
Nyhedsbrev fra 
HTM-udvalget  
Her kommer et referat af de vigtigste beslutninger fra udvalgets årlige møde 22.11.2020. 

Loftet for Q-point ophæves 
Det har været et ønske fra mange, at reglen om tvangsoprykning efter 22 point blev 

fjernet. Der kan være mange grunde til at ville blive længere i en klasse, selvom man har 

opnået 22 point; måske vil man gerne deltage i næste DM på det pågældende trin, måske 

vil man gerne give sin hund lidt mere tid til at blive klar til næste klasse, måske har man en 

hund, som man ikke tror kommer til at klare næste klasse, måske er man som handler i en 

situation, hvor man ikke har overskud til at rykke op, og så videre. 

HTM/Freestyle skal være en sport for alle, både de ambitiøse handlere, der stiler efter 

championat og landshold, og dem, der har det som en hyggelig hobby, eller som har en 

hund, der ikke har elite-potentiale. 

Udvalget vil dog også gerne medvirke til, at dygtige ekvipager får et lille skub opad. Hvis en 

ekvipage tager førstepladsen fem gange, vil de kun kunne blive i klasse 1 året ud (fx for at 

deltage i DM) – derefter rykker de op i klasse 2. I klasse 2, der ofte er lidt mindre og derfor 

”nemmere” at vinde, kan en ekvipage placere sig på førstepladsen ti gange, og skal 

derefter rykke op ved årets udgang.  

I forbindelse med, at loftet for Q-point ophæves, forsvinder behovet for at kunne 

konkurrere uden at opnå Q-point; derfor fjernes den åbne klasse. 

Nye cert-regler og nyt ”super-championat” 
For at hæve kvaliteten af det danske championat og samtidig gøre det uafhængigt af 

tilfældigheder (fx hvem der ellers stiller op i en given konkurrence), vil certer fremover 

blive tildelt alle klasse 3-programmer, der opnår et gennemsnit på mindst 7 point i hver af 

de 3 første bedømmelseskategorier, og 3 point i Sikkerhed og Trivsel. Det betyder, at en 

god præstation vil blive belønnet med et cert, uanset hvilken placering ekvipagen opnår 

ved konkurrencen. 3 certer udløser titlen Dansk Champion (eller Dansk Mester). 

For at give de dygtigste klasse 3-ekvipager noget at stræbe efter (ud over landsholds-

udtagelser), indføres et super-championat; 10 førstepladser, der samtidig har opnået cert-

værdige point (som beskrevet ovenfor), udløser titlen ”Dansk Grand Champion”. Der 

uddeles ikke certer, men klasse-3 handlere skal vænne sig til at medbringe resultatbogen, 

så de kvalificerende placeringer kan blive skrevet ind. 



”Sikkerhed og Velfærd” ændrer navn 
Allerede til dommermødet tidligere i år var der enighed om, at ordet ”velfærd” ikke 

beskriver kategorien særligt godt – velfærd er et meget stort og generelt begreb, og kan 

ikke vurderes i løbet af få minutter. I stedet har vi erstattet det med ordet ”trivsel”, som 

bedre kan indgå i en her-og-nu vurdering. Samtidig har udvalget skrevet en artikel om 

kategorien, som kan findes på dogdancing.dk-bloggen (se nederst). 

Nye DM-regler 
Reglerne for udtagelse til DM er blevet opdateret. Den væsentligste ændring er, at 

kvalifikationsperioden løber fra 1.august til 31.juli. Det betyder, at der er god tid til at 

forberede sin deltagelse i mesterskabet, og eftersom oprykningsreglerne er ændret, vil 

man forsat kunne konkurrere i august på det niveau, man skal til DM i. 

