
Nyhedsbrev fra 
HTM-udvalget  
 

Her kommer et referat af de vigtigste beslutninger fra udvalgets årlige møde 22.11.2019. 

NY UOFFICIEL KLASSE! 
Flere af sportens udøvere har udtrykt ønske om at hæve grænsen for det maksimale antal 

Q-point, man må have i en klasse, før man er tvunget til at rykke en klasse op. Det gælder i 

særdeleshed klasse 2; mange oplever, at springet fra klasse 2 til klasse 3 er meget stort, og 

man kan ryge forholdsvis hurtigt igennem klassen uden at føle sig parat til skiftet. For 

andre er der en erkendelse af, at klasse 3 ganske enkelt ikke er for dem og deres hund – 

det kan der være mange grunde til, men man kan stadig have et ønske om at konkurrere 

med sin hund på det niveau, den nu engang er. 

At hæve max Q-point-grænsen vil for sidstnævnte kun udskyde problemet en stund. 

Samtidig tror vi på, at Q-point-systemet ansporer de mest ambitiøse til at rykke frem i 

linjen, så vi ønsker ikke at eliminere oprykningskravet. 

Løsningen bliver en uofficiel Åben Klasse, som dømmes efter klasse 2-regler, men som er 

åben for alle hunde, der er fyldt 12 måneder, og som endnu ikke har opnået FS3 eller 

HTM3-titlen (dvs bestået et klasse 3-program i en af disciplinerne). Blandt dem, der kan få 

glæde af den nye klasse, er fx: 

 Ekvipager, der har opnået max Q-point i klasse 2, men ikke føler sig klar til klasse 3 

 Ekvipager, som ikke har haft succes med at bestå et klasse 3-program, og som hellere 

vil hygge sig i klasse 2 

 Ekvipager, som har brug for at spare på Q-pointene inden udtagelse til DM (se senere) 

 Ekvipager i klasse 1, som har lyst til at afprøve et klasse 2-program, før de er 

berettiget til eller beslutter sig for oprykning 

 Og sikkert også ekvipager med andre begrundelser  

Klassen er obligatorisk at tilbyde, og skal dømmes af 3 dommere. Der må ikke bruges 

godbidder. Klassens 3 bedste ekvipager præmieres, men der opnås ikke Q-point. 

  



 

NYE UDTAGELSESREGLER OG –PROCEDURER FOR DM 
I forbindelse med afholdelse af det første DM blev det tydeligt, at i en sport med tvungen 

og ofte hurtig oprykning, vil en del ekvipager have konkurreret op til adskillige gange i 

klassen over den, de er udtaget i, inden DM afvikles. Det er en tricky sag at skabe en 

naturlig optakt til et DM på de betingelser, men på den anden side har flere udtrykt 

ærgrelse over, at DM ikke i højere grad afspejler ekvipagernes nuværende niveau. Der 

indføres derfor en regel om, at man ikke kan stille op til DM i en given klasse, hvis man har 

bestået klassen over. Der skal altså tænkes taktisk i forhold til Q-point, hvis man går efter 

DM-udtagelse, og her kan Åben Klasse være en mulighed for at stille op uden at samle Q-

point, til de ikke-DM-udtagende konkurrencer. 

Samtidig ønsker udvalget at styrke følelsen af mesterskab, ved at knytte den sidste af de 5 

udtagelseskonkurrencer direkte sammen med DM (samme weekend), og gøre denne 

obligatorisk, hvis man vil udtages. I 2020 betyder det, at vi afholder en Hund i Fokus-

konkurrence om lørdagen og DM om søndagen. Lørdagens konkurrence vil både udløse 

Hund i Fokus-titler, Årets Hund vil blive afgjort, og endelig altså DM-udtagelsen til dagen 

efter. Foruden de 5 bedste i klassen vil nr 6 blive tilbudt at stille op som hvid hund (og kan 

træde ind, hvis en hund bliver forhindret på dagen). Er der færre end 3 af de udtagne 

ekvipager, der ønsker at stille op, bliver klassen sløjfet. 

KONKURRENCER MED LANDSHOLDS- OG DM-

KVALIFICERING I 2020: 
Landsholdskvalificering: 

29.2. Hornsherred HTM Klub, Roskilde 

21.3. Border Collie Klubben, Ringsted 

18.4. DKK, Rønde 

9.5. DKK, Roskilde 

11.7. Viborg Hunde Forum, Viborg 

5.9. DKK, Vilhelmsborg 

DM-kvalificering: 

18.4. DKK, Rønde 

25.4. Garbogård 

9.5. DKK, Roskilde 

6.6. Border Collie Klubben, Stevns 

5.9. DKK, Mårslet 

  



 

INSTRUKTØRUDDANNELSE UNDERVEJS 
I håbet om at gøre det muligt at gå til HTM-træning flere steder landet over, vil vi i 2020 

tilbyde en efteruddannelsesweekend for grund- og hvalpeinstruktører under DKK. 

Undervisningen forventes at finde sted i Jylland, og vil primært blive varetaget af udvalget. 

NM 2021 
Udvalget ønsker at afholde Nordisk Mesterskab, som vi er vært for i 2021, under den 

internationale udstilling i Herning. Det forudsætter, at vi kan få de faciliteter stillet til 

rådighed, som vi har behov for – herunder tidlig adgang til hallen, som tidligere har været 

et af de springende punkter. 

ØVRIG REGELREVISION 
Udvalget har desuden diskuteret en række mindre ændringer i regler og vejledninger. 

Disse vil fremgå med rød skrift i teksten og blive lagt ud, når de har været omkring 

godkendelse i DKK. 

NÆSTE UDVALGSMØDE 21.11.2020 
Forslag til planlægning af 2021, regelændringer osv. skal sendes til udvalgssekretæren 

inden 1.11.2020. 


