DHK’s regler for kvalifikationskonkurrencer fra sæsonen 2022/2023
Version August 2022 vedtaget af bestyrelsen

1. Kvalifikationskonkurrencer
Kvalifikationskonkurrencer bør ikke opfattes som træning af hunden, men kan godt bruges som træning
for deltagelse i professionelle konkurrencer. Det betyder, at man her erkender hundens og egne
begrænsninger og er villig til selv at stoppe, dersom opgaven ikke løses professionelt.
1.1 Der afholdes 4-6 konkurrencer som grundlag for kvalifikationskonkurrencer til CSC, NM, DN og WT.
Efter sidste kvalifikation – Danish National - vil de ekvipager, som har opnået de højeste
kvalifikationspoint udgøre det danske landshold.
Antallet af ekvipager til landsholdet varierer afhængig af det antal tildelte pladser, som Danmark får til
de forskellige konkurrencer.
1.2 Kvalifikationsserien består af 3-5 åbne klasse 3 konkurrencer plus 1 dobbelthentningskonkurrence
(Danish National). Konkurrencerne afholdes efter gældende ISDS regler.
1.3 Reglerne gælder for kvalifikationskonkurrencer, der danner grundlag for udtagelse til Danish National
(DN), Continental Sheepdog Championship (CSC), Nordisk Mesterskab (NM) og World Trial (WT).
1.4 Kvalifikationskonkurrencer har til formål, at udvælge de bedst egnede hunde og handlere til deltagelse
ved DN, CSC, NM og WT. Deltagere på landsholdet bør derfor have et niveau, der gør, at man er i stand
til at gennemføre en finale ved en af de ovenstående konkurrencer på et rimeligt niveau.
1.5 De første tre konkurrencer er åbne for alle ekvipager, som er klar til kvalifikationskonkurrencer. En
handler kan maksimalt stille med 3 hunde i den pågældende kvalifikationskonkurrence.
1.6 Deltagerne kan smide det dårligste resultat fra de første tre kvalifikationskonkurrencer væk, således at
kun de to bedste resultater ud af tre tæller efter tredje konkurrence.
1.7 Efter den 3. kvalifikationskonkurrence udregnes en stilling, hvor det er de 2 bedste resultater, der tæller.
1.8 Hvis sæsonen køres med 4 kvalifikationskonkurrencer, så vil de 15 bedste ekvipager fra de første 3
kvalifikationskonkurrencer gå videre og deltage til Danish National. Hvis sæsonen køres med 5 eller 6
kvalifikationskonkurrencer, så går de bedste 30 ekvipager fra de første 3 kvalifikationer, videre til 4. og
evt. også til 5. kvalifikationskonkurrencer, og derefter går de bedste 15 ekvipager videre til Danish
National. Det dårligste resultat af de indledende kvalifikationskonkurrencer (dvs. dem der afholdes
inden Danish National (3-5 konkurrencer), vil falde væk i kvalifikationsberegningen.
Danish National skal så vidt muligt afvikles søndagen efter (dagen efter) den sidste afholdte
kvalifikationskonkurrence er afviklet.
1.9 Såfremt en handler kvalificerer sig til DN med mere end 2 hunde, skal handleren, senest kl. 21.00 på
dagen hvor sidste kvalifikationskonkurrence før Danish National afvikles, vælge de 2 hunde handleren
ønsker at starte i DN, og meddele dette til bestyrelsen.
1.10 Danish National skal tælle som sidste kvalifikation af sæsonen.
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1.11 Sidste kvalifikationskonkurrence er Danish National der afholdes som en dobbelt-hentningskonkurrence og med international sortering. Til denne konkurrence er det kun muligt at stille med to
hunde.
Det er ønskeligt, at der kommer en almindelig dobbelthentning i (en eller flere af) de første 3-5
konkurrencer.
1.12 Det dårligst resultat af de indledende kvalifikationskonkurrencer vil blive trukket fra
kvalifikationsberegning og vil derpå resultere i sammensætning af landsholdet. Danish National kan
IKKE smides væk som dårligste resultat.
1.13 Såfremt en handler kvalificerer sig til CSC, NM og WT med mere end 2 hunde, skal handleren senest 14
dage før tilmeldingsfrist til det enkelte arrangement vælge de 2 hunde handleren ønsker at starte til CSC,
NM og WT, og meddele dette til bestyrelsen.
1.14 Handleren må under gennemløbet ikke samtale med dommeren eller øvrige tilstedeværende bortset fra
baneformanden. Modtagelse af eventuel hjælp fra sidelinjen må ikke finde sted, og kan medføre
diskvalifikation af såvel den pågældende handler som den (handler) der fra sidelinjen forsøger at hjælpe.
1.15 Det bør tilstræbes, at fårene ikke skal bruges mere end to gange.

