INBJUDAN IHF TRIPPEL VM 2022 I UNGERN
IHF Världsmästerskap i IGP, OB och IGP-FH (Skyddstjänst, Lydnad och Spår)
arrangeras årligen av något av IHF:s medlemsländer, och 2022 kommer samtliga
3 tävlingar att arrangeras i form av ett Trippel VM i Kincsem Lovaspark,
Tápiószentmárton / Ungern under helgen 3–6 november. Tävlingarna följer FCI:s
internationella regelverk.
Är du sugen på att representera Sverige och Svenska Hovawartklubben?
Varje IHF-land har 1 garanterad plats till respektive disciplin, och övriga platser
lottas tills maximalt deltagarantal uppnås.
Svenska Hovawartklubben sponsrar 2 ekipage till respektive disciplin med
1000:-/ekipage.
Föraren måste vara medlem i SvHK, och tävla med en Hovawart som är minst
uppflyttad till den disciplin/klass man anmäler till.
Vid tävlingen ska arbetsbok/underskrivet Certifikat kunna visas upp.
För samtliga tävlingar gäller att individuell anmälan ej är möjlig, utan SvHK
anmäler aktuella ekipage centralt.
IHF-kommittén utser tillsammans med styrelsen vilka ekipage som får
representera Sverige i respektive disciplin utifrån tidigare tävlingsmeriter.
Världsmästartiteln utdelas enbart i klasserna IGP 3, IGP FH samt OB 3, men
tävlingar kommer även att anordnas i de lägre klasserna i respektive disciplin
där titeln ”Klassvinnare” utdelas.
Mera detaljerad information kommer att sändas till utsedda ekipage i god tid
före tävlingarna, men redan nu finns information om plats & boende mm att
tillgå på www.kincsemlovaspark.hu
Preliminärt program framgår nedan.
Hur anmäler jag mig?
Skicka in din intresseanmälan till aktuell disciplin med hundens och dina
uppgifter till IHF-kommittén (ihf@hovawartklubben.se) senast 2022-09-30,
men gärna tidigare om du har möjlighet.
Till anmälan ska bifogas relevanta tävlingsresultat, en bild på dig och din hund
samt en kort beskrivning av din tävlingskarriär med hunden (de båda sista
uppgifterna till tävlingskatalogen).

Preliminärt program för arrangemanget:
November 3–2022
Torsdag kväll:

“Gala afton” med invigning och lottdragning

November 4–2022
Fredag morgon:
Fredag morgon:
Fredag eftermiddag:

IGP-FH Spårtävling dag 1
Träning Lydnad på tävlingsområdet
Träning IGP på tävlingsområdet

November 5-2022
Lördag morgon:
Lördag morgon:
Lördag eftermiddag:

IGP, IFH-V, IFH 1 “follow-up”
OB tävling
IGP demonstration skyddstjänst

November 6-2022
Söndag morgon:
IGP-FH Spårtävling Dag 2
Söndag morgon:
IGP tävling
Söndag eftermiddag: Avslutningsceremoni
För mera information är du välkommen att kontakta Torsten Lundström
hoffe2@telia.com
Välkommen med din anmälan till IHF-kommittén.

