Udtagelseskriterier & Tilmelding
For bruttotruppen til det Danske agilitylandshold 2020
Udtagelseskriterium:
Hunde/ekvipager der opfylder FCI’s og DKK’s agility-udvalgs vedtagne regler for udtagelse, kan komme i
betragtning ved udtagelse til NKU’s Nordisk Mesterskaber (NM) og FCI’s Verdensmesterskaber (VM) i
agility.
Det er en forudsætning at hunden er DKK stambogsført* og at ejer/fører er medlem af DKK, og enten er a)
dansk statsborger eller b) udenlandsk statsborger – men med fast bopæl i Danmark (folkeregisteradresse)
*Nogle DKK stambogsførte racer er ikke FCI godkendt og kan derfor ikke deltage til VM, disse racer er dog typisk NKU godkendte og kan derfor deltage til NM

Udtagelse:
Udvalget har fastsat 4 DKK stævner, hvor der kan samles point til en udtagelseskonkurrence (Samling).
Såfremt der udbydes mere end 1 Klasse 3 på stævnet, angiver ledelsen, hvilken Klasse 3 der tæller til
udtagelse.
For at tilmelde sig bruttotruppen, kræves der et gebyr der skal dække administrationsomkostninger – evt.
overskud vil give reduktion i deltagergebyr for samlingen i juni 2020. Efter tilmeldingsfristen inviteres du til
en facebookgruppe for landsholdet
Udtagelseskonkurrencer 2020
25-26. april
DKK
9. maj
DKK
21. maj
DKK
22. maj
DKK

Viborg hundeforum – ordinære klasser (indendørs på kunstgræs)
Hvalsø – ordinære klasser
DKK-Viby – ordinære klasser.
DKK-Viby – ordinære klasser.

Landsholdløb 2020
Banen er designet af VM eller NM dommer. Der gives point efter nedenstående.

22. maj

DKK

DKK-Viby

Samlingen 2020
13. juni: 3 Baner designet af VM eller NM dommer. Der gives point efter nedenstående, 14.juni er forbeholdt det udtagne
landshold.
Særskilt tilmelding kommer omkring 1. juni.

13. & 14. juni

DKK

Hvalsø

Beregning af resultater.
Der laves en resultatliste for hver størrelse med de ekvipager der er tilmeldt bruttotruppen. Der gives point pr.
løb efter følgende system.
Grundpoint:
 Fejlfri løb = 100 point
 Løb med 5 banefejl = 50 point
 Løb med 10 banefejl = 20 point
 Løb med mere end 10 banefejl eller disk = ikke med i beregning.
Derefter fratrækkes/tillægges ”Tidspoint”
Tidspoint:
 1 tidspoint = 0,1
 Vindertid = Tiden til hurtigste fejlfri ekvipage, hvis ingen er fejlfri = Hurtigste ekvipage med færrest
banefejl. – Der beregnes ”Vinder tid” for hver størrelse.
Eks:
1,00 langsommere end vinder tid = - 10 point
1,32 hurtigere end vinder tid = + 13,2 point
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Lavest opnåelige sum pr. løb = 0 point, der gives også 0 point ved disk og mere end 10 banefejl.

*Vinder tid
Hund

Fejl

Aka
Pluto
Fenris
Snoopy

Tid

TidsPoint
0,00
-21,00
+35,00
-70

Sum

Kommentar

0
0
5
5

GrundPoint
32,50* 100
34,60 100
29,00 50
39,5
50

100,00
79,00
85,00
0,00

Bedste fejlfri ekvipage = vinder tid.

Hugo
Lady

10
15

32,44
29,47

+0,6

20,60
0,00

Idefix

Disk

20
0
0

0,00

Fejlfri med 2,1 sec. Efter vinder tid.
5 fejl og 3,5 hurtigere end vinder tid.
5 fejl, men for mange sec. Efter vinder tid til at
opnå point.
10 fejl 0g 0,06 hurtigere end vinder tid.
Mere end 10 banefejl giver ikke point, trods
hurtigere banetid end vinder tid.
Disk giver ikke point.