Øvrig regelrevision 
Udvalget har desuden diskuteret nogle mindre ændringer i regler og vejledninger. Alle 

ændringer er skrevet med rød skrift, og de opdaterede regler findes på dogdancing.dk-

bloggen. Fra dommervejledningen (som kun er tilgængelig for dommere) kan vi nævne, at 

overtrædelse af 2-meter-reglen i HTM klasse 1 fremover ikke automatisk trækker ned 

under bestået. I stedet trækkes max 1 point, således at et ellers veludført program stadig 

kan bestå. I klasse 2 og klasse 3 vil man stadig blive trukket 3,1 point, hvis dommerne 

vurderer, at hunden er kommet mere end 2 meter væk fra handler. 

”SKAL hunden altid kunne forlade ringen?” 
For et par år siden drøftede dommerkollegiet det paradoksale i, at en ekvipage 

diskvalificeres, hvis hunden forlader ringen, men til nogle konkurrencer er ringen lukket, så 

hunden ikke kan komme ud. Det blev til en diskussion om hundens etiske ret til at ”melde 

fra”, men udmøntede sig aldrig i en decideret regelændring. HTM-udvalget har fået en 

henvendelse om spørgsmålet, og vi vil benytte lejligheden til at understrege, at det stadig 

er op til arrangørerne at bestemme ringens fysiske rammer, herunder om ringen er helt 

lukket eller om hunden kan komme ud. Men der henstilles under alle omstændigheder til, 

at området omkring ind- og udgang udformes, så hunden ikke risikerer at møde en anden 

hund, når den er på vej ud af ringen. 

FP under covid-19 
Så længe der stadig er forsamlingsloft, er kravet om, at færdighedsprøver altid skal afvikles 

i forbindelse med HTM-konkurrencer, suspenderet. Man må altså gerne arrangere rene 

færdighedsprøver (under hensyntagen til de aktuelle retningslinjer, selvfølgelig). Det bliver 

dog kun en midlertidig ordning, da den højere mening med færdighedsprøverne er at give 

folk blod på tanden til at deltage i sporten. 



LANDSHOLDSKVALIFICERING I 2021: 
De konkurrencer, der har søgt om og fået landsholdskvalificering, er følgende: 

 BCK 24.4. (Ringsted) 
 Ophian 27.3.2021 (Garbogaard) 
 DKK d. 4.4.2021 (Rønde) 
 DKK d. 8.5.2021 (Roskilde) 
 26.6.2021 (Viborg) 
 DKK d. 28.8.2021 (HIF Vilhelmsborg) 

 

Der tages naturligvis forbehold for Covid-19-situationen. 

NM 2022 og VM i 2023 
På grund af aflysningen af NM i år bliver vi først vært for NM i 2022. Vi arbejder fortsat på 

at få gode betingelser i Herning, da det samtidig bliver generalprøve inden VM i 2023. Vi 

opfordrer desuden stadig jer alle til at byde ind med fundraising-aktiviteter til VM. 

Uddannelse af nye dommere 
I 2021 vil vi stile mod at uddanne et hold nye dommere. Det meste af undervisningen, 

måske det hele, vil foregå online. Udover at man skal opfylde de formelle betingelser for at 

blive dommer (som fremgår af de opdaterede regler), vil HTM-udvalget prioritere 

kandidater, der har erfaring indenfor sporten og/eller har udvist særligt engagement (fx 

som underviser eller arrangør), og vi ser også gerne, at der er en vis andel af deltagerne, 

der bor vest for Storebælt. Vil du gerne lægge billet ind på en plads i dommeruddannelsen, 

skal du skrive en ansøgning og maile den til udvalgssekretæren. Deadline 31.1.2021. 

Forslag til 2022 
DKK har bedt udvalgene fremrykke indleveringen af ønsker om regelændringer, for at 

kunne sikre en grundig sagsbehandling inden evt. ændringer skal træde i kraft. Derfor 

flyttes udvalgets møde om dette punkt til første søndag i oktober (i 2021 er det 3.oktober). 

Forslag skal være sendt til udvalgssekretæren seneste 14 dage inden mødet. 
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