
Wildcard: 

I det tilfælde, at RKD DM er afholdt og det maximale antal deltagere på VM-holdet ikke er nået, 

kan der i særlige tilfælde udstedes et wildcard til deltagelse i VM det pågældende år.  

Et wildcard til en plads på RKD`s VM-hold er en ekstraordinær mulighed for, at en ekvipage 

sammen med holdet kan deltage i VM i IFR-regi, selv om de pågældende kvalifikationskrav ikke 

er opfyldt. Et wildcard er et privilegie, og udstedes kun i særlige situationer og kun til 

medlemmer, som generelt deltager i RKD-arrangementer i en vis udstrækning. 

Ansøgning om wildcard skal sendes til BU så tidligt som muligt og senest umiddelbart efter at 

RKD DM er afholdt. BU behandler ansøgningen og indstiller efter konkret vurdering til 

beslutning i HB. Ansøgningen skal indeholde dokumentation, dvs. kopi af resultathæfte, samt en 

skriftlig begrundelse for ansøgningen. 

Eksempler på begrundelse er bl.a. :  

• at en hund har været syg, skadet eller drægtig, og ikke har kunnet deltage i pointgivende 

RKD- arrangementer (Cup eller DM), men tidligere på året har opnået VM points 

andetsteds  

 

• at en ekvipage, son endnu ikke har opnået en bestået IGP3 prøve, inden afviklingen af 

RKD DM, men har udvist et særligt højt niveau ved lavere prøver samt at IGP3 prøven 

bestås inden VM- tilmeldingsfristen 

• at en hund har opnået VM points ved DKK DM eller CACIT-konkurrence, men ikke ved et 

RKD arrangement 

• Evt. andre lignende eksempler, som er velbegrundede af ansøgeren. 

I alle tilfælde kan der knyttes den forudsætning til udstedelse af wildcard, at der skal 

dokumenteres en bestået prøve i Danmark eller udland inden for en given frist. Herudover kan 

der i alle tilfælde forudsættes deltagelse i arrangementer for VM-holdet.  

En bestået prøve i RKD- regi vil altid have forrang for andre prøver i andre specialklubber.  

Det er HB, som efter indstilling fra BU beslutter, om wildcard skal udstedes. HB skal kunne nå at 

behandle indstillingen på et ordinært HB-møde.  

For IFH VM gælder tilsvarende som ovenfor. Hvis der ikke bliver udtaget ekvipager til IFR VM 

ved RKD Spor DM, kan resultater fra andre prøver danne grundlag for et evt. wildcard. 

Resultatet skal indsendes inden DM, med begrundet ønske om at komme i betragtning til et 

wildcard.   
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