
Danmarksmesterskabet i HTM og Freestyle
2019 er prøve-år for DM. Det afgøres efter arrangementet, om der også fremadrettet skal afholdes 
DM i HTM og Freestyle

Tidspunkt og arrangør:
DM afholdes hvert år tidligst 1. august og inden udgangen af oktober. 

DM afholdes på skift af godkendte arrangør af DKK HTM konkurrencer. Ansøgning om at blive 
vært for DM skal være DKK i hænde senest ved udgangen af oktober året før. Datoen for DM 
meldes ud inden udgangen af november året før.

Der kan ikke afholdes andre officielle stævner i samme weekend som DM afholdes. 

Klasser og titler:
Der afholdes DM i de 6 officielle klasser; HTM1, HTM2, HTM3, FS1, FS2 og FS3 samt i 6+ 
klassen.

Der kan opnås DM titler, som kan registreres i hundweb, i de 6 officielle klasser, under 
forudsætning af, at mindst 3 ekvipager deltager i og gennemfører (får points i) klassen ved DM; 
DMHTM1(årstal)
DMHTM2(årstal)
DMHTM3(årstal)
DMFS1(årstal)
DMFS2(årstal)
DMFS3(årstal)

Der kan ikke opnås en DM titel i de 6 officielle klasser, hvis mindre end 3 ekvipager deltager i og 
gennemfører klassen ved DM. 
Der opnås ikke officielle titler i 6+.

DM kvalifikation:
Kvalifikation til DM kan opnås via resultater fra samtlige officielle stævner afholdt i perioden fra 1.
januar i det år, hvor DM afholdes og til udgangen af næstsidste måned inden DM.
[afholdes DM i oktober, er kvalifikationsperioden altså fra 1. janaur til udgangen af august].

De 5 ekvipager  i hver af de officielle klasser, HTM1, HTM2, HTM3, FS1, FS2 og FS3, der 
optjener flest kvalifikationspoints ud fra deres 4 bedste resultater i kvalifikationsperioden, er 
kvalificeret til DM. 
[Har en ekvipage deltaget i 6 stævner i en kvalifikationsperiode, smides de 2 dårligste resultater 
væk og de 4 bedste tæller til kvalifikationen]

Ved pointlighed kvalificeres den hund, der har opnået højeste enkeltstående pointtal (gennemsnittet 
af de 3 bedømmeres points) i klassen ved en af de 4 konkurrencer, der tæller til ekvipagens 
udtagelse. 
[Når udtagelsesperioden er slut, fremhæves ekvipages 4 bedste resultater og disse er gældende i 
forbindelse med kvalifikationsprocessen – ekvipagens øvrige resultater tæller ikke i forhold til DM 
kvalifikationen. 



Når de 4 bedste resultater fremhæves, kigges der først på antallet af kvalifikations points og 
derefter på højeste enkeltstående pointstal, således at ekvipagen står bedst muligt i forhold til at 
kvalificere sig til DM.
Har en ekvipage f.eks. en 1. plads, to 2. pladser og fire 3. pladser med sig fra 
kvalifikationsperioden, vil 1. pladsen, de to 2. pladser og den af de fire 3. pladser med højest 
enkeltstående pointtal indgå i kvalifikationsprocessen.]

Er der stadig points lighed, vil begge ekvipager inviteres til at deltage i DM i den givne klasse og 
der kan således komme mere end 5 deltagere i klassen.

Ønsker en af de 5 kvalificerede ekvipager i en klasse ikke at stille op, tilbydes pladsen til den næste 
på kvalifikationslisten, med mindre klassen allerede er fyldt op med 5 ekvipager på baggrund af 
reglen om pointlighed. 

Det er ekvipagen, der kvalificerer sig. Hunden kan derfor ikke deltage i DM med en ny handler. 
Hund og handler kvalificerer sig sammen. 

