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Til LKF i afholdelse af RKD IGP/IFH DM 

 
Dette er en vejledning til LKF om afholdelse af RKD IGP/IFH DM. Det 
indeholder konceptet, procedure og tjeklister som er relevant til 
arrangementet. 
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Dette er en vejledning som lokalforeningen der afholder IGP/IFH DM kan benytte til 
planlægning af arrangementet. 
Vejledningen indeholder: 

 

Koncept for afholdelse af IGP/IFH DM 

Procedure for afholdelse af IGP DM 

Procedure for afholdelse af IFH DM 

side 2-8 

side 8 - 13 

side 13 - 15 

Tjekliste side 15 - 21 
 
 
 
 

Kort beskrivelse af RKD IGP/IFH DM 
Hvert år afholdes der i Rottweilerklubben Danmark et Danmarksmesterskab. Datoen for 
arrangementet fastsætter BHR. 
Danmarksmesterskabet afholdes over 2-3 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 og evt. Rally og søndag B og C 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 BHR. 
Der kan stilles i følgende klasser; BpB, BpAB, IGP I, IGP II, IGP III / IFH I og II  
Hvis der er opbakning herfor også FPR 1, FPR 2 og FPR 3, samt Rally (se særskilt vejledning 
ang. RKD rally DM). 

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

 
 

Koncept til afholdelse af RKD IGP/IFH DM 
 
 

BHR fastsætter hvert år datoerne for IGP/IFH DM. 

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

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

Fordeling af ansvar til et DM: 

BHR: 
• 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. 
• BHR kontrollerer i samarbejde med dommerne og prøveleder, at konkurrencebanen 

er stillet korrekt op. 

• BHR uddeler sammen med dommer, prøveleder og arrangerende kreds, pokaler, 
diplomer og evt. gaver ved konkurrencens afslutning. 

 
 

Kredsen: 

• Finder i samråd med BHR, 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 BHR kan henvise til denne side. 
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• 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 dommer, figuranter, sporansvarlig, og andet ”personale”. 
• Får prøvegebyret fra deltagerne. 
• Laver tidsplan for deltagerne – tidsplanen skal godkendes af BHR. 
• Søger for indskrivning når deltagerne ankommer. 
• 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 spor-areal. 
• 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, BHR 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 
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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. 
 
 

Pokaler til konkurrencerne: 

(Nedenstående tabeller for udregning og regler for uddeling af pokaler og titler skal være tilgængeligt 
under hele arrangementet. Fx indsat i DM kataloget) 

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. 

IGP I 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. 

 
Desuden uddeles der pokal og titel til: 
Yngste bestået IGP prøve 
Tildeles den ekvipage med bestået prøve og yngste hund. 

IGP II Der uddeles pokal til 1., 2. og 3. 
pladsen – dog kun til beståede 
prøver. 

IGP III Der uddeles pokal til 1., 2. og 3. 
pladsen – dog kun til beståede 
prøver. 

  
 

Pokaler som alle deltagere konkurrerer om 

Frejdighedspokal 
Tildeles en ekvipage i beståede begynder eller IGP prøver. (se vejledning længere nede) 

 

 Mest vindende kreds til DM 
 Tildeles den kreds, med højeste samlede point af beståede prøver. 
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Pokaler til spor DM 

IFH I / II  
 

Der uddeles pokal til 1., 2. og 3. pladsen – dog kun til beståede prøver. 

FPR 1 – 3  
STPR 1 – 3 

 Kan medtages hvis kredsen ønsker dette, der udleveres i givent fald pokaler som til IFH prøverne. 
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RKD IGP DM + årstal 
X. plads 

Klasse fx ”Beg. B” 
Navnet på den afholdende kreds 

Teksten til pokalerne: 

Til begynderkonkurrencerne: 
 

Til placeringspokalerne: 
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RKD IGP DM + årstal 
X. plads 

Klasse fx ”IGP III” 
Navnet på den afholdende kreds 

RKD IGP DM + årstal 
Højeste gr. B 

IGP 
Navnet på den afholdende kreds 

RKD IGP DM + årstal 
Yngste bestået 

IGP 
Navnet på den afholdende kreds 

RKD IFH DM + årstal 
X. plads 

IFH I, IFH II, FPR 1-3, STPR 1-3 
Navnet på den afholdende kreds 

Til IGP-konkurrencerne: 
 

