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VIGTIGE INFORMATIONER TIL HTM STÆVNE-ARRANGØRER 

Læs DKKs konkurrence regler godt igennem inden konkurrencen arrangeres, så du er sikker 
på, at du kender reglerne og overholder dem! Konkurrencen kan efterfølgende blive erklæret 
uofficiel, hvis ikke den er blevet afholdt i henhold til reglerne. 
 

ANSØGNING OM AT HOLDE OFFICIEL KONKURRENCE: 

Sendes til DKK, Parkvej 1, 2680 Solrød Strand eller hama@dkk.dk 
Att. Hanne Madsen.  
 
Husk at søge om landsholdkvalifikation senest 1. oktober.  

INVITATION TIL KONKURRENCEN: 

Invitationen skal mindst indeholde flg. informationer: 

• Dato, sted og tid for konkurrencen. 

• Tilmeldingsfrist. 

• Hvilke klasser der konkurreres i. 

• Ringstørrelse 

• Dommernes placering 

• Ringens underlag (græs, tæppe ell. lign) 

• Hvilket format musikken kan afspilles i. Mindstekravet er USB stick, så hvis ikke andet nævnes i invi-
tationen kan musikken kun afleveres som MP3 på USB. 

STARTGEBYR: 

Startgebyret er fastsat af DKK . De aktuelle priser kan til enhver tid oplyses hos DKK. 
Priser for uofficielle klasser bestemmes af arrangøren. 

DYRLÆGE: 

Stævne arrangøren skal vide hvor nærmeste dyrlæge vagt træffes i tilfælde af uheld ved konkurrencen. 
Hav et telefonnummer parat! 

RESULTATER: 

• Resultater der giver Q points registreres hos DKK. 
• Der skal sendes et katalog til DKK sammen med resultatlisterne. 
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• Når I indsender resultater for udenlandske hunde, der ikke tidligere har konkurreret i DKK, skal kopi 
af stamtavle eller anden registrering indsendes til DKK sammen med resultaterne. 
 

RESULTATBØGER: 

Det er førstebedømmeren, der skriver resultatbøger under. 

Det er stævne arrangørernes ansvar at finde nogen til at til at udfylde resultatbøger. Det er ikke dom-
mernes ansvar eller opgave. Dommerne skal blot skrive bøgerne under. 

En resultatbog skal udfyldes på flg. måde (kun hos de hunde der opnår Q-points): 

 

Hunden i eksemplet blev nr. 3 i Freestyle kl. 1 i Roskilde og nr. 4 i Freestyle kl. 1 i Næstved. Desuden 
vandt den HTM klasse 1 i Næstved. I Køge bestod den færdighedsprøve kl. 1 med 3.5 points. 
 
Dato: Dato for afholdelse af konkurrencen. 

Sted: Sted for afholdelse af konkurrencen (bynavn er nok). 

Arrangør: Navn på den arrangerende klub. 

Klasse: Klasse som point er opnået i. Klasserne forkortes som FS1, FS2, FS3 eller HTM1, HTM2, HTM3 
eller FP1, FP2, FP3, TP. 

Point: Først skrives det antal point, som hunden har opnået i den givne konkurrence. Dernæst en 
skrå-streg og så de point, som hunden har i alt i klassen.  

I færdighedsprøverne skrives det endelige pointstal. 

I Roskilde opnåede hunden sine første Freestyle point – derfor står der 3/3. Hunden opnåede 3 point – 
det er det første tal og den har derfor 3 point i alt (fordi den ikke havde nogen i forvejen) – det er det 
andet tal.  
I Næstved opnåede den 2 Freestyle point – igen det første tal, men fordi den i forvejen havde 3 point, 
har den nu i alt 5 point – det er det andet tal. 
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Opnår hunden HTM eller FS certifikat, skrives ’Cert’ i stedet for antal point i kolonnen. Er hunden alle-
rede Champion, føres der ikke mere point ind i bogen. 

Præmiering: Placering i klassen – om hunden opnåede point som 1, 2, 3, 4 eller 5. vinder. 

Dommer: Førstedommerens underskrift. 