Har en ekvipage kvalificeret sig til DM i én klasse, er det denne kvalifikation, der er gældende også 
selv om ekvipagen efterfølgende rykker op i den næste klasse ved de officielle stævner. En hund 
kan kun kvalificere sig til DM i én HTM klasse, én Freestyle klasse og på ét 6+ hold. 

[Er en hund kvalificeret i DM i HTM kl. 1, kan den altså ikke samme år kvalificere sig til DM i 
HTM kl. 2 – det vil altid være kvalifikationen i den klasse, hvor hunden først kvalificerede sig inden 
for den enkelte disciplin, der er gældende.
Har en ekvipage optjent kvalifikationspoints i kl. 1, men ikke kvalificeret sig til DM inden 
oprykning, kan ekvipagen godt kvalificere sig til DM i kl. 2. Har en ekvipage derimod optjent points
nok til at kvalificere sig til DM i kl. 1, kan ekvipagen ikke efterfølgende kvalificere sig i kl. 2]

Man opnår kvalifikationspoints i de officielle klasser efter flg. model:
1. plads 15 point
2. plads 12 point
3. plads 9 point
4. plads 7 point
5. plads 6 point
6. plads 5 point
7. plads 4 point
8. plads 3 point
9. plads 2 point
10. plads 1 point

Særligt gældende ved kvalifikation til DM i 6+

De 5 hold, der optjener flest kvalifikationspoints i 6+ klassen ud fra deres 4 bedste resultater i 
kvalifikationsperioden, er kvalificeret til DM. 

Kvalifikationspoints kan kun opnås ved stævner, hvor godbidder ikke er blevet accepteret i 6+ 
klassen.

En gruppe regnes som samme gruppe, når samme hunde og handlere deltager. Skiftes en hund eller 
en handler ud i gruppen, regnes det som en ny gruppe.



Man opnår kvalifikationspoints i 6+ efter flg. model:
1. plads 15 point
2. plads 12 point
3. plads 9 point
4. plads 7 point
5. plads 6 point
6. plads 5 point
7. plads 4 point
8. plads 3 point
9. plads 2 point
10. plads 1 point

Ved pointslighed, gælder samme regler som ved de officielle klasser.

Regler:
DM afvikles efter DKKs til en hver tid gældende regler for HTM og Freestyle, dog med undtagelse 
af, at der ikke er fri tilmelding. 

Tilmelding:
Kun kvalificerede ekvipager kan tilmelde sig til DM.

Arrangøren vil efter sidste kvalifikationskonkurrence modtage en liste over kvalificerede ekvipager 
samt hvilke ekvipager, der er på venteliste.

Det er arrangørens pligt at informere deltagerne om, at de er kvalificerede samt frist for tilmelding 
og indbetaling af startgebyr. 

Har en ekvipage ikke tilmeldt sig inden tidsfristen, vil DM pladsen gå til den næste på listen.

Startgebyr er altid den takst som er fastsat af DKK for en officiel klasse x 2, der gives ikke rabat 
ved tilmelding af flere hunde. 
I 6+ betales der et startgebyr pr. handler i gruppen.
[I 2018 var det officielle startgebyr  kr. 190. Startgebyret ved DM ville derfor være kr. 380,-
En 6+ gruppe med 3 handlere betaler 3 x 380 kr = 1140 for gruppen.
Alle handlere uanset om de deltager i en gruppe eller individuelt, betaler altså samme startgebyr]

Forventninger til arrangørene af DM:
Det forventes, at der er præmier enten i form at rosetter eller pokaler til Top 3 i hver klasse.
Det forventes, at der er en erindringspræmie til alle, der stiller op ved DM. 
Det forventes, at DM indendørs i en hal, hvor der er plads til hunde og publikum. 
Det forventes, at de deltagende hunde som minimum kan have adgang til vand i 
opvarmningsområdet, og hvis temperaturene er over 24 grader C på konkurrencedagen, også i 
hallen.