Til placeringspokalerne: 
 

 
 

Til højeste i Gr. A, B og C: 
 

 
 

Til Yngste bestået: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Til IFH-konkurrencerne: 
 

Til placeringspokalerne: 
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RKD IGP/IFH DM + årstal 
Mest vindende kreds til DM 

Navnet på den afholdende kreds 

RKD IGP/IFH DM + årstal 
Frejdighedspokalen 

Navnet på den afholdende kreds 

 
 

Diverse til konkurrencerne: 
 

Til mest vindende kreds: 
 

 
 

Frejdigste hund: 
 

 
 

Kriterierne for frejdighedspokalen: 

”Frejdighedspokalen”, 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” 

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. 
 
 
 
Først når tilmeldingsfristen er nået og man kender deltagerantallet i de forskellige klasser 
bestilles pokalerne. 
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RKD logoet kan som emblem påsættes pokalen, 
hvis den afholdende lokalforening ønsker det. 

 
 

Optjening af point: 

DM er årets sidste konkurrence i optjeningen af VM point. Så når konkurrencerne er 
overstået til DM, sættes VM holdet på dagen. Det er BHR’s ansvar at udregne pointene for 
deltagerne på VM holdet. VM holdet offentliggøres på dagen, i forbindelse med 
pokaloverrækkelsen. Det er BHR som står for offentliggørelsen af holdet. 

Optjening af VM-point, tildeles kun beståede IGP III prøver. Tildeling foregår således, at 
Danmarksmesteren udtages direkte til VM, derefter gives point som følgende: 14, 12, 10, 
8, 6, 4. for hhv. 2., 3., 4., 5., 6. og 7. plads. 

 
 

En ekvipage (hund og fører) kan optjene point til VM, fra dagen efter IFR VM og frem til 
og med næste års DM. 

 
Procedure for afholdelse RKD IGP DM 
Tilmelding 

Sker via hundeweb (DKK) eller via kredsen, som sender den endelige liste til BHR til 
registrering i klubsystem: 

 

- Navn, adresse, telefon nr. samt e-mail adresse på hundefører 
 

- Deltagers RKD medlems nr. 

- Hundens DKK reg. nr. 

- Hundens stambogs navn 

- Kreds tilhørsforhold 
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Ved tilmelding, betales tilmeldingsgebyret. Først når gebyret er registeret hos RKD/BHR, er 
tilmeldingen gældende. 

Umiddelbart efter sidste tilmeldingsfrist sender DKK gebyr samt en ajourført deltagerliste til 
den arrangerende lokalforening. 

Sidste tilmeldingsfrist, som bliver annonceret på RKD hjemmeside skal overholdes, i modsat 
fald vil deltagergebyret blive returneret og man kan derfor ikke deltage i DM. 

 
 

Tilmeldingsgebyr 

Fastsættes hvert år af BHR (pt. 250 kr. for begynder prøver og 400 kr. for IGP prøver). 
 

 
Areal og materiel 

Hvor den arrangerende lokalforening ønsker at afholde IGP DM, skal der enten være en 
skole med tilhørende sportsplads, som overholder de fornødne mål til banen (100x80 
meter) eller et stadion hvor banen har minimum de samme mål. Lokale træningsbaner der 
opfylder ovenstående kan også benyttes under forudsætning af, at toilet- og 
serveringsfaciliteter er egnede til arrangementet og arealet i øvrigt er publikumsvenligt. 

Området med tilhørende faciliteter skal endelig godkendes af BHR. Dette skal foregå i så 
god tid før IGP DM, at der er mulighed for at finde andre egnede arealer, såfremt BHR ikke 
erklærer det ønskede område for egnet. 

 
I løbet af IGP DM er det forbudt for hundeførerne, at medbringe hunde på konkurrence 
arealet udenfor de af arrangøren meddelte tidsrum, såfremt dette ikke bliver overholdt vil 
det medføre diskvalifikation fra IGP DM. 

Ligeledes er det kun de hunde, som er i konkurrence der må være på konkurrencearealet. 
Dvs. ingen tilskuere må have hunde med ind på arealet. De henvises til luftearealet. 

