
EO 2020 i England 

EUROPEAN OPEN 30. juli – 2. august 2020 

Er et officielt FCI-mesterskab, der første gang blev afholdt i 2002 i Østrig. Mesterskabet er 

niveaumæssigt på højde med det officielle FCI-VM og de samme omkring 30 nationer fra hele 

verden tilmelder et udvidet landshold på op til 28 ekvipager. Ved EO er der som ved VM FCI-

officiel måling af hunde, dyrlægekontrol, opvarmning og ind- og udmarch samt nationer i ens 

holddragter m.v. 

European Open adskiller sig dog afgørende fra FCI’s Verdensmesterskab på 3 punkter: 

1. Deltagelse kræver ikke en stambog,  

2.  De deltagne nationer ”behøver ikke” udtage deres deltagere, men bør om nødvendigt afholde 

et kvalifikationsforløb, hvorved alle interesserede får mulighed for at kvalificere sig. 

3.  Alle nationer har umiddelbart muligheden for at stille op med 28 ekvipager. 

Da arrangementet er FCI-officielt så kræves en FCI-anerkendt resultatbog = en rød startbog. 

Danmarks EO-teamleder 2020 er Rolf Klarskov, der med DKK’s agilityudvalgs accept står for alt 

det praktiske omkring fællestilmelding og kvalifikationsforløb med videre. Under afviklingen af EO 

tilknyttes hvis muligt 2-3 EO-assistenter til holdet. 

European Open 2020 – Officielle hjemmeside (https://www.eo2020.eu/)  

Deltagerkvoten er for hvert land op til 28 ekvipager, hvor max. 12 må være i samme størrelse hund. 

Danmark fordeler pladserne med de max 12 til store hunde og 8 pladser til mellem hunde og 8 

pladser til små hunde. 

Såfremt der ikke kan stilles med 8 mellem eller 8 små hunde, suppleres de med hhv. små eller 

mellem hunde. 

Hvis der er flere tilmeldte end 12 store hunde, 8 mellem hunde, og 8 små hunde vil der blive afholdt 

udtagelsesklasser som ligger søndag den 10. maj 2020 i Hvalsø og lørdag 23. maj 2020 i Viby. På 

begge dage løbes 2 klasser, Et i agility og et i spring. Resultatet af disse løb lægges sammen. Disk. 

giver 50 fejl. Efter løbene udarbejdes en liste hvor af fremgår hvem der er bedst på dagen med 

mindst fejl og bedst tid. Man kan godt løbe på begge kvalifikationsdage og derefter vælges det 

bedste dags løb. Hvis der er 2 der står lige vælges den ekvipage med mindst fejl og bedst tid. 

Som tidligere år er der ikke en international reserveliste, dog kan hver nation kan tilmelde 1 reserve 

for hver 4 hund, det vil sige for Danmarks vedkommende 3 store hunde, 2 mellem hunde og 2 små 

hunde. 

Derfor er det vigtigt, at man har gjort op med sig selv, at det er det man vil, for at undgå pladsspild 

og Danmark ikke risikerer at kunne sætte fuldt hold. 

Det koster 100,- for tilmelde sig til bruttoholdet og dette beløb går ubeskåret til indkøb af bluser til 

EO deltagere, teamleder og assistenter. Hvis man ikke bliver kvalificeret til at løbe EO refunderes 

tilmeldingsbeløbet ikke. 

https://www.eo2020.eu/


Tilmelding og betaling af de kr. 100,- er senest 20. april 2020. 

Tilmelding sendes på mail til: rolf@rktetnik.dk 

Det koster endvidere et tilmeldingsgebyr til EO på 45,-Euro svarende til ca. 400,- kr. 

Det forventes at når man er på stævnepladsen, skal man være iført ”den Danske trøje” så ingen er i 

tvivl om hvorfra man kommer for vi skal gerne også udadtil signalere at vi er et TEAM og det 

forventes at man deltager i ind- og udmarch. 

 EO afholdes: Rutland Showground, in Oakham, Leicestershire, LE15 6US,England 

1400 km fra København via Eurotunnels 

Afviklingen af EO foregår i 4 ringe og vil have deltagelse af ca. 800 ekvipager. 

Arrangementet starter torsdag den 30. juli 2020 med dyrlægekontrol, opvarmning og indmarch. 

Om fredagen den 31. juli 2020 løber hver 2 holdløb   

Om lørdagen 1. august 2020 løbes 2 individuelle løb. 

Finaler om søndagen den 2. august 2020 skal man kvalificere sig til 

 

Teamleder: Rolf Klarskov 

Team assistent for store: ?  

Team assistent for mellem: Christian Zahle Madsen  

Team assistent for små: Jytte Klarskov  

Hvis der er nogen der gerne vil melde sig som assistenter for store er de meget velkomne. 

 

 

 

 