Ved pointlighed:
 Ved pointlighed vil den ekvipage med flest point fra Agilityklasser vægte mest.
 Ved forsat pointlighed vil flest gennemførte løb uden disk vægte mest.
 Ved forsat pointlighed vil den ekvipage med færrest banefejl (gennemsnit) vægte mest.
 Ved forsat pointlighed vil ledelsen foretage udvælgelse.
Udtagelse til NM: 14 – 16. august (Lillehammer, Norge)
Der udtages 10 ekvipager i hver kategori, hvoraf de 8 udtages på grundlag af point fra
udtagelsesstævnerne, point fra de (antal) bedste AG og (antal) bedste SP løb lægges sammen, for at blive
udtaget skal man have point fra mindst 1 AG løb.
Ledelsen forbeholder sig ret til brug af 2 wildcards for placeringerne 9 & 10.
Hold: De 3 ekvipager i hver kategori med flest point får en plads på holdet, ledelsen udpeger 4 & 5
deltager.
Udtagelse til VM: 10-13. september (Estland, Tallinn) http://agility2020.ee/en/home/
Der udtages 3 til 5 (på grundlag af point fra udtagelsesstævnerne) + evt. 1 wildcard i hver kategori. (i de 3
kategorier skal 9 løbe individuelt, nødvendigvis ikke ligelig fordelt i kategorierne)
Hold og individuelt er ikke nødvendigvis de samme ekvipager. Reserver tages ud af de udtagne ekvipager.
Ledelsen udpeger reservepladsen blandt de udtagne ekvipager
Den bedst placerede i TOP 3 individuelt til NM2019 og TOP10 VM2019 i hver kategori medbringer
point til året 2020.
Hvis samme ekvipage har både NM og VM, medbringes point fra VM.
Følgende point tildeles: NM 50 point – VM 100 point.
Yderlige krav:
 Man skal respektere hinanden.
 Det forventes, at alle trup-deltagere er gode ambassadører for DKK. Al kommunikation som en del
af landsholdstruppen forventes derfor at foregå i en proper tone over for deltagere, såvel som
officials hele året, samt at de etiske regler overholdes.
Skulle der ligge ubehandlede klager på en person, kan ledelsen vælge ikke at udtage en ekvipage.
Dette vurderes ud fra klagens alvor.
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Rollemodel.
Som vordende landsholddeltager vil der være skærpet opsyn fra bl.a. andre deltagere, husk at du
kan være rollemodel for nogle af dem, derfor er der fra ledelsens side KRAV om at du undlader at
vise dine frustrationer under/efter løbet (dette vil blive taget i betragtning ved udtagelsen af det
endelige landshold og kan være diskvalificerende uanset opnåede point)



Man skal overholde DKK´s regler om etik, både hvad angår Fører – Hunde – Official.

• Inden for al hundetræning og hundesport skal
hensynet til hundens velfærd prioriteres over alt
andet. Hundens velfærd skal gå forud for
opdrætterens, trænerens, ejerens, sponsorens og
officials interesser og ønsker. Hundetrænerens
ambitioner må aldrig overskride hundens evner.
• Hunden skal altid håndteres og trænes på en måde,
som sikrer, at dens fysiologiske, adfærdsmæssige og
sundhedsmæssige behov tilgodeses.

Se øvrige ETISKE regler på DKK

Betingelser for tilmelding:
FCI’s regler for deltagelse for handler og hunde følges. Derudover skal hunden være i klasse 3.
Landsholdsledelsen forbeholder sig ret til at iagttage og udvælge klasse 2 hunde til
udtagelseskonkurrencen. Disse ekvipager kan udtages til landsholdstruppen for NM.
Dog kan der ”prikkes” til ekvipager for indtrædelse i bruttotruppen løbende igennem året. Point kan først
opnås når ekvipagen er tilmeldt truppen.
Såfremt en ekvipage har resultater gennem året, som vurderes til at kunne være topplacering, kan
ledelsen udstede WILD-CARD* i hver størrelse.
WILD-CARD: Ledelsen har mulighed for at indsætte en ekvipage på VM og to på NM-holdet, der ikke har
opnået point til direkte plads eller ej tilmeldt bruttotruppen
Dette ”wildcard” kan bruges både til ekvipager, som har haft skade undervejs i perioden eller til ekvipager,
der vurderes at kunne gøre sig gældende. Uanset point.
Der kan gives 2 wildcards i hver kategori til NM og 1 wildcard i hver kategori til VM
*Wild-card betinger ikke nødvendigvis tilmelding til bruttotruppen.
Ledelsen:
Det er alene landsholdsledelsen, som bestemmer hvorvidt man løber hold eller individuelt til NM og VM.
Desuden har landsholdsledelsen til enhver tid mulighed for at tage ekvipager af holdet, såfremt deltageren
ikke overholder reglerne eller ikke udviser den rette ånd i forbindelse med deltagelse på landsholdet.



OBS:
Du afholder selv alle udgifter i forbindelse med mesterskaber.
Ved framelding kan du blive pålagt at betale hotelværelse, hvis dette sker efter mesterskabets
tilmeldingsfrist er overskredet.
Der er krav om ophold på et af ledelsens anvist hotel e. lign. med senest ankomst og
afgangstidspunkt. Indkvartering foregår som regel på dobbeltværelser, hvor man bor med
holdkammerat eller familie/ven.
Transport er som regel valgfri, hvor nogle tager fly, andre laver samkørsel – dette er ledelsen uvedkommen.
DKK yder normalt tilskud til NM og VM når det foregår i udlandet, dette tilskud varierer fra år til år.
DKK udleverer landsholdtøj (som under mesterskaberne skal bæres i henhold til ledelsens
anvisninger) det er ikke tilladt at bære tøj med reklame fra andre end DKK’s samarbejdspartnere
når man repræsentere landsholdet.
DKK betaler deltagergebyr for NM og VM.
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DKK tilskud for Agility landsholdet 2020.
Alle udtagne får landsholdtøj til NM og VM.
DKK betaler tilmeldingsgebyr for alle.
Tilskud for NM:
2.000-kr. til de 5 udtagne ekvipager i hver kategori der har opnået flest point.
Tilskud for VM:
2.500-kr. til alle deltagere.
Såfremt en handler udtages med flere hunde, gives der halvt tilskud pr. ekstra hund.



Tilmelding til bruttotruppen sker på dette, link (https://dkk-viby.nemtilmeld.dk/387), åbner 1. februar.
Senest d. 1. marts 2020 kl. 23.00, efter tilmeldingsfristen indbydes du til en facebookgruppe for
landsholdstruppen.
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