Lokalforeningen skal skilte med dette forbud og sørge for at konkurrencearealet er 
indhegnet eller afmærket med minestrimmel. 

Lokalforeningen skal, hvis det er muligt, sørge for at stille en mindre træningsbane til 
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rådighed med flugt og klatrespring, således at denne bane er til rådighed under hele 
arrangementet. 

Træningsbanen/ konkurrencebanen skal være til rådighed dagen før senest fra kl. 16.00. 
Konkurrencebanen opstilles efter FCI's internationale IGP regler. Selve skjulenes placering 
skal tydeligt markeres, således at de under hele konkurrencen står samme sted. Banen skal 
endvidere stå, som under konkurrencen, når der er baneprøvning. 
Hvis der bruges flytbare skjul, er der intet krav om, at disse skal være oprejst under 
lydighedsprogrammet. Men det skal være ens for alle ekvipager, så det skal besluttes om de 
er oprejst eller ligger ned. Hvis de ligger ned, så skal der tydeligt markeres deres placering, 
således at de står korrekt til gr. C. 

Ved alle konkurrencer under Rottweiler Klubben skal der skal trækkes lod om sporerne. 
Sporunderlaget skal være ens for alle i klasserne, og som følge af, at kravene til udførelse 
af IGP spor er fastlagt i Brugshundeprogrammet, skal sporerne lægges med hensyntagen 
til dette. 

Både sporunderlag og typen af genstande skal offentliggøres senest 2 uger før 
konkurrencen. 

 
 

Arrangerende lokalforening 

Forpligter sig til at forestå alt det praktiske arbejde omkring DM, så som at finde egnede 
sporarealer, sporlæggere, sporgenstande, sporflag, flugt og klatrespring. Apportbukke som 
skal være uden slid og bidemærker, 4 personer til gruppe, prøveledere, minimum 2 
sporlæggere (afhænger af antal tilmeldinger), 6 skjul samt 2 ærmeovertræk, ovenstående 
skal på forhånd være godkendt af BHR (BHR råder over en komplet prøvebane, som kan 
anvendes dog uden apportbukke) 

Lokalforeningen skal sørge for, at der er egnede prøvehunde til rådighed. 
 

Lokalforeningen sørger for at der kan købes forplejning hele weekenden igennem. 

I forbindelse med DM kan den kreds, der står for arrangementet afholde en 
kammeratskabsaften - men skal nødvendigvis ikke. 
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Pokaloverrækkelse 
 

Forestås af BHR, lokalforeningen og dommerne. 

BHR udpeger en kontaktperson fra BHR, som har den ansvarlige kontakt til den 
arrangerende lokalforening, denne kontaktperson er forpligtet til at være tilstede ved selve 
arrangementet. Kontaktpersonen kan også være BHR’s kontaktperson fra HB. 

 
 

Konkurrence 
 

Afholdes altid efter de i Rottweilerklubbens gældende regler, som følger DKK/FCI IGP 
konkurrenceregler. Resultater opnået ved IGP DM bliver registreret som prøveresultat i 
DKK. 

Såfremt der er pointlighed med nr.1, 2 og 3 i IGP I, II, III er det den hund med højeste antal 
point i gruppe C som bliver bedst placeret, er der også pointlighed i gruppe C, er det den 
med det højeste antal point i gruppe B som bliver bedst placeret, først herefter vil der blive 
kåret mere end en nr. 1, 2 eller 3.  

Såfremt der er pointlighed ved nr. 1, 2 og 3 i Beg. AB er det den med det højeste antal 
point i gruppe B som bliver bedst placeret, først herefter vil der blive kåret mere en 1 nr. 1, 
2 eller 3. 

   Såfremt der er pointlighed ved nr. 1, 2 og 3 i Beg. B bliver der kåret mere end 1.nr. 1, 2 og 3.      
Kun bestået prøver tæller.     

 

Protest 

Såfremt en hundefører ønsker at nedlægge protest, skal dette med det samme skriftligt 
meddeles den ansvarlige prøveleder, samtidig med at protestgebyret betales. Hurtigst 
muligt herefter skal prøvelederen meddele dommeren i den aktuelle gruppe samt BHR at 
der er nedlagt en protest. Protesten behandles af dommeren i den aktuelle gruppe, BHR og 
den ansvarlige prøveleder. 

