Riktlinjer för att delta i svenska agilitylandslaget.
SAgiK önskar att de som tackar ja till att ingå i svenska agilitylandslaget följer nedan listade
riktlinjer:

•

följa SKK:s policy för förhållandet människa – hund och följa SKK:s grundregler
och Nationellt Dopingreglemente för hund (informera ledningen om du har
dispens för medicinering av din hund).

•

följa de riktlinjer som ges av SAgiK och landslagsledningen, samt ta del av den
information som skickas ut från SAgiK och landslagsledningen (Kommunikation
sker bl.a. via e-post, kontrollera att din e-postadress i SAgiK-tävling är aktuell).

•

är skyldig att lämna alla uppgifter som krävs för att kunna anmäla till
mästerskapen.

•

ansvara för korrekt vaccinering av hund för respektive land där mästerskapen
hålls.
närvara vid landslagsaktiviteter inför mästerskap som till exempel;
fotografering, landslagsträning eller liknande.
närvara vid gemensamma samlingar vid mästerskap som utlyses av
landslagsledningen.
ska delta på de gemensamma sammankomsterna såsom t.ex. samlingar,
middagar som utlyses av SAgiK och landslagsledningen.
ska i landslaget verka för god laganda och visa respekt för medtävlande.
ska alltid uppträda som en god representant för Sverige och svensk agility.
att inte förtära alkohol under pågående tävlingsdag. Inte heller förtära alkohol
iförd landslagskläder.

•
•
•
•
•
•

Sponsring och ersättning:
• Som landslagsdeltagare kan du erbjudas möjlighet till sponsring av olika
slag. De som väljer att tacka ja till sponsring förbinder sig därmed att
uppfylla sponsorernas krav gällande profilering av deras varumärke (såsom
foton, hashtag i sociala media m.m.).
• Vid resa till NM och VM: SAgiK ersätter kostnader för av
landslagsledningen valt boende. Om ekipage väljer annat boende utgår
ersättning i samma nivå. Önskan är dock att samla landslagstruppen på
samma hotell.
Reseersättning utgår för ett belopp som motsvarar kostnaden för det mest
ekonomiskt rimliga alternativet.
• Vid resa till EO: Resebidrag på 2 000 SEK/person utgår. Boende bekostas
av tävlande själv.