2. Banen
2.1 KU/Bestyrelsen er ansvarlig for, at banen er bygget op efter ISDS- og DHK-regler til både
internationale og nationale konkurrencer. Det er det eller de medlemmer fra KU, som bygger banen i
samarbejde med vært/arrangør, der har hovedansvaret og hermed den afgørende stemme i forhold til
banen og overholdelse af reglementet. Ved uenighed, som ikke kan afgøres, kontaktes formanden for
klubben.
2.2 Banen er en klasse 3 bane med singling. Der skal som hovedregel indgå mærkede får ved deling og
singling. Der skal være varierende sværhedsgrad. Points gives som ISDS standard kvalifikationsbaner.
2.3 Dobbelt hentnings konkurrence uden sortering:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Bane af mindre størrelse, som skal kunne gennemføres på 15 minutter
Tildrivningsgrinder opsættes med en afstand af 10 meter imellem
Drivegrinder opsættes med en afstand af 10 meter imellem
Konkurrencen skal foregå på en regulær mark
Der kan benyttes 8 eller 10 umærkede får. (2x4 eller 2x5 får) Delingen foretages som en
splitdeling, hvor halvdelen af fårene deles fra (henholdsvis 4 eller 5) De tilbageblivende får sættes i
fangefold.
Opnåelige points for de forskellige momenter i dobbelt hentnings konkurrencerne
OLF 1 20 + 10 + 20
OLF 2 20 + 10 + 20
Drivning 30
Deling 10
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•
•

Fangefold 10
I alt kan opnås 150 point i dobbelt hentnings konkurrencer til kvalifikationen.

2.4 Dobbelt hentnings konkurrence med sortering: Danish National finale
•
•
•
•
•
•

OLF 1 20 + 10 + 20
OLF 2 20 + 10 + 20
Drivning 40
Deling 20
Fangefold 10
I alt kan opnås 170 point i Dobbelt hentnings konkurrence til finalen

2.5 Udsætterhunde og hunde, der tager får af banen, anbefales at bære overtræksvest i en tydelig farve.
Desuden kan baneformanden bære vest, hvorpå der er trykt ”Baneformand”.

3. Deltagelse og tilmelding til kvalifikationskonkurrencer
3.1 Alle, som er bosiddende i Danmark, kan deltage i kvalifikationskonkurrencer.
3.2 Tilmelding er først gældende, når startgebyr er betalt.
3.3 Ved for sen tilmelding og/eller for sen indbetaling til kvalifikationskonkurrencer, betales der dobbelt
startgebyr. Eftertilmeldte hunde kan ikke sikres start og kan ikke opnå kvalifikationspoint.
3.4 Ved første start skal komplet startliste foreligge, og der kan herefter ikke tilmeldes yderligere starter.
3.5 Startrækkefølgen fastsættes ved ”random selection” ved brug af computerprogram eller lodtrækning.
Såfremt en handler udtrækkes to gange lige efter hinanden, skal handler med hund rykkes, så de
forskydes med mindst tre gennemløb. På den måde vil handlere med flere hunde blive fordelt over hele
konkurrencedagen. Den ved start givne startrækkefølge skal følges - kun meget vægtige arrangørgrunde
kan bryde den - og der skal i så fald gives besked til de efterfølgende starter.
3.6 Kommer en deltager for sent til start, kan denne ikke starte uanset begrundelse.
3.7 Ved kvalifikationskonkurrencer, hvor vejrlig eller et højt antal tilmeldte kan gøre det vanskeligt/umuligt
at gennemføre konkurrencen på en dag, kan bestyrelsen beslutte at afholde konkurrencen over to dage.
Bestyrelsen beslutter, hvorledes starterne fordeles, og hurtigst muligt derefter offentliggøres startlisten
på klubbens hjemmeside.
I disse tilfælde kan bestyrelsen se bort fra den normale lodtrækningsprocedure for at imødekomme de
praktiske problemer.
Der kan dispenseres for den tildelte startdag, såfremt der er vægtige argumenter herfor.
3.8 Hvis en kvalifikationskonkurrence ikke fyldes op med minimum 30 deltagere, kan der åbnes for en
ekstra klasse 3 konkurrence, hvor "ikke kvalificerede" hunde kan starte, således at der i alt på dagen vil
være 35 deltagere. Denne ekstra konkurrence afvikles i umiddelbart forlængelse af
kvalifikationskonkurrencen.
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I denne ekstra klasse 3 konkurrence kan deltagere IKKE opnå kvalifikationspoint og deres opnåede point
indgår ikke i beregningen af kvalifikationsfaktoren.
Eftertilmeldingerne er efter "først til mølle" princippet.
Hermed er det muligt at tilmelde sin hund til en svær klasse 3 bane. Hunden og handleren forventes dog at
kunne klare banen.

4 Betingelser for at opnå kvalifikationspoint
4.1 Hunden skal være ISDS eller FCI registret. Registreringsnummer skal fremgå af tilmelding
4.2 Handleren skal være bosiddende i Danmark på konkurrence tidspunktet, dvs. have folkeregisteradresse i
Danmark. Udenlandske tilflyttere skal for at opnå kvalifikationspoint kunne fremvise dokumentation på
dansk folkeregisteradresse. Dokumentation skal forevises på forlangende. Sygesikringsbevis opfattes
som gyldig dokumentation
4.3 Vælger en handler at starte en hund i en dansk klasse 1 eller 2 konkurrence i DHK-regi i samme sæson,
som ekvipagen også har startet kvalifikationskonkurrence, mister den de kvalifikations point, der er
opnået indtil dette tidspunkt. Mistede point grundet klasseskift er tabte. Hvis ekvipagen senere på
sæsonen igen deltager i en kvalifikationskonkurrence, kan man opnå kvalifikationspoint i alle følgende
kvalifikationskonkurrencer, man måtte deltage i.