Såfremt hundeføreren får medhold i protesten tilbagebetales protestgebyret fuldt ud, i 
modsat fald tilfalder protestgebyret BHR. 

Protestgebyret andrager pt. kr. 500,- og fastsættes hvert år af BHR. 
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Økonomi 

BHR skal være repræsenteret på dagen, BHR afholder selv udgifterne til dette. 

BHR fastsætter tilmeldingsgebyret. 

Lokalforeningen får 100% af tilmeldingsgebyret. 
 

Lokalforeningen afholder selv udgifter til dommer, figuranter m.m. (kørselsgodtgørelse af 
statens takst) 

Lokalforeningen afholder udgifterne til gaver til dommer, figuranter, sporlægger, lodsejer, 
prøveleder og andre relevante. 
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Procedure ved afholdelse af RKD’s IFH DM 
Afholdes hvert år. 

Undtagelsesvis kan de to DM ‘er sammensættes. Dette beslutter BHR. Hvis det afholdes 
separat fra IGP DM, fastsætter BHR dato for IFH-DM. 

Konkurrencen afholdes i IFH I, og IFH II samt evt. FPR1-3 og STPR 1-3 programmet og 
kan strække sig over en weekend. 

BHR udpeger en kontaktperson fra BHR som har den ansvarlige kontakt til den 
arrangerende LKF, denne kontaktperson er forpligtiget til at være til stede ved selve 
arrangementet. 

Deltagere 

Alle medlemmer af Rottweilerklubben kan deltage, samt hunden skal være stambogsført i 
Dansk Kennel Klub inden tilmelding til konkurrencen. 

 
 

Tilmelding 

Sker via DKK klubsystem (hundeweb) eller via kredsen som fremsender liste til BHR via mail, 
hvor følgende information skal medsendes: 

- Navn, adresse, telefon nr. samt e-mail adresse på hundefører 

- Deltagers RKD medlems nr. 

- Hundens DKK reg. nr. 
 

- Hundens stambogsnavn 

- Kreds tilhørsforhold 

Ved tilmelding, betales tilmeldingsgebyret. Først når gebyret er registeret hos RKD/BHR, er 
tilmeldingen gældende. 
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Umiddelbart efter sidste tilmeldingsfrist, sender BHR gebyr samt en ajourført deltagerliste 
til den arrangerende lokalforening. 

Sidste tilmeldingsfrist, som bliver annonceret på RKD hjemmeside, skal overholdes i modsat 
fald vil deltagergebyret blive returneret og man kan derfor ikke deltage i IFH DM. 

 
 

Tilmeldingsgebyr 
 

Fastsættes hvert år af BHR. 
 

 
Arealerne 

Findes af den arrangerende LKF, og godkendes af BHR. 
 
 

Arrangerende LKF 

Forpligtiger sig til at forstå alt det praktiske arbejde omkring IFH DM, så som at finde 
egnede sporarealer, sporgenstande, sporflag, sporlæggere og prøveleder som skal 
godkendes af BHR. 

Desuden forpligtiger LKF sig til at henvise til overnatningsmuligheder, diverse forplejninger 
weekenden over, samt muligheden for at arrangere kammeratskabsaften om lørdagen. 

 
 

Pokaler og Diplomer 

Arrangerende LKF skal sørge for, at der er indkøbt pokaler jævnfør vejledning ovenover.
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BEMÆRK: Alle deltagere modtager ved beståede prøver diplom for deltagelse i RKD IFH- 
DM. 

Pokaler uddeles kun til ekvipager med bestået prøve, endvidere kan Danmarksmester i en 
klasse kun udnævnes, såfremt denne har bestået prøven, det samme er gældende for henh. 
nr. 2 og 3 i en klasse. 

 
 

Pokaloverrækkelse 

Forestås af BHR, lokalforeningen og dommere. 
 

 
Dommere 

LKF foreslår dommere som godkendes/accepteres af BHR ved alle konkurrencer under 
Rottweiler Klubben. 

 

 
Konkurrencen 

Afholdes altid efter de i Rottweilerklubbens gældende regler. Resultater opnået ved 
spor DM bliver registreret som prøveresultat i DKK. 