KLASSER: 

Der kan kun konkurreres i en officiel HTM og en officiel FS klasse pr. dag, så selv om en hund rykker ud 
af kl. 1. kan den ikke stille op i kl. 2 på dagen.  
 
Husk en hund må max være tilmeldt i 4 klasser pr. dag eller i 5 ved dobbeltkonkurrencer. 
 
Det er op til dommerne om de vil dømme ekstra hunde i de uofficielle klasser samt 6+, så tjek med dem 
inden I modtager efteranmeldelser på dagen.  
 
Læs reglerne for at se hvilke klasser der skal udbydes. 
 

PRÆMIER: 

Der bør som minimum være præmier til de hunde, der opnår Q-points. 

I Sandkassen bør der være præmier til alle. 

I færdighedsprøverne skal der være præmier til de, der består og rosetter til de, der opnår titlen. 

HJÆLPERE: 

Det anbefales at have hjælpere til flg. opgaver: 

 Hvis nødvendigt - en indsender, der sørger for at der hele tiden er en ekvipage klar til at gå i 
ringen og som fungerer som talerør mellem handleren og dommeren eller handleren og DJen, 
hvis der er behov for det. 

 En DJ, der starter musikken på handleren signal og stopper den igen når programmet er slut. 
Det er en god ide, hvis DJ'en afprøver næste ekvipages musik, mens bedømmerne bedømmer 
den foregående hund.  

 En sekretær (mindst – gerne to), der regner point sammen, udfylder resultatlister og resultat-

bøger. 

 En tidstager, der tager tid på programmerne og meddeler dommerne hvor langt hver enkelt 
program var. Det kan evt. være DJ’ens job. 

BEDØMMERE: 

Der skal være 3 DKK autoriserede dommere ved en officiel HTM konkurrence. 1 dommer i hver klasse 
skal inden konkurrencen udpeges som førstedommer og navnet på denne skal offentliggøres senest på 
konkurrencedagen før klasse start. Vær obs på, at der er særlige regler i forhold til hvem, der er kvali-
ficeret til at være førstedommer.  
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Flg. danske dommere er autoriserede til at dømme officielle konkurrencer: 

Emmy Marie Simonsen – emmy@hazyland.dk 
Johanna Allanach – dommer@bluewyle.com 
Inge-Dorte Graakjaer – idfix@hotmail.dk 
Helle Larssen – helle@happybc.dk 
Henriette Ortmann – henriette.ortmann@gmail.com 
Anja Christensen – christ_anja@hotmail.com 
Jette Haastrup – precenta@precenta.dk 
Jette Porter – jetteporter@gmail.com 
Sonja O. Johannessen – sonja_ordell@yahoo.dk 
Lizza Fabricius – fremtiden@webspeed.dk 
Raiku Sarvijoki – dyredoktor@hotmail.com 
Mette Andreassen, Ibsensvej 114, 26309 Tåstrup, Mette@coconut.dk 
Annette Klink Dalgaard, Lille Havelsevej 153, Strølille, 2230 Skævinge 
Camilla Kikkenborg, Ringriddervej 23 C, 4760 Vordingborg, Camillakikkenborg@gmail.com 
Mia Rasmussen, Tudskærvej 2, 2720 Vanløse, Galehus@gmail.com 
Linda Sørensen, Ståbyvej 22, Nr. Broby, 5672 Broby, Linda.maria@hotmail.com 

UDENLANDSKE BEDØMMERE 

Bemærk at udenlandske bedømmere og selve konkurrencen skal godkendes af DKK inden invitationer 
sendes ud! Vær også opmærksom på, at dommere fra lande, der ikke har HTM som separat disciplin, 
ikke kan dømme HTM i Danmark. 

Husk igen, at der er særlige krav til førstedommeren (læs reglerne). 

