Hej!
SDK Västra LO hade årsmöte den 17 februari. Under punkten övriga frågor diskuterade vi Svensk
Dobermannvinnare IPO som vi arrangerade 14-15 oktober 2017. Vi vill skicka med våra tankar till HS
årsmöte den 17 mars 2018.
HS närvaro vid rasmästerskap
Huvudstyrelsen har stort inflytande över val av domare och figuranter vid rasmästerskap. På SDV IPO
2017 kom ingen från HS till själva arrangemanget.
Bör någon representant från HS finnas med på rasmästerskapen?
Kvalregler och SDV IPO:s framtid
Vi upplevde att det kom många i publiken som var nyfikna på hundrasen dobermann och längtade
efter att se dem "in action". Totalt antal deltagande dobermann var: 1, BH-prov, 1 BS1, 1 BSL2, 1
IPO2 och 6 IPO3. Vi är övertygade om att deltagarantalet hade varit högre om hela laget togs ut på
tävlingen. Tänk vilken reklam det vore för vår ras om 15-20 ekipage deltog!
Föregående årsmöte, 2017, röstade för en motion som innebar att endast segraren på SDV IPO skulle
direktkvalificera sig till IDC IPO VM under förutsättning att IDCs krav var uppfyllda. Förut gällde detta
placering 1-3 på SDV IPO. Motionen trädde i kraft omedelbart. På SDV IPO 2016 var tre av deltagarna
ekipage som sedan deltog på IDC IPO VM, alltså halva laget. På SDV IPO 2017 är det endast ett
deltagande ekipage som kommer att delta på VM. Det var alltså tre ekipage som valde att kvalificera
sig på andra tävlingar och valde bort rasmästerskapet I våra ögon sänker detta statusen på
rasmästerskapet.
Var motionen verkligen helt genomtänkt?
Hur kan man höja statusen för SDV IPO igen?
I Tyskland tas hela VM-laget ut på en kvaltävling. Förra året blev det två kvaltävlingar, men normalt
sett brukar det bara vara en. Tyskland är ett land som ofta har mycket framträdande placeringar på
IDC IPO VM.
Bör man ta ut hela eller större delen av laget till IDC IPO VM vid SDV IPO?
Vi hade sponsorer som såg till att prisborden var välfyllda. Vi hade rutinerade och välrenommerade
domare och figuranter. Vi hade en rutinerad och ytterst kompetent provledare. Vi hade gott om
spårmarker. Arrangemanget annonserades ut i mycket god tid i väldigt många kanaler. Så det måste
vara något annat som gör att det inte blir fler anmälda. Vi är intresserade av att höra vad detta beror
på.
Som kuriosa kan nämnas att våra domare skänkte arvode och reseersättning till SDK Västra LO för att
genomföra en rolig aktivitet i distriktet. Om hela laget hade tagits ut på rasmästerskapet hade de
skänkt pengarna till Dobermannklubben centralt istället.
Bästa hälsningar
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