Ved pointlighed sidestilles resultaterne d.v.s ved 2. 1. pladser udgår 2. pladsen eller ved 2. 
3. pladser udgår 4. pladsen og den næste hund bliver nr. 5. 

Protest 

Såfremt en hundefører ønsker at nedlægge protest, skal dette med det samme meddeles 
den ansvarlige prøveleder, samtidig med at protestgebyret betales. Hurtigst muligt herefter 
skal prøvelederen meddele dommeren i den aktuelle gruppe samt BHR at der er nedlagt en 
protest. Protesten behandles af dommeren i den aktuelle gruppe, BHR og den ansvarlige 
prøveleder. 

Såfremt hundeføreren får medhold i protesten tilbagebetales protestgebyret fuldt ud, i 
modsat fald tilfalder protestgebyret BHR. 

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

Alle arrangementsudgifter afholdes af den arrangerende LKF. 

Deltagergebyret tilfalder ubeskåret den arrangerende LKF. 
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BHR’s forslag til tjeklister m.m. til IGP/IFH DM 

 

Dette er BHR’s forslag til tjeklister m.m. som Lokalforeningen kan benytte ved afholdelse af 
DM. 
Der er intet krav til lokalforeningen om at de skal benytte disse. De kan bruges som de er 
eller som inspiration. 

BHR foreslår at lokalforeningen udnævner en arrangementsansvarlig, som er tovholder for 
hele arrangementet og som også er BHR’s kontaktperson. 

Derudover kan det være en god ide, at nedsætte forskellige udvalg, hvor der ligeledes er en 
person som har hovedansvaret. Fx konkurrence udvalg, kantine udvalg, areal udvalg, 
sponsor udvalg, økonomiudvalg m.m. 

Konkurrence udvalg 
 

Opgave Indhold Status Egne notater 
Dommere LKF finder (BHR godkender) dommere og indhenter 

oplysninger omkring kørselsafregning m.m. 
 

Lokalforeningen informerer dommer omkring 
arrangement 
start, program, tidsplan m.m. 

  

Figuranter LKF finder (BHR godkender) figuranter og indhenter 
oplysninger omkring kørselsafregning m.m. 

 
Lokalforeningen informerer figuranter omkring 
arrangement 
start, program, tidsplan m.m. 
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Sporansvarlig Der skal være en sporansvarlig på arealerne, som 
fungerer som prøveleder på sporene. 
Sporansvarlig skal have overblikket over hvordan og 
hvornår sporene skal lægges/gås. 
Samt informere sporlæggerne. 

  

Sporlæggere Der skal min være 2 sporlæggere 
ifølge reglerne 

  

Gruppe Der skal min være 4 til at gå 
Gruppe. 

  

Prøveleder Der skal være en prøveleder. Prøvelederen kan 
uddelegere opgaver til andre personer, som fx en 
sporansvarlig, en sekretær 
som står for resultatlister m.m. 

  

Spor materiale Der skal være genstande, sporflag 
til rådighed. 

  

Lydighedsmateriale Der skal være 1 flugtspring, 1 klatrespring, stativ til 
apportbukke, samt apport bukke i korrekte størrelser 
uden bidemærker. 

  

Forsvarsmateriale Der skal være 6 skjul.  
Til figuranterne, evt.  nye ærmeovertræk. 

  

Tilmelding Sker til BHR, hvor følgende skal medsendes: 
- Kopi af aflagte prøver hvis disse ikke fremgår 

af hundeweb 
- Deltageres navn, adr. mail 
- Deltagers RKD medlems nr. 
- Hundens Navn og DKK nummer 

Liste sendes til LKF når tilmeldingsfristen er nået. 
Tilmeldingsgebyret overfører DKK til LKF når 
tilmeldingsfristen er nået. 

  

Tidsplan Der skal udarbejdes en tidsplan for konkurrencerne. 
Tidsplanen godkendes af BHR, samt dommer hvis det 
ønskes. 
 

  

Resultatlister samt dommersedler Resultatlister samt dommersedler skal være klar og 
udfyldt med oplysninger på hunde og hundefører, samt 
prøve art inden konkurrencens start. 

