
 

Anmäl ert intresse för FMBB Rumänien 2023 senast 31/12 2022 på formulär https://afbv.se/prov-
tavlingar/ 

Om du inte uppnått kravnivån så finns ändå möjligheten för dig att anmäla ditt intresse att 
representera AFBV, därefter är det upp till styrelsen att besluta om du får åka. 

/styrelsen AFBV 

Avtal som gäller för 2023 års medverkan. 

Kvalperiod för samtliga grenar är från 1/1 till 31/12, senast 14 januari ska styrelsen fattat beslut om 
vilka som skall ingå i laget.    

Förutom att man måste vara medlem i AfBV och SBK, så måste man ha varit medlem i AfBV vid 
tillfället då man gjorde sitt kvalresultat samt under själva FMBB.   

Draghundsekipage skall ha grönt kort och licens.   

Styrelsen utser vilka som får deltaga vid FMBB.  

Resultaten för kvalpoäng följer hunden. Undantaget draghundsekipage där resultaten gäller hela 
ekipaget. Vid samma kvalpoäng går ekipage som deltagit på SBM, med godkända poäng, före.  

Hunden måste ha godkända vaccinationer för deltagande i arrangerande land.   

Alla deltagare ska medverka vid in- och utmarschen samt på den gemensamma middag som AfBV:s 
FMBB-ansvarig via grenansvariga kallar till.   

Den landslagsdress som AfBV:s sponsorer tillhandahåller deltagarna, ska bäras under in- och 
utmarsch samt vid ev. prisutdelning. I övrigt ska den bäras i mesta möjligaste mån. Aktivt deltagande 
i mästerskapet krävs för att få ta ut landslagsdress och sponsorsmaterial.  

Deltagarna ska medverka vid fotografering av hela landslaget, samt i de individuella grenarna iförd de 
klädesplagg som AfBV:s sponsorer tillhandahåller.  

Ingen ”egen” sponsring får framhävas på landslagsdress eller andra sponsorartiklar som AfBV:s 
sponsorer tillhandahåller.  

Alla deltagare ska arbeta för en god gemenskap och god sammanhållning i landslaget.   

Fr.o.m. att ekipaget är uttaget att representera AfBV och Sverige vid FMBB:s VM och ekipaget 
accepterat deltagande är detta bindande.  

Om ett ekipage avstår från deltagande och meddelar detta för sent, dvs. efter att anmälningstiden 
gått ut till FMBB, ska ekipaget återbetala anmälningsavgiften till AfBV. Vid skada/sjukdom etc. 
beslutar styrelsen om ev. undantag.   

Det är AfBV:s Styrelse som slutligen avgör hur många som får deltaga.   

Deltagarna är representanter för AFBV och skall på ett föredömligt sätt visa upp ett 
sportmannamässigt uppträdande och följa SBK:s dressyrpolicy, för tävlande i Mondioring eller IGP 
gäller även SBK:s bestämmelser för skyddslicens.    

Draghundsporten måste följa IFSS regelverk plus svenska draghundsportens tilläggsregler. 

Om deltagarna bryter mot detta avtal kan det innebära att de blir avstängda från deltagande i 
FMBB:s Mästerskap framöver.   


