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Danmarksmesterskabet i HTM og Freestyle
2020 er et prøve år i forhold til det nye DM set up. Reglerne tilpasses til 2021 enten hvis set-up’et 
bliver anderledes eller hvis noget ikke fungerer efter hensigten i 2020. 

Tidspunkt og arrangør:
DM afholdes i forbindelse med DKKs Hund i Fokus arrangement. Det er DKK, der er arrangør.  

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

DM er et to-dags arrangement. 

På dag 1 afholdes den indledende runde, der er åben for alle og hvor der udover kvalifikation til 
finalen også kan opnås en Hund i Fokus titel. Denne titel går til vinderen af de 6 officielle klasser; 
HTM1, HTM2, HTM3, FS1, FS2 og FS3.

På dag 2 afholdes DM finalen, hvor de 5 bedste ekvipager i hver af de officielle klasser; HTM1, 
HTM2, HTM3, FS1, FS2 og FS3 konkurrere om DM titlen. 

Dvs. at alle har mulighed for at deltage ved DM, men kun 5 i hver klasse, kvalificerer sig til DM 
finalen. 

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

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

Der kan ikke opnås en DM titler i de 6 officielle klasser, hvis mindre end 3 ekvipager deltager i 
finalen for klassen ved DM. 

DM finale kvalifikation:
Kvalifikation til DM finalen kan opnås via resultater fra 5 udvalgte konkurrencer. 

DKKs konkurrence afholdt i forbindelse med DKKs Hund i Fokus/DM arrangement tæller altid 
med til kvalifikationen og den tæller dobbelt i forhold til de øvrige kvalifikations-konkurrencer. 

DKKs øvrige 2 konkurrencer er altid kvalifikations-konkurrencer. Derudover udpeger DKKs HTM 
udvalg yderligere 2 konkurrencer, der tæller som kvalifikation. Disse konkurrencer offentliggøres 
senest 15. december året før DM. 

De 5 ekvipager i hver af de officielle klasser, HTM1, HTM2, HTM3, FS1, FS2 og FS3, der optjener
flest kvalifikationspoints ved Hund i Fokus konkurrencen samt de to bedste resultater fra de øvrige 
4 kvalifikationskonkurrencer, er kvalificeret til DM finalen. 
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[Har en ekvipage deltaget i alle 5 stævner, smides de 2 dårligste resultater væk – dog kan resultatet 
fra Hund i Fokus konkurrence ikke frafalde. De 2 bedste resultater fra de 4 første 
kvalifikationskonkurrencer samt resultatet fra Hund i Fokus konkurrencen tæller til kvalifikation til 
DM finalen]

Ved pointlighed kvalificeres den hund, der har bedste resultat ved Hund i Fokus konkurrencen til 
DM finalen. 

Kan en af de 5 kvalificerede ekvipager, der er kvalificeret til DM finalen i en klasse ikke at stille op 
til finalen, tilbydes pladsen til den næste på kvalifikationslisten. 

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

En hund kan kun kvalificere sig til DM finalen i én HTM klasse, én Freestyle klasse på samme år. 
En ekvipage kan kun kvalificere sig til DM finalen  i den klasse, som den er berettiget til at til at 
stille op i ved Hund i Fokus konkurrencen. 

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
Hund i Fokus konkurrence tæller dobbelt i forhold til ovenstående. 

Regler:

Både indledende runde og finalen afholdes efter de til en hver tid gældende DKK HTM regler, dog 
med undtagelse af, at der ikke er fri tilmelding til finalen. 

Tilmelding:
Kun kvalificerede ekvipager kan tilmelde sig til DM finalen.
Den indledende runde er åben for alle.

De 5 ekvipager, der har kvalificeret sig i hver af de officielle klasser; HTM1, HTM2, HTM3, FS1, 
FS2 og FS3 offentliggøres ved præmieoverrækkelsen ved Hund i Fokus konkurrencen. De har 
derefter pligt til at henvende sig hos sekretariatet og indbetale startgebyr samt tilmelde sig finalen. 
Dette skal ske umiddelbart efter offentliggørelsen og inden de forlader konkurrenceområdet.  
Deltagergebyret refunderes ikke, selv om en ekvipage bliver forhindret i at stille op i finalen. 

Nr. 6 på kvalifikationslisten i hver af de officielle klasser; HTM1, HTM2, HTM3, FS1, FS2 og FS3 
optræder som hvid hund ved DM finalen og står standby til at træde ind i konkurrencen, hvis en af 
de 5 kvalificerede i klassen ikke er i stand til at stille op.  Hvid hund ekvipager betaler ikke 
startgebyr.
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Startgebyr til den indledende runde (Hund i Fokus konkurrencen) er altid den takst som er fastsat af 
DKK for en officiel klasse. 

Startgebyr til DM finalen er altid den takst som er fastsat af DKK for en officiel klasse x 2, der 
gives ikke rabat ved tilmelding af flere hunde. 


