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Beslut taget om uttagningsregler och bidrag för svenska landslaget i ISPU-VM enligt 
nedanstående: 
 

Uttagningsregler SRSK – Svenska landslaget IGP & FH 

Med utgångspunkt från ISPU:s regler (punkt 8. Teilnahmevoraussetzungen) har styrelsen fastställt följande 
förutsättningar för att ingå i landslaget: 

 IGP-VM.  
Minst 2 godkända resultat om lägst 240 poäng i IPO/IGP 3.  

 IGP-FH.  
Minst ett resultat om lägst 70 poäng i IFH 2 respektive lägst 140 poäng i IPO/IGP-FH.  

 Resultat 
Resultaten ska vara erhållna inom den tidsperiod som anges i ISPU regler 

 

Lagledare: 

Lagledare för SRSK:s lag utses av styrelsen med input från medlemmar och lag. 

 

Laget: 

Maxantal för svenska landslaget i IGP/FH är: 
IGP   Max 5 deltagare 
FH   Max 2 deltagare 
Reserver   bidrag utgår endast om reserv kallas in för att ersätta deltagare.  

kallas in om någon i landslaget inte kan ställa upp. Listas efter resultat. 
 
Vid fler inkomna ansökningar som uppfyller SRSK:s krav kommer dessa placeras efter resultat där de som har 
högst ingår i laget och övriga blir reserver i fallande ordning efter resultat. 
 
Skulle någon ha samma resultat kommer 1. deltagande och placeringar i Riesen-SM med minst godkänt betyg 
prioriteras samt 2. deltagarnas näst bästa resultat bestämma ordningen.  
 
Skulle det trots detta inte gå att särskilja sökande åt, då gäller samma regler som vid IGP tävling: 1. Högst resultat 
i C (skyddsarbete) 2. Högst resultat i A (Spårarbete) 3. Högst resultat i B (lydnad).  
 
I FH blir nästa jämförelse av övriga resultat under kvaltiden till dess de sökande kan rangordnas. 
 
Skulle några trots dessa jämförelser ligga samma utgår lottning om landslags- respektive reservplats. 

 

Ekonomi: 

Styrelsen har i samråd med revisorerna beslutat om ett bidrag till lagdeltagarnas omkostnader enligt nedan. 
 
Kläder: 2018 och 2019 har sponsor betalat landslagskläder för laget, Colmaint AB. SRSK söker fortsatt hitta 
sponsorer för att täcka detta. 
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Nuvarande bidrag & kostnader (2019) 

Lagledare  5 000 SEK 

Deltagare 

Grundbidrag 1 500 SEK 

Extra bidrag utgår för: 
 Riesen SM vinnare* +500 SEK

(med minst 210p, G)
 Kvala in till SM-/FCI kval*  +500 SEK
 Pallplats ISPU VM* +500 SEK

(föregående år)

*Förtydligande av bidrag: Max totala bidrag för en deltagare är därmed 3 000 SEK. Detta utfaller endast om alla
kriterier för ”extra bidrag” uppfylls av samma ekipage.

Fasta kostnader som täcks av SRSK – Anmälningsavgift (2019) 
FH spår 70 € 
IGP 50 € 

Anmälan: 

Intresseanmälan, med kontaktuppgifter och uppgift om hundens namn och registreringsnummer samt när 
resultat har erhållits, skickas till styrelsen senast 30 juli så planering, sponsoravtal, klädbeställningar etc. kan 
ordnas i god tid. 

ISPU:s regler är tydliga med att anmälan av landslag ska ske via respektive lands klubb, varför styrelsen kommer 
att vara sammanhållande för anmälan till arrangören tillsammans med utsedd lagledare. Anmälningsavgift skall 
betalas i förtid av SRSK:s kassör till ISPU i samband med anmälan. 

E-postmeddelande med godkännande av förslag till beslut erhölls från samtliga i SRSK:s styrelse.

Ordförande: Mikael Wiltander 

Vice ordförande: Peter Lind 

Sekreterare: Linda Wikström Sträng 

Kassör: Karin Grönvall 