  

Resultattavle Der skal laves en resultattavle som løbende 
opdateres under konkurrencen 

  

Lodtrækning Der trækkes lod om starttidspunkt. 
Beg. Prøver trækker for sig IGP-prøver trækker for 
sig IFH-prøver trækker for sig 
Der trækkes lod om start på spor, 
ude på sporarealerne. 

  

Deltager nr. Alle deltagere skal bære synligt nr. under 
konkurrencerne. 

  

Sporbiler Der skal være sporbiler til rådighed, som dels skal 
transportere dommer, men også guide HF ud på 
sporarealerne. Som alternativ kan der udprintes kort til 
deltagerne eller angives GPS koordinater. 

  

Tilmeldingsgebyr Fastsættes af BHR, og overføres til LKF konto ved 
tilmeldingsfristens udløb. 
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Kantine udvalg 
 

Opgave Indhold Status Egne notater 
Fællesspisning fredag Fredag aften i forbindelse med 

lodtrækningen skal LKF mod 
betaling arrangere mad til 
deltagerne.  
Dommer og evt. figuranter skal 
have mad uden beregning 

  

Morgenmad lørdag Lørdag morgen, før konkurrence 
start, skal der være salg af 
morgenmad. Der skal være klar så 
HF kan nå at spise inden 
konkurrence start. Dommer og 
figuranter tilbydes mad - uden 
beregning. 

  

Frokost lørdag/søndag Der skal være frokost, som 
deltagere og tilskuere kan købe. 
Dommer og figuranter tilbydes 
mad uden beregning 

  

Kage m.m. Der skal sælges kage, slik m.m. 
under hele arrangementet. 

  

Kammeratsskabsaften I forbindelse med DM kan LKF 
afholde kammeratsskabsaften, 
men skal nødvendigvis ikke. 

  

Salg af drikkevare Der skal sælges drikkevarer alle 
dage. Både kaffe/the og øl/vand 
til deltagere samt tilskuere. 

  

Hjælpere Der skal bruges en del hjælpere til 
kantinen, både til forberedelse af 
maden og salg. 

  

Priser Priser på mad og drikkevarer 
fastsættes af arrangørerne.  

  

Mad til hjælpere De mennesker som hjælper under 
arrangementet skal evt. have 
forplejning 

  

Salgssteder Både i klubhus og på sporene   

Indkøb Udvalget er ansvarlig for indkøb 
til mad og drikkevarer 

  

Service Der skal evt.  indkøbes 
engangsservice 
til mad og drikkevarer. 
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Areal udvalg 
Opgave 

Indhold Status Egne notater 

Konkurrence banen Den bane som skal bruges under afholdelse af konkurrencen. Der 
skal være godkendte skjul, spring, apportbukke og stativ. 
I løbet af DM er det forbudt for hundefører at medbringe hunde 
på konkurrence arealet udenfor det af arrangøren meddelte 
tidsrum, såfremt dette ikke bliver overholdt vil det medfører 
diskvalifikation fra IGP DM. 
LKF skal sørge for, at alt er klart til brug senest dagen før kl. 16.00, 
hvor dommer og BHR godkender 
banen. 

  

Prøve bane LKF skal sørge for at stille en mindre træningsbane til rådighed 
med mindst 2 skjul, fulgt – og klatrespring således at denne bane 
er til rådighed under hele arrangementet. 

  

Opmærkning af bane Der skal mærkes op på banen hvor skjul osv skal stå, således at 
det står samme sted under hele konkurrencen. 

  

Afmærkning af område LKF skal skilte med forbud om brug af banen uden for 
konkurrence og sørge for at konkurrence arealet er indhegnet 
eller afmærket med 
minestrimmel 

  

Madtelt Der skal evt. opstilles madtelt   

P-plads Skilte til p-plads   

Campingplads Skilte til campingplads   

Dommertelt Telte nær konkurrencebanen hvor dommerne kan opholde sig, 
såfremt vejret ikke er godt. 

  

Figurant telt Telt til figuranterne nær konkurrencebanen, hvor de kan 
opholde sig, samt have deres 
udstyr liggende. 

  

Standpladser Opmærkning af standpladser – 
må ikke genere 
konkurrencebanen 

  

Toilet/bad faciliteter Skiltning af dette, samt rengøring   

Skilte til hovedvej Skilte som tydeligt viser vej til 
arrangementet 

  

Lokale til 
fællesspisning samt 
lodtrækning 

Der skal findes egnet lokale til dette, hvor alle deltagere skal 
være. 

