Är du en av våra

SKÅNSKA TALANGER I LYDNAD 2016?
Är du och din hund något utöver det vanliga inom lydnad?
Sök då till Skåne-distriktets Talangtrupp!
SBK:s övergripande mål är att Sveriges lydnadslandslag ska bli bäst i världen. Därför är
Skånedistriktet på jakt efter skånska talanger. Sex riktigt löftesrika förare med hund kommer
få chansen att delta på träningsträffar där mentorer och instruktörer, som tillhör de bästa inom
svensk lydnad, hjälper talangerna vidare.
Är du en av dem vi söker? Skicka då in en film på och en presentation av dig och din hund!
Eva Warelius
Lökarödsv 500
297 95 Degeberga
warelius@telia.com

Bengt Hellman
Grusvägen 6
264 71 Östra Ljungby
bengt.hellman@telia.com

Uttagning till 2016 års Talangtrupp Skåne kommer ske så här:
 Kriterier. Ekipaget ska lägst ha godkänt i lydnadsklass 2.
Läs mer om kriterierna för att bli uttagen till talangtruppen på följande sida.
 Film. En film ska skickas in som är tagen någon gång mellan den 1 juli och 30 september 2015.
Filmen ska visa ekipaget i den klass de tävlar. Den ska vara tagen i ett svep utan stopp och allra
helst från en tävling, annars så tävlingslik som möjligt. Det vill säga: Inget godis, någon som
kommenderar, flera personer på plan, främmande apport osv. Platsliggning och ev sittande i
grupp ska vara med, men kan filmas separat. Det är en fördel om den som filmar står nära
ekipaget då långa avstånd gör att det blir skakigt och svårt att se. Filma hunden och inte den som
lägger ut apporten t.ex. Ett tips är att se till att din film är rättvisande.
 Presentation. Skriv gärna en kort presentation om dig, dina mål med hunden, vilka grenar du
satsar på, dina tävlingserfarenheter med hund eller i annan sport, lite kort om din hund, hur den
fungerar inomhus (om du känner till det) och vilken klass ni startat i. I presentationen måste
följande framgå: Ditt namn, adress, mobilnummer, medlemsnummer i SBK, klubbtillhörighet och
e-postadress. Vi vill också ha din hunds stamtavlenamn, ras, kön och vilket år den är född.
 Anmälan. Ska vara inne senast 15 okt 2015. Anmälan skickas tillsammans med film till:
Eva Warelius, Lökarödsv 500, 297 95 Degeberga eller warelius@telia.com.
Det är en fördel om du kan lägga ut filmen på t ex youtube och mejla länken. I annat fall kan du
skicka en skiva.
 Eventuellt en uttagningstävling. Juryn avgör om en uttagningstävling ska genomföras efter att
de sett samtliga inskickade filmer.
 2016 års talangtrupp. Cirka 1 månad efter anmälningstiden har gått ut kommer vi att presentera
den nya truppen. Då kommer även mer info att skickas ut till 2016 års talanger.
 OBS! Att vara med i talangtruppen innebär att man deltar på samtliga aktiviteter som anordnas
även om hunden inte kan delta.

Kriterier för att bli uttagen till Talangtrupp Skåne.
Ekipaget
Talangtruppen är tänkt för ekipage med så hög kapacitet att de så småningom ska kunna söka
vidare till den nationella talangtruppen och/eller hävda sig på Svenska Mästerskapen.
Hunden
Vi vill hitta hundar som:
 Kan prestera på hög nivå.
 Klarar av att resa, bo på vandrarhem/hotell och fungera i grupp.
Föraren
Vi vill hitta förare som:
 Är beredda att träna mycket.
 Är mottagliga för träningstips och beredda på att dela med sig av sina egna.
 Sätter laget före sig själv och bidrar till att skapa en bra sammanhållning i truppen.
 Förstår att delta i talangtruppen innebär att man deltar på samtliga aktiviteter, såsom
tävlingar, läger, träningsdagar osv.
 Inte uttrycker sig nedlåtande om andra ekipage, tävlande, domare eller andra
funktionärer.
 Är beredd på att satsa egna pengar på ekipagets utbildning.

Skånedistriktets arbetsgrupp för att hitta talanger i lydnad
Det är fritt för Skånedistriktets arbetsgrupp och jury att utan motivering välja ut den trupp man
anser är lämpligast och har rätt att frångå kriterierna om särskilda skäl finns.
Arbetsgruppen vill nå talangfulla ekipage så tidigt som möjligt i karriären. Vi vill göra förarna
medvetna om vad som krävs för att hävda sig på hög nivå, identifiera delar att utveckla hos
ekipaget, rekommendera utbildning inom olika angelägna områden, samt förmedla kunskap om
vilken styrka bra sammanhållning skapar.
Talangtruppen ska ständigt förnyas. Det är en uttagning per år. Alla, även de som deltar i
nuvarande talangtrupp, får söka till nästa uttagning på samma villkor och i konkurrens
med övriga ekipage.

