
Dispensation for reglerne for DM i HTM gældende i 2020 pga. Corona situationen 

DM 2020 afholdes i forbindelse med Hund i Fokus weekenden d. 6. september 2020.  

Kvalifikation: 

Kvalifikation til DM 2020 kan opnås ved at bestå den klasse, som man ønsker at stille op i 3 gange i løbet af 

2019 eller 2020. Opnår man kvalifikation til DM ved Hund i Fokus konkurrence d. 5. september 2020 (fordi man 

tidligere har bestået klassen 2 gange og der består klassen for 3. gang), kan man efteranmelde til DM, hvis man 

gør det senest inden man forlader konkurrenceområdet ved dagens afslutning.  

Der er ikke begrænsning på antallet af deltagere i den enkelte klasse ved DM. Alle kvalificerede kan stille op.  

Man kan stille op ved DM i en klasse, hvor man har opnået mere end 22 Q points ved officielle konkurrencer, 

forudsat, at man endnu aldrig har stille op i den næste klasse (eksempelvis kan man stille op til DM i kl. 1 selv 

om man har opnået mere end 22 Q points i klasse 1, forudsat, at man aldrig har stillet op i kl. 2.) 

Regler: 

DM afholdes og bedømmes efter gældende danske HTM regler dog med den deltagerbegrænsning til hunde, 

der er kvalificeret jf. ovenstående retningslinjer.  

DM 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 klassen ved DM. 

Tilmelding samt gebyr: 

Tilmeldingsgebyret til DM er 2 x almindeligt gældende tilmeldingsgebyr. Der gives ikke mængde-rabat ved 

tilmelding af flere hunde. 

Tilmelding sker via hundeweb.  