  

Lokale til dommere Sted hvor der kan afholdes 
dommermøde uden forstyrrelse 

  

Lufte arealer Der skal være mulighed for lufte arealer, samt der skal skiltes 
med 
disse 

  

Renovation Der skal sættes skraldespande m.m.   

Borde og bænke Der skal stilles borde og bænke om omkring konkurrencebanen. 
Både til tilskuere men også til madteltet. 

  

Musik og højtaler anlæg Musik og højtaler anlæg til konkurrencebanen   

Vinder podie Vinder podie til 1, 2 og 3 pladsen   

Resultattavle Skal laves og opstilles så tilskuere kan holde sig orienteret   

Diverse skilte P-plads, Camping, Lufteområde, WC m.m.   

Sporarealer Spor underlaget skal være ens for alle klasser og som følger 
kravene for IPO/SPH spor. Både spor underlag og genstande skal 
udmeldes 3 uger før. 

  

Hjælpere Hjælpere til før, under og efter arrangementet.   
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Sponsor udvalg 
 

Opgave Indhold Status Egne notater 
Annoncer Salg af annoncer til katalog og 

hjemmeside 
Der fastsættes annoncepriser 

  

Standpladser Salg af standpladser 
Der fastsættes priser 

  

Pokaler LKF skal søge for at der er indkøbt 
følgende pokaler. Se koncept for 
DM 

  

Præmier Sponsorpræmier til deltagerne   

Salg fx mad og drikkevare Sponsorat af div, ting til mad og 
drikkevarer salg 

  

Praktiske ting Sponsorat af div. Ting til de 
praktiske områder. Fx genstande 
eller sporpinde 

  

Dommer/figurant gaver Sponsorater til div. gaver   

 
Økonomiudvalg 

 
Opgave Indhold Status Egne notater 
Tilmeldingsgebyr fra deltagerne BHR fastsætter beløbet. 

Når tilmeldingsfristen er nået, så 
overføres de til LKF konto. 

  

Tilmeldingsgebyr for 
fællesspisning fredag 

Fredag aften i forbindelse med 
lodtrækningen sælges der 
aftensmad. 
Der er forhåndstilmelding så LKF 
ved hvor mange der skal købes 
ind til. Prisen fastsætter LKF 

  

Tilmeldingsgebyr til 
kammeratsskabsaften 

Der er forhåndstilmelding så LKF 
ved hvor mange der skal købes 
ind til. Prisen fastsætter LKF 

  

Sponsorater, standpladser, 
annoncer m.m. 

Indtjening på salg af disse   

Indkøb til salg af mad og 
drikkevarer 

Udgifter på indkøb til kantinen   

Indkøb til materialer Udgifter på indkøb til 
arealudvalget 

  

Tryk m.m. af katalog Udgifter til betaling af kataloget 
og evt. plakater 

  

Køb af pokaler Udgifter til pokaler   

Afregning med dommer og 
figuranter m.m. 

Kørselsafregning af ”personale”. 
Det aftales på forhånd hvad 
beløbet er, samt om de skal have 
det kontant ved arrangementet 
eller ønsker det overført. 
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Arrangements ansvarlig 
 

Opgave Indhold Status Egne notater 
Indkaldelse til DM møder Der indkaldes når det er relevant 

til møde med de forskellige 
udvalg for at se hvor langt 
processen er. 

  

Kontakt til BHR Kontakter BHR ved 
tvivlsspørgsmål eller lign. Samt 
godkendelse af 
konkurrencebanen og sporareal. 

  

Materiale til hjemmeside m.m. Sender materiale til webmaster 
på RKD hjemmesiden, samt 
reklame for arrangementet 
relevante steder. 

  

Kontakt til 
overnatningsmuligheder 

Campingpladser, hoteller m.m. 
som deltagere og tilskuere kan 
benytte. 

  

Fanen RKD fanen skal være tilstede ved 
arrangementet. 

  

Dyrlæge Der skal være en dyrlæge som 
står til rådighed under hele 
arrangementet. (Vagt dyrlæge) 

  

Prøve hund Finde egnet prøvehund som min. 
viser gr. C 

  

 
Notater: 
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