Følgende udenlandske bedømmere er hidtil blevet godkendt til at dømme i Danmark: 

Anita Axelson, Sverige 
Erika Johansson, Sverige 
Polina Il’ina, Rusland 
Grietje Wagenaar, Holland – også godkendt til færdighedsprøver. 
Ellen Christensen, Norge 
Nina Haaland, Norge 
Anniken Jensen, Norge 
Corinne Medauer, Frankrig 
Kath Hardman, England 
Karen Sykes, England 
Ann DeRizzio, England 
Richard Curtis, England 
Attila Szkukalek, England 
Chris de Jong, England 
Heather Smith, Skotland 
Karolina Hasselroth, Sverige 
Rolf Gustavsson, Sverige 
Mari Nøring Gøbel, Norge 
Marleen van Hees, Belgien 

KØREPENGE OG DIÆTER/DOMMERPENGE: 
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Aftal med bedømmerne inden konkurrencen hvor meget de skal have i kørepenge. Som regel får en 
dommer ikke kørepenge, hvis de selv stiller op ved konkurrencen, men spørg dem om deres forvent-
ninger. Kørepenge behøver ikke være statens takst. 

Dommerne får ikke diæter. De dømmer fordi de brænder for sporten! Men pas godt på dem, så ikke de 
mister lysten. Det forventes at der sørges for forplejning til bedømmerne på konkurrencedagen – fro-
kost samt adgang til kaffe/the/vand/sodavand samt en lille kiks eller lidt andet sukkerholdigt mens de 
dømmer, vil blive værdsat. 

HVORNÅR ER EKVIPAGEN I KONKURRENCE? 

Ekvipagen er i konkurrence fra den træder ind i ringen og til musikken stopper. Derfor bør bedøm-
merne ikke tage øjnene fra den i dette tidsrum. Ekvipagen bør ikke lukkes ind i ringen før bedømmer-
ne er klar til at se på den. Det er indsenderens ansvar at sørge for dette. 

Er der specielle forhold der gør, at hundene bør have tid til at vænne sig til ringen, bør opvarmning i 
ringen inden klassen starter tillades. Det er ene og alene bedømmernes beslutning om det skal tillades. 

Giver bedømmerne tilladelse, kan opvarmning i ringen ske om morgenen eller mellem klasserne. 

Ingen opvarmning når klassen er startet. 

Godbidder er ikke tilladt i ringen under opvarmningen – legetøj er tilladt. 

VÆR OBS PÅ REGLERNE VEDR. TÆVER I LØBETID. 

Hvis temperaturene er, så det ikke er forsvarligt, at efterlade løbske tæver i bilerne eller hvis der er 
deltagere, der kommer til konkurrencen uden bil, må stævnearrangørerne tage stilling til hvor, de løb-
ske tæver kan opholde sig, så de er til mindst mulige gene for de hanhunde, der deltager i konkurren-
cen. 

Som udgangspunkt må tæver i løbetid ikke komme på konkurrence området før alle andre hunde har 
gennemført deres programmer, men anviser arrangørerne et område til løbske tæver inde på stævne-
området, er dette område en undtagelse fra denne regel. 

En konkurrencedeltager der medbringer en tæve i løbetid på konkurrence området før dommerne 
eller stævne arrangør tillader det eller som ikke bliver på det ansviste sted, diskvalificeres for hele 
dagen og bortvises med øjeblikkelig varsel fra konkurrenceområdet. Det er stævne arrangørernes an-
svar at holde øje med dette og meddele dommerne, hvis ikke tæveejeren optræder hensynsfuldt. 

Tæver i løbetid skal konkurrere sidst på dagen og det skal oplyses til arrangørerne af konkurrencen at 
tæven er i løbetid inden musik check-in afsluttes. 

MUSIKANLÆG 

Hav en eller to back up muligheder, hvis musik anlægget pludselig står af… Det er umuligt at gennem-
føre en konkurrence uden at kunne afspille musikken, så hav flere muligheder i baghånden! 

HUSK! 
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• 3 bedømmelses-sedler pr. hund – 1 til hver dommer. 
• Ekstra point sedler, hvis nogen skriver forkert. 
• Printede eksemplarer af de officielle HTM regler til at lægge på dommerbordet. 
• Kuglepenne samt notesblok til dommerbordet. 
• HTM og FS certifikater (fås fra DKK), hvis der er hunde i klasse 3. 
• Et system til at holde styr på deltagernes resultatbøger samt musik. 
• Stopur til tidtageren. 


