 deltagere.
Ved poenglikhet skal lagets sammenlagte poengsum i lydighet være avgjørende. Det lag med høyeste
poengsum i lydighet rangeres foran andre lag med poenglikhet.
Ved fortsatt poenglikhet skal lagets sammenlagte poengsum i lydighet og lite felt (30x30) være
avgjørende. Det lag med beste poengsum i lydighet og lite felt (30x30) rangeres foran andre lag med
poenglikhet.
Det er et absolutt krav om at deltagere på et lag må ha en felles tilhørighet. (klubb, kennel,
organisasjon) Sponsor av vandrepremien har rett til å avgjøre om et lags tilhørighet er tilstrekkelig til
å regnes som lag i konkurranse om vandrepremien. I avgjørelsen av om et lag har tilstrekkelig
tilhørighet skal like tilfeller behandles likt og ingen lag skal utsettes for usaklig forskjellsbehandling.
Dersom sponsor kommer til at et lag ikke oppfyller krav om felles tilhørighet, skal laget ha skriftlig
begrunnelse for avslaget. Avslaget skal gis så snart som mulig og senest 2 uker etter at søknadsfristen
har gått ut. Ved avslag har laget rett til å gjøre et nytt forsøk på å skaffe deltakere slik at laget
oppfyller kravet til felles tilhørighet. Retten gjelder uavhengig av om søknadsfristen har gått ut.
Sponsor er forpliktet til å veilede laget for å oppfylle kravet. Ny søknad må fremmes senest 1 uke før
”The Challenge” avholdes.
Vandrepremien tildeles det beste laget på The Challenge. Deltagerne på det vinnende laget får i
tillegg en individuell premie. Vandrepremien beholdes av vinner midlertidig inntil neste års
konkurranse. Vinner skal ha sitt navn inngravert på vandrepremien. FHSK bistår med levering av
inngravering for å oppnå likt utseende på skilt fra år til år. Den deltaker på laget med høyest
poengsum, beholder premien hos seg til neste års konkurranse. Vinner sørger for å levere tilbake
premien i god tid før neste års konkurranse.
Til ”odel og eie”.
Vandrepremien er vinnerens eiendom dersom den vinnes tre ganger av samme lag (klubb, kennel,
organisasjon). Premier som tildeles deltagerne på det vinnende lag skal ikke vandre, men alltid være
til odel og eie.
”Vinner” pr. def: klubb, kennel, organisasjon.
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