
 
 

Online Vinter Cup 
❤Sammen hver for sig❤ 

 

D. 24. januar og d. 21. februar fra kl. 10.00 afholdes Online Vinter Cup til fordel for VM 2023. 

 

Det foregår på denne måde: 

 Du tilmelder dig via hundeweb (link kommer snarest) – du skal tilmelde begge dage, hvis du deltager 

begge dage.  

 Du tilknyttes en Facebook gruppe – der er en gruppe til hver dag i cuppen. 

 Når vi nærmer os konkurrencedagene, får du et tidspunkt, hvor du skal uploade en video med dit 

program til Facebook gruppen. 

 Så træner og filmer du dit program og gør din video klar til at dele.  

 På konkurrencedagen logger du ind på Facebook gruppen og følger konkurrencen. Når det bliver tid, 

så uploader du din video til gruppen – enten direkte til gruppen eller via et YouTube link. 

 Når alle programmer er bedømt, tælles dommernes points sammen og resultaterne offentliggøres 

via Facebook gruppen. 

 Præmier sendes til vinderne via hundepost. 

 

 

Pris pr. klasse: 125 kr. 

 

Der kan tilmeldes i 4 klasser: 

 Freestyle Begynder (for hunde, der har mindre end 12 Q points i kl. 2 og IKKE har været placeret i top 3 

ved Juledans eller Vinter Cup) 

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

eller placerede sig i top 3 i begynderklassen i juledans eller i Vinter Cup). 

 HTM Begynder (for hunde, der har mindre end 12 Q points i kl. 2 og IKKE har været placeret i top 3 ved 

Juledans eller Vinter Cup) 

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

placerede sig i top 3 i begynderklassen i juledans eller i Vinter Cup). 

 

Vi glæder os til at se jer online  

 

 



 
Regler for Vinter Cup: 
 

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, men vi opfordrer til, at du ikke kommer for langt væk fra kameraet, når du fil-

mer. Du får kun points for dine tricks, hvis dommerne kan se dem, fordi du ikke er for langt væk ;-) 

 Klassen bedømmes af en dommer. 

 

Øvede: 

 Programmet må vare 3½ minut. 

  Ringstørrelse vælges selv, men vi opfordrer til, at du ikke kommer for langt væk fra kameraet, når du 

filmer. Du får kun points for dine tricks, hvis dommerne kan se dem, fordi du ikke er for langt væk ;-) 

 Klassen bedømmes af en dommer. 

 

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

 

 

Tema for de to konkurrencer: 
D. 24. januar skal musikken du bruger stamme fra en film (skriv i tilmeldingen hvad din musik er og hvor den 

kommer fra) 

D. 21. februar længes vi efter sommer, så der skal musikken være sommer-musik (skriv i din tilmelding hvad 

musikken er). 

 

 

Hold Cup 
Ud over de allerede nævnte klasser, er der også en hold konkurrence. Hvert hold består af 3 hunde. De 3 

hundes points lægges sammen og vinderne af holdkonkurrence er det hold, der tilsammen har flest points. 

Noter i din tilmelding, hvilket hold du er en del af. Du kan godt deltage i Vinter Cupen uden at være del af et 

hold. 

 

Præmier 
Der er præmier til top 3 i hver klasse ved den enkelte konkurrence.  

Der er præmier til top 3 bedste hold sammenlagt over begge dage.  

Der er præmier til dommerens favorit i hver klasse ved hver konkurrence. 

Desuden er der særpræmier, som dommeren fordeler undervejs.  

 


