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BHR fastsætter hvert år datoerne for VM udtagelserne, vi bestræber os på, at der skal ligge en 

udtagelse i november og april/maj.  

En udtagelse afholdes over 1. dag, undtagelsesvis ved mange tilmeldinger kan den afholdes over 2 

dage. Det er BHR, som beslutter om udtagelsen afholdes over 1 eller 2 dage.  (jf. DKK’s regler for 

brugsprøve dommere)  

Når datoerne er offentliggjort, kan kredsene melde tilbage til BHR, hvis de ønsker, at stå for en 

udtagelse. Det vil fremgå af hjemmesiden, hvornår fristen for tilbagemelding til BHR er. 

Fordeling af ansvar til en VM udtagelse: 

BHR: 

 Finder dommer, figuranter, BHR repræsentant og sørger for, at få tilsagn fra dem om 

deltagelse. 

 Fastsætter prøvegebyret 

 Laver prøveanmeldelsen  

 Står for at lave opslag til RKD’s hjemmeside m.m. 

 Står for tilmeldinger, samt sender deltager oplysninger til den afholdende kreds, når 

tilmeldingsfristen er nået.  

 Stiller BHR banen til rådighed hvis kredsen ønsker at bruge denne, dog betaler og sørger 

kredsen selv for transporten. 

 BHR og dommer kontrollerer at konkurrencebanen er stillet korrekt op.  

 BHR uddeler sammen med dommer og prøveleder pokaler, diplomer og gaver ved 

konkurrencens afslutning.  

 Indsender prøve registrering m.m. til DKK   

 

 

Kredsen: 

 Beslutter hvilke prøver der kan stille i(dog ikke Færdselsprøver eller SPH prøver). Kredsen 

kan vælge, at udtagelsen kun skal være for IPO3 hunde 

 Søger for alle rekvisitter ift. Lodtrækning både på bane spor.  

 Laver tidsplan for deltagerne, denne skal godkendes af BHR. 

 Udvælger prøveleder samt sporansvarlig. 

 Finder sporlægger såfremt der skal lægge flere spor end sporansvarlig kan lægge. 
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 Finder sporareal. 

 Indkøber gaver til dommer, figuranter, sporansvarlig, (sporlægger) og prøveleder.  

 Har på forhånd udfyldt prøveregistrering, dommersedler m.m. 

 Indkøber pokaler til IPO3 hundene, samt til ”konkurrencens frejdigste hund” i gr. B 

 Afholder alle udgifter til dommer, figuranter, prøveleder, sporansvarlig og pokaler. 

 Får prøvegebyret fra deltagerne.  

 Hvis muligt sørge for, at der er et afmærket areal, som ikke er til gene for konkurrence 

banen, hvor deltagerne kan opvarme deres hunde. Gerne med spring og skjul.  

 Sørger for sporpinde og genstande er til rådighed og opfylder kravene.  

 Sørger for apport bukke, spring, skjul, pistol, patroner og chipscanner er til stede og i god 

stand. (BHR banen kan lånes) 

 Sørge for at der er en gruppe på min. 4 personer til rådighed hele dagen.  

 Sørger for, at der som minimum er lavet en deltagerliste, som er synlig for alle tilskuere og 

deltagere på dagen, men også gerne et katalog, en tavle eller lign. 

 Søger sponsorater til præmier og pokaler, hvis dette ønskes (vær obs. på om RKD har en 

sponsoraftale på forhånd).  

 Sørger for forplejning til dommer, figuranter og BHR repræsentant.  

 Sørger for, at tilskuere og hundefører kan købe forplejning til arrangementet.  

 Sørger for sporbiler, et udførligt kort eller GPS koordinater.  

 Søger for opstilling af banen (efter dommerens anvisning), samt oprydning efter 

arrangementet. 

 

 

Økonomi: 

Når tilmeldingsfristen er nået, så overføres deltagere gebyret til den afholdende kreds.  

Kredsen afholder selv alle udgifter til arrangementet.  

 

Pokaler: 

Der gives følgende pokaler til en VM udtagelse: 

IPOIII konkurrencen, er der pokal til 1., 2. og 3. pladsen. Ved 4 eller færre deltagende IPO III hunde, 

kan kredsen vælge kun at købe pokal til 1. pladsen.  

Teksten til pokalerne er som følger: 
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           RKD VM udtagelse for IPOIII  

                           X. plads 

”Navnet på den afholdende kreds” + årstal 

 

RKD’s logo påføres pokalens top.  

 

”Konkurrencens frejdigste hund”, tildeles af dommer i samråd med BHR repræsentant, til en hund 

og hundefører efter følgende kriterier: 

”Konkurrencens frejdigste hund pokalen” tildeles den hund, som under hele konkurrencen udviser 

frejdighed, glæde, energi og arbejdsvillighed og som på ingen måde virker presset af hundefører, 

de fysiske omgivelser, dommer eller andre personer. Pokalen kan uddeles til alle hunde som stille i 

konkurrencen, dog skal prøven som minimum bestås” 

Teksten til pokalen er som følger: 

                      RKD VM udtagelse  

        Konkurrencens frejdigste hund 

”Navnet på den afholdende kreds” + årstal 

Pokalen uddeles af dommeren på dagen, BHR repræsentanten har ansvaret for, at dommeren er 

oplyst kriterierne for pokalen.  

Hvis ingen hunde opfylder kriterierne for pokalen, så uddeles den ikke.  

 

Optjening af point: 

VM point tildeles kun beståede IPO III prøver med minimum prædikatet god. Tildeling foregår 

således, at den hund med bedst placering opnår højeste antal point. 

Der uddeles følgende point: 

15, 12, 10, 8, 6 point efter placering. 

Da vores udtagelseskonkurrencer er åbne for alle racer, kan det godt være, det ikke er en 

Rottweiler som vinder konkurrencen i IPOIII. Dette har dog stadig ingen betydning, da pointene 

bliver uddelt efter placeringsrækkefølge.  

Fx bedste Rottweiler bliver nr. 2 i konkurrencen, så tildeles den 15 point. Anden bedste Rottweiler 

bliver nr. 4 i konkurrencen, så tildeles den 12 point -  og så fremdeles.  
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En hund og hundefører kan optjene VM point, dagen efter IFR VM og frem til og med næste års 

RKD DM.  DM er altid afslutningen på VM udtagelses sæson, da det er her VM holdet bliver 

udtaget. 

Se antal af point, samt hvilke konkurrencer man kan optjene point i på RKD’s hjemmeside, under 

BHR og ”RKD udtagelser”. (Webred indsæt et link til siden) 


