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Hvert år afholdes der i Rottweilerklubben Danmark (RKD) et IGP Danmarksmesterskab. 

Datoen for arrangementet fastsætter Brugshundeudvalget (BU). 

Danmarksmesterskabet afholdes over 1-3 dage inkl. lodtrækning og baneprøvning, alt efter 

deltagerantal. Det anbefales at afholde konkurrencerne over 3 dage, hvis der er mere end 20 

deltagere. (indskrivning og baneprøvning fredag, konkurrence lørdag og søndag) 

Lodtrækning, baneprøvning og dommermøde m.v. afvikles om fredagen eller lørdag (hvis 

over 2 dage). Alle deltagere skal være til stede ved lodtrækningen. 

Lørdag afvikles spor-delen og søndag lydighed og forsvar, samt pokaloverrækkelse. 

Det er op til den afholdende lokalforening, at beslutte om der ønskes at afholde 

kammeratskabsaften lørdag aften. Ved få deltagere kan søges dispensation om at afholde hele 

arrangementet fredag og lørdag eller lørdag og søndag. Dispensationen søges skriftlig til BU. 

Der kan stilles i følgende klasser; BpB, BpAB, IGP I, IGP II, IGP III  

Hvis den afholdende kreds ønsker det, kan der ansøges hos BU om også at tage UPR1-3 

delprøverne med. 

Alle medlemmer af RKD kan deltage, dog skal hunden være stambogsført Rottweiler i Dansk 

Kennel Klub. Det vil sige import hunde kan deltage, såfremt de er registeret i DKK og har fået et 

DKK reg. Nr.  

 

Brugshundesport 2019 adgangsbestemmelser er gældende for konkurrencerne. Vi gør 

opmærksom på, at prøverne kan tages på dagen. Fx hvis hunden har bestået en IGP I, kan den 

til konkurrencen tilmeldes i en IGP II. 

BU udpeger en kontaktperson fra BU som har den ansvarlige kontakt til den 

arrangerende kreds, denne kontaktperson er forpligtiget til at være til stede ved selve 

arrangementet. 

 

Koncept til afholdelse af RKD IGP DM 

BU planlægger konkurrenceåret ca. 1-1 ½ år i forvejen. De kredse som ønsker at byde ind på et 

DM, skal gerne have sendt deres forespørgsel senest til BU inden DM det foregående år. BU kan 

også kontakte kredsene, med forespørgsel om de ønsker et arrangement til kommende 

konkurrence år.  

Den umiddelbare lange planlægningstid er for at kunne tilgodese andre arrangementer i RKD, 

således de ikke ligger samtidig, samt for at hundeførerne har mulighed for at planlægge 

konkurrenceåret i god tid.  
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Fordeling af ansvar til RKD IGP DM 

BU 

• Laver prøveanmeldelse. 

• Fastsætter tilmeldingsgebyret. 

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

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

tilmeldingsfristen er nået. Sker via DKK Klubsystem. 

• BU kontrollerer i samarbejde med dommerne og prøveleder, at konkurrencebanen er 

stillet korrekt op. 

• BU uddeler sammen med dommer, prøveleder og arrangerende kreds, pokaler, 

diplomer og evt. gaver ved konkurrencens afslutning. 

 

 

Kredsen 

• Finder i samråd med BU, dommere, figuranter, samt sørger for, at få tilsagn fra dem om 

deltagelse. Booker dommere og figuranter til hele weekenden (fredag til søndag). 

Senest 14 dage før afholdelse af DM informeres dommere og figuranter, hvilke dage de 

skal deltage i arrangementet, hvis det kortes ned grundet for få tilmeldte.  

• Opretter senest 2 måneder før tilmeldingsfristen en infoside, der løbende opdateres, 

således at BU kan henvise til denne side. Dette kan være kredsens egen hjemmeside, 

Facebook side oprettet til formålet eller lign.  

• Sørger for prøveleder, sporansvarlig, sporlæggere, sporbiler, gruppe osv.. 

• Sende diverse informationer til dommerne og figuranter ang. deltagere antal, 

program og tidsplaner. 

• Indkøber gaver til dommer, figuranter, sporansvarlig, prøveleder evt. sporlægger og 

gruppe m.v. 

• Indkøber og afholder alle udgifter til pokaler. 

• Afholder alle udgifter til prøveleder, dommer, figuranter, sporansvarlig, og andet 

”personale”. 

• Får prøvegebyret fra deltagerne. 

• Laver tidsplan for deltagerne – tidsplanen skal godkendes af BU. 

• Søger for indskrivning når deltagerne ankommer. 
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• Søger for alle rekvisitter ift. Lodtrækning, både på banen og spor. 

• Søger for, at alle deltagerne har synligt startnummer på dagen. 

• Har på forhånd udfyldt prøveregistrering, dommersedler m.m. 

• Finder sporareal. 

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

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

skjul. 