5 Pointberegning - kvalifikationskonkurrencer
5.1 Kvalifikationspoint beregnes således:
Der udregnes en kvalifikationsfaktor ved at dividere 100 med gennemsnittet af konkurrencens 5
bedstplacerede ekvipagers opnåede konkurrence-point. Dvs. de point dommeren har tildelt hunden.
Hver deltagers opnåede kvalifikationspoint udregnes ved at multiplicere (gange) deltagerens opnåede
konkurrence-point med denne kvalifikationsfaktor.
Eksempel:
De 5 bedstplacerede ekvipager opnåede hhv. 93 - 88 - 78 - 77 og 75 konkurrence-point.
Gennemsnittet er: 93+88+78+77+75 / 5 = 82,2 konkurrence-point.
Kvalifikationsfaktoren udregnes således: 100/82,2 = 1,216545
Bedste deltager opnår således: 93 X 1,216545 = 113,1386 Kvalifikationspoint
Anden-bedste deltager opnår således 88 X 1,216545 = 107,0559 Kvalifikationspoint
Tredje-bedste deltager opnår således 78 X 1,216545 = 94,8905 Kvalifikationspoint - og så fremdeles
5.2 Man kan kun blive placeret blandt de 15 bedste, hvis man i løbet af de første tre konkurrencer har opnået
kvalifikationspoint.
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5.3 Ved pointlighed ved udtagelse af landsholdet efter de 3-5 indledende kvalifikationskonkurrencer samt
udtagelse til Danish National gælder følgende:
5.4 Den ekvipage, som i årets kvalifikationskonkurrencer har opnået den højeste placering, rangeres øverst.
Har flere med pointlighed opnået samme placering som bedste resultat, rangeres de efter bedste opnåede
nr. 2 placering, herefter bedste opnåede nr. 3 placering etc.
5.5 Kvalifikationspoint kan ikke opnås ved retirer og diskvalifikation

6 Tilmelding til CSC, NM og WT
6.1 Tilmelding til CSC og NM fortages udelukkende af DHK’s kontaktperson i samarbejde med DHK’s
bestyrelse.
6.2 Ved CSC har Danmark 8 pladser og to reservepladser.
Ved NM har Danmark 8-12 pladser og to reservepladser, deltagelse til NM kræver DHK medlemskab.
De deltagende hunde - herefter kaldet Landsholdet - er normalt de hunde der har opnået flest
kvalifikationspoint sammenlagt i 3 af de 4 kvalifikationskonkurrencer i den pågældende
kvalifikationsserie. (Danish National kan IKKE smides væk som dårligste resultat).
Ønsker en eller flere af de udtagne til landsholdet ikke at deltage i CSC hhv. NM fortsættes til 9. bedste
hund etc.
Reserverne er de hunde, der har de højeste point efter de udtagne til landsholdet, og som senest ved
tilmeldingsfristen til CSC hhv. NM erklærer sig villige til at være tilstedeværende reserver ved selve
CSC/ NM-arrangementet. Reserverne indgår på pladsen for den/de, der på konkurrencedagen (CSC /
NM) melder forfald uanset tidspunkt for meddelelsen.
6.3 Såfremt det ikke er muligt at afholde en fuld kvalifikationsserie inden 14 dage før tilmeldingsfristen til
hhv. CSC eller NM, udvælges de deltagende hunde - Landsholdet og reserverne - blandt de tre bedste
resultater fra de seneste fire kvalifikationskonkurrencer, som er afholdt inden 14 dage før
tilmeldingsfristen.
6.4 Ved WT har Danmark et varierende antal pladser, som tildeles af ISDS. De deltagende hunde udvælges
blandt de fire bedste resultater fra de seneste fem kvalifikationskonkurrencer, som er afholdt inden 14
dage før tilmeldingsfristen.
Eksempel: Tilmeldingsfristen til WT ligger på en dato, hvor den sidste kvalifikationskonkurrence i det
indeværende år ikke kan nå at blive afholdt før tidsfristen på 14 dage. I det tilfælde vil sidste
kvalifikationskonkurrence fra den forrige sæson indgå i det samlede resultat. (Indgår en Danish National
i de 4 til 6 kvalifikationskonkurrencer (afhængig hvor mange konkurrencer sæsonen bestod ud af), kan
dette resultat IKKE smides væk som dårligste resultat)
6.5 Til WT har en udtaget handler lov at tilmelde en alternativ hund. Ved brug af alternativ hund, henvises til
de gældende ISDS regler for WT.
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7: Generelt
7.1 Bestyrelsen kan til enhver tid beslutte, om en person kan deltage ved CSC, NM, DN eller WT. En
afvisning af deltagelse kan fx begrundes med, at det vurderes, at niveauet for den pågældende deltager er for
lavt.
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