
Regler for udtagelse til FH VM for Rottweilere  

Krav: 

For udtagelse til VM i IFH 1 og 2 kræves 2 beståede IGP FH prøver i den pågældende klasse. Begge prøver 

skal være bestået fra dagen efter VM til og med DM / sidste udtagelse året efter. 

Konkurrencer der giver VM point:  

- Nationale IGP IFH konkurrencer, som har været annonceret på hundeweb min. 14 dage inden afholdelsen  

- Internationale IGP IFH konkurrencer, som ligeledes har været annonceret til offentligheden min 14 dage 

før afholdelsen 

- DKK IGP IFH DM 

- RKD udtagelseskonkurrencer  

- RKD IFH DM 

Minimum 1 af sporprøverne skal være taget til en VM udtagelseskonkurrence eller et IFH 

Danmarksmesterskab (DKK og eller RKD) 

Man optjener VM point fra dagen efter VM og til og med IFH DM året efter.  

Deltagelse: 

Hundefører indsender på eget initiativ, sine 2 bedste resultater, og dokumentation for disse til BHR (kopi af 

resultathæfte, udskrift fra hundeweb eller lignende) efter IFH DM /sidste udtagelse, hvis man ønsker at 

blive udtaget til årets IFH VM. 

Da IFR har vedtaget, at de enkelte lande har mulighed for at stille med 1 ekvipage pr. land pr. klasse samt 

evt. 1 reserve pr. land pr. klasse, så vil den ekvipage med højest samlede point (point opnået over 2 

konkurrencer, efter hundeførers valg) Ved pointlighed tæller bedste enkelt resultat højest. 

HB og eller BHR kan uddele wildcard, så Rottweilerklubben Danmark altid kan stille fuldt hold.  

Adgangskrav:  

Hundeføreren skal være medlem af RKD. Hunden skal være dansk registreret. Hundeførere, som stiller til 

DM og VM, skal være danske statsborgere eller bosiddende i Danmark.  

Træning på sporarealer:  

Hvis der trænes på reserverede konkurrencesporarealer 2 uger før IFH DM /udtagelser diskvalificeres 

ekvipagen pga. usportslig optræden (DISK-USP).  

Registrering ved ankomst:  

Ved ankomsten afleveres resultathæfte til prøveleder. Hunden skal være dækket af gyldig udvidet 

ansvarsforsikring, og den skal være vaccineret ifølge de til en hver tid gældende regler i DKK’s 

udstillingsreglement. Hundeføreren er alene ansvarlig for, at dette er opnået inden ekvipagen stiller på 

dagen.  



Der skal ske lodtrækning ved DM/udtagelser. Ekvipagerne inddeles ved lodtrækning i grupper, hvis der er 

mere end 5 deltagere. Lodtrækningen om sporene sker ude på sporarealet, og den kan først ske, når 

sporene er lagt. Hundeførerne må ikke kunne se, når spor eller afledning lægges.  

Diskvalificering: 

Ekvipagen kan opnå at blive diskvalificeret på grund af usportslig optræden (USP) i en igangværende sæson.   

En udeblivelse, fra en RKD IFH DM eller udtagelseskonkurrence, som en ekvipage er tilmeldt, sidestilles med 

en usportslig optræden. Vælger ekvipagen at melde fra, ugen op til arrangementet uden dokumenteret 

årsag, sygdom hos hund eller fører, så vil ekvipagen ikke kunne stille til den efterfølgende RKD konkurrence.  

BHR kan beslutte at hundeføreren ikke kan komme i betragtning til det kommende landshold ved usportslig 

optræden. 

Dommere:  

BHR udpeger dommere.  

Information fra dommere sker inden væsenstesten. Informationen vil kun indeholde konkurrencepraktiske 

elementer.  

Løbske tæver:  

Løbske tæver indgår i lodtrækningen, på lige fod med de øvrige deltagere. De afprøves på sporet efter 

tidsplanen og indgår på lige fod i lodtrækningen om sporene. Dog skal der tages hensyn til de øvrige 

deltagere.  

Konkurrencestart:  

Konkurrencen starter med væsenstesten, og slutter når afslutningsceremonien er tilendebragt. Hunden skal 

under hele konkurrencen, på konkurrencebanen/sporareal, bære det ifølge programmet anviste halsbånd – 

og kun dette halsbånd. Hvis der anvendes sporsele, kan den påsættes samtidig med kædehalsbåndet. Der 

må ikke medtages bolde og lign., hverken ved væsenstesten eller afslutningen.  

Tidsplaner:  

Tidsplaner udleveres umiddelbart før konkurrencestart.  

Sporarealer/genstande: Offentliggøres på arrangerende kreds’ hjemmeside med billeder senest 14 dage 

før konkurrencestart.  

 