• Sørger for at sporflag og genstande er til rådighed og opfylder kravene. 

• Sørger for apportbukke, spring, skjul, pistol, patroner og chipscanner er til stede og i 

god stand. 

• 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. 

• Fordeling af pokaler og titler og regler for uddeling af disse skal være synlige og 

tilgængelige til arrangementet, fx indsat i kataloget. 

• Søger sponsorater til præmier m.m. (vær obs. på om RKD har en sponsoraftale på 

forhånd). 

• Sørger for forplejning til dommer, figuranter, prøveleder, BU repræsentant og 

sporansvarlig. 

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

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

arrangementet. 

• Laver diplomer til alle deltagerne og sørger for disse underskrives af dommer inden de 

uddeles. 

• Indsender prøve registrering m.m. til DKK 

 

Økonomi 

Den afholdende kreds står selv for alt økonomien i forbindelse med arrangementet. Kredsen får 100 

% af tilmeldingsgebyret, men skal også selv aflønne dommere, figuranter, prøveledere m.m. 

Desuden indkøber og betaler kredsen selv for pokalerne. 

Kredsen har mulighed for at søge sponsorater til arrangementet, hvis de ønsker dette. Alt salg af 

mad og drikkevarer tilfalder ligeledes kredsen. 

 

Såfremt arrangementet giver underskud, kan BU ansøges om tilskud, fx til dommer, figurant 

udgifter. Det vil altid være et individuelt skøn om dette kan imødekommes og afhænger af kredsens 

”forbrug” til arrangementet.  
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    Pokaler til konkurrencerne 

Ved mindre end 4 deltagere i en klasse, kan kredsen nøjes med at købe pokal til 1. pladsen.  

Prøve Pokaler Titler 

BpB 
Der uddeles pokal til 1., 2. og 3. 

pladsen – dog kun til beståede prøver 
 

BpAB 
Der uddeles pokal til 1., 2. og 3. 

pladsen – dog kun til beståede prøver 
 

IGP1 
Der uddeles pokal til 1., 2. og 3. 

pladsen – dog kun til beståede prøver 

Der uddeles i IGP prøver 

titler og pokaler for: 

- Bedste A 

- Bedste B 

- Bedste C 

 

Såfremt prøven ikke 

samlet er bestået, kan 

man ikke opnå disse 

titler og titlen går til den 

ekvipage som har 

bestået prøven og har 

højeste gruppe. 

IGP2 
Der uddeles pokal til 1., 2. og 3. 

pladsen – dog kun til beståede prøver 

IGP3 
Der uddeles pokal til 1., 2. og 3. 

pladsen – dog kun til beståede prøver 

Yngste beståede 

IGP prøve 

Tildeles den ekvipage med bestået prøve 

og yngste hund 

 

Frejdighedspokal 
Tildeles en ekvipage i beståede begynder 

eller IGP prøver. (se vejledning længere 

nede) 

 

Mest vindende 

kreds 

Tildeles den kreds, med højeste samlede 

point af beståede prøver. 

 

 

Tekst til pokalerne 

 

 

 

 

RKD IGP DM + Årstal 
X. plads 

Klasse fx BpB 
Navnet på den afholdende kreds 

RKD IGP DM + Årstal 
Mest vindende kreds til DM 

Navnet på den afholdende kreds 

RKD IGP DM + Årstal 
Frejdighedspokalen 

Navnet på den afholdende kreds 
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Diplomer 

Der udleveres diplomer til alle beståede ekvipager. Dette sker til præmieoverrækkelsen, sammen 

med resultathæftet.  

Af diplomet skal fremgå; 

- Navn på arrangementet Fx Rottweilerklubbens IGP Danmarksmesterskab 

- Navn på hund og hundefører 

- Prøve de er stillet i 

- Point 

- Sted det er afholdt, dato og årstal 

- Navn på dommer + evt. underskrift fra dommer 

 

Kriterierne for frejdighedspokalen 

”Frejdighedspokalen”, tildeles af dommer i samråd med BHR-repræsentant, til en hund 

oghundefører 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” 

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. 

 

Protest 

Såfremt en hundefører ønsker at nedlægge protest, skal dette med det samme meddeles den 

ansvarlige prøveleder, samtidig med at protestgebyret betales. Der kan ikke nedlægges protest, 

efter arrangementets afslutning, dvs. efter ekvipagerne har fået deres resultathæfte retur.  

Hurtigst muligt herefter skal prøvelederen meddele dommeren i den aktuelle gruppe samt BU at 

der er nedlagt en protest. Protesten behandles af dommeren i den aktuelle gruppe, BU og den 

ansvarlige prøveleder. 

Såfremt hundeføreren får medhold i protesten tilbagebetales protestgebyret fuldt ud, i modsat 

fald tilfalder protestgebyret BU. 

Protestgebyret andrager kr. 500,- og fastsættes hvert år af BU. 


