Nyhetsbrev till Rasklubbarna september 2020
Hej !
Äntligen börjar livet bli någorlunda normalt efter detta hemska pandemiår. Tävlingarna börjar
återkomma så smått, MH och BPH likaså. För oss i Kroppsvallarna har det stått stilla fram till
nu……….. men nu har vi vaknat till liv och verksamheten har kommit igång så smått.
Vi har haft ett NHAT på Görväln 22 augusti, Mariefred 5 september, ett är planerat till
Almunge 27 september (fullbokat) och ett är planerat i Småland, 31 oktober och 1 november.
Vill era medlemmar gå ett NHAT och undrar var och när det är något planerat så hittar du/ni
det i kalendariet på hemsidan https://www.kroppsvallarna.se/anlagstest/kommandevallanlagstester-2/ Glöm inte bort att ni som rasklubb kan arrangera och vi i Kroppsvallarna
är naturligtvis behjälpliga så att ni kommer igång ute i klubbarna.
Nästan roligast av allt är att vi även i år kommer att arrangera HWT (Vallarbetsprov) på
Fäboda Gård 3 oktober och IHT-1 (som är första steget att tävla) 4 oktober. Så roligt att det
går att genomföra. Domaren kommer från Schweiz och heter Steve Jaunin, han var även här
förra året och var mycket omtyckt. Förhoppningsvis har vi i Sverige en egen domare nästa år
och då kan vi utöka verksamheten med fler prov och tävlingar.
Vi har nu också lämnat in våra önskemål om förändringar inför regellåsningen som sker till
årsskiftet. Regellåsningen medger i normalfallet endast små förändringar men eftersom FCI
reviderat sitt regelverk under vår provperiod så har vi gått in med FCI:s nya regelverk och vi
hoppas att SKKs Prov & Tävlingskommittén kan godkänna det. Vi hoppas ju på att det
kommer bli möjligt att åka ut i Europa och tävla snart igen och då vore det synd om vi ligger
kvar med det gamla regelverket.
Vår förhoppning är att ni har hittat vår Facebooksida, där kommer snabb information och ni
kan även kommunicera med oss.
Vi önskar alla en skön höst, håll er friska, tvätta händerna och så hoppas vi att 2021 blir ett
bättre och roligare hundår.
Vänligen
Styrelsen Svenska Kroppsvallarklubben

