
 
 

Online Live Streaming Juledans 
❤Sammen hver for sig❤ 

 

D. 27. december fra kl. 11.00 afholdes live streaming juledans til fordel for VM 2023. 

 

Det foregår på denne måde: 

 Du tilmelder dig via hundeweb 

(https://www.hundeweb.dk/dkk/public/openPage/arrangement/arrangement.html?arrangementId=32

68) 

 Du får tildelt en ca. tidspunkt, hvor du skal være klar til at vise dit program via live streaming til en 

Facebook gruppe https://www.facebook.com/groups/434418744213469  

 Og så træner du og venter spændt på, at det bliver d. 27.12! 

 D. 27.12 logger du ind på Facebook gruppen og følger konkurrencen. 

 Når du får GO! viser du dit program via Facebooks live streaming funktion til gruppen. Her sidder 2 

dommere klar til at vurderer 1) hvor godt udført programmet er (kriterier kendt fra alm. konkurrencer) 

og 2) hvor julet det er (kriterier kendt fra december måned hvert år). 

 Når alle deltagere har vist deres programmer, tælles dommernes points sammen og resultaterne of-

fentliggøres via Facebook gruppen. 

 Præmier sendes til vinderne via hundepost. 

 

Vi opfordrer til, at deltagere mødes rundt omkring i træningshaller eller andre steder og hjælper hinanden 

med streaming osv. Hvis I sidder flere sammen, vil vi bede jer skrive det på tilmeldingen, for så kommer I til 

at konkurrere efter hinanden, så vi kun stiller streamingen om til jer en gang.  

 

Dommere: Lizza Fabricious (udførsel, sværhedsgrad og trivsel) og Nina Bundgaard (fortolkning og julestem-

ning).  

 

Pris pr. klasse: 125 kr. 

 

Der kan tilmeldes i 4 klasser: 

🎄Freestyle Begynder (for hunde, der endnu ikke er rykket op i kl. 3) 

🎄Freestyle Øvede (for hunde, der er kvalificeret til kl. 3 – dvs. hunde, der har mere end 12 Q points i kl. 2). 

🎄HTM Begynder (for hunde, der endnu ikke er rykket op i kl. 3) 

🎄HTM Øvede (for hunde, der er kvalificeret til kl. 3 – dvs. hunde, der har mere end 12 Q points i kl. 2). 

Der vil være præmier til vinderen af hver klasse samt præmier til bedste fortolkning, bedste julestemning, 

dommernes favoritter, bedste julekostume og bedste juletema.  

 

Vi glæder os til at se jer online 🎄 

 

❤Tak til Hangar 17 for sponsorat af præmier❤ 

 

https://www.hundeweb.dk/dkk/public/openPage/arrangement/arrangement.html?arrangementId=3268
https://www.hundeweb.dk/dkk/public/openPage/arrangement/arrangement.html?arrangementId=3268
https://www.facebook.com/groups/434418744213469


Regler for juledans: 
 

Begynderklassen: 

🎄 Programmet må vare 2½ minut. 

🎄 Der må bruges godbidder i ringen. Hvis godbidderne forstyrre udførslen, vil det påvirke bedømmelsen      

     (hvis du f.eks. taber dem eller hunden napper efter dem) 

🎄 Hunden skal være mindst 10 måneder gammel. 

🎄 Ringstørrelse vælges selv.  

 

Øvede: 

🎄 Programmet må vare 3½ minut. 

🎄 Ringstørrelse vælges selv. 

 

 

I tvivlstilfælde henvises til de sædvanlige regler for HTM og Freestyle. 

 

Vi forsøger at melde et ca-tidsrum ud hurtigst muligt efter tilmelding, så man kan booke hal og få planlagt sin 

dag.  

 

 


