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1. Generelle bestemmelser 
Der henvises til de generelle bestemmelser for afholdelse af udstillinger og prøver i Danmark, se 
DKK’s hjemmeside  
 
https://www.dkk.dk/om-dkk/love-instrukser-og-blanketter/regler-og-instrukser 
 

2. Specielt for Hoopers 
 

Løbetidstæver 
Tæver i løbetid er tilladt til stævner. Løbske tæver løber i oprindelig startrækkefølge.  
Løbske tæver skal til enhver tid bære løbetidsbukser, når de føres til og fra ringen og når de er i 
ringen. Ude som inde.  
Løbetidstæver skal markeres med et synligt rødt bånd bundet på hundens halsbånd og/eller line.  
Til løbetidstæver skal der anvendes en skridsikker måtte ved banens startområde. Størrelsen på 
måtten skal være ca. 1,20 m bred og minimum 1 m lang. Ved indendørs stævner, på gulvtæppe, er 
det tilladt for arrangøren at kræve, at løbske tæver bærer løbetidsbukser. 
 

Sportsånd  
Konkurrerende og alle deltagere til officielle DKK stævner forventes at udvise god sportsånd.  
Med god sportsånd menes, at man som deltager, tilskuer eller hjælper holder en passende afstand 
til deltagerne og deres hunde, at man hjælper til, hvor det giver mening, at man indberetter 
overtrædelse af regler samt at man holder en pæn tone overfor mennesker såvel som dyr. 

Etik 
Alle DKK anerkendte instruktører, udvalgsmedlemmer, stævnearrangører og andre DKK-
repræsentanter skal efterleve DKK’s etiske retningslinjer på alle tidspunkter. (se DKK’s 
hjemmeside). 

3. Sundhedskrav  

Drægtige/ammende tæver 
Drægtige tæver kan ikke deltage de sidste 45 dage før fødsel beregnet fra 21 dage efter første 
parring. Tæver med hvalpe under 90 dage kan ikke deltage. Hvalpe under tre måneder må ikke 
medbringes på stævneområdet (herunder et evt. tilhørende tætliggende camping-område). 

Neutraliserede hundes deltagelse 
Kirurgisk kastrerede hanhunde samt hanhunde, der er kryptorchide må gerne deltage. 
Kemisk kastration er omfattet af DKK’s dopingreglement. Hanhunde, der er kemisk 
kastrerede, må derfor ikke deltage, så længe de er under påvirkning af behandlingen. DKK 
kan dispensere fra dopingreglerne under forudsætning af, at der nedlægges frivilligt 
avlsforbud på hanhunden (gælder kun DKK registrerede hunde). Proceduren for 
ansøgning om dispensation er beskrevet på www.dkk.dk.  
Steriliserede tæver må gerne deltage. 

4. Overtrædelse af regler 
Overtrædelse af dette reglement medfører fortabelse af retten til tildelt præmie samt eventuelt 
bortvisning fra stævnet. Afgørelse herom træffes af arrangøren 

https://www.dkk.dk/om-dkk/love-instrukser-og-blanketter/regler-og-instrukser
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dkk.dk%2F%3Ffbclid%3DIwAR0ohBbbQhDIC1vJ_87oO0Qg9083vU5tWCgy5um8qIWnYwjKOjvXGGhMtyI&h=AT2g9rLM4IsoFscMTwT1cpLlif7ygRR_JetwRz0CCi-isBB1FaB25g3D-T-B8eJb5IvRbG4aP-6ngL7BghJeZTG64uC_XdF0hFOLJjQwuW5I2zBTraBaimr3sInJTvN-jQ
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Arrangøren kan vælge at indberette hændelsen til DKK’s hoopersudvalg, som derefter træffer 
afgørelse om, hvorvidt sagen kan betragtes som afsluttet eller bør videregives til DKK’s bestyrelse 
for behandling i henhold til DKK’s love. 

5. Forord 

Introduktion til hoopers  
Hoopers er en hundesport, hvor hundeføreren via fjerndirigering guider sin hund igennem en 
forhindringsbane fejlfrit og så hurtigt som muligt. En sportsgren, der er skånsom for både hund og 
hundefører, hvilket gør at alle hunderacer og førere kan deltage. 
 
Hoopers stammer fra NADAC (North American Dog Agility Council) i USA og har bredt sig til 
Europa (primært Schweiz i 2015, Tyskland, Holland og UK 2018). Hoopers-bølgen ramte Danmark 
for alvor ultimo 2019/primo 2020. DKK’s hoopersudvalg blev en realitet i februar 2020. 
 
I sin oprindelige form bevæger hundeføreren sig så lidt som muligt og fjerndirigerer hunden 
gennem banen ved hjælp af kropssprog, håndsignaler og verbale kommandoer, fra et på banen 
udpeget område. Dette gør hoopers til et spændende og udfordrende samarbejde ikke kun for 
hunden, men også for hundeføreren (uanset alder og/eller fysisk form). 
 
Hoopers har ingen spring, kun hoops, som hunden skal passere igennem og andre typer af 
forhindringer, som hunden enten skal løbe igennem, henover, udenom eller rundt om (sidstnævnte 
dog kun ved retningsskift). 
 
Med flydende, bløde løbelinjer uden skarpe drej eller vendinger er hoopers ikke kun 
sikkerhedsmæssigt forsvarligt for hunde i alle aldre, den minimale udstyrsliste gør det også enkelt 
for den enkelte hundeejer at kunne træne hjemme. 

Formål 
En hundesport som tilgodeser og tiltaler alle hunderacer og -førere. 

Mission 
At tilsikre afholdelse af stævner i hoopers under trygge og sikre rammer med hundens velvære 
(fysisk og psykisk) i fokus. 

6. Hundestørrelser, måling & alder 

Hundestørrelser 
Hunde inddeles i 2 størrelseskategorier. En hund kan kun tilmeldes den størrelse, den er målt til 
 

Størrelse Skulderhøjde 

Lille Op til 39,99 cm 

Stor Fra 40,00 cm og derover 

 

Måling  
Alle hunde skal måles inden deres første start til et officielt stævne, således at de kan indplaceres i 
den rigtige størrelseskategori. Hundene vil få målt deres skulderhøjde.  
 
Hunde skal være fyldt 18 måneder før måling. 
 
En DKK-autoriseret (eller en af hoopersudvalget godkendt) hoopersdommer foretager målingen og 
påfører resultatet i den respektive hunds resultatbog. 
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Alder 
Hunden skal minimum være 18 måneder gammel for at kunne deltage i stævne. Aldersgrænsen 
gælder også hunde, der starter uden for konkurrence. 

7. Forhindringer  

Forhindringssikkerhed 
Alle forhindringerne som anvendes til et DKK-officielt stævne skal passe til nedenstående 
specifikationer. Alle forhindringer skal være sikre og må ikke have nogen skarpe kanter, som kan 
forårsage skader på hundene.  
 
Alle forhindringer skal løbende vedligeholdes, så de til enhver tid forbliver sikre for hund og fører.  
 
Af hensyn til hundens syn anbefales at de dominerende farver på forhindringer og evt. 
hjælpemidler, ikke er rød, orange eller grøn. 
 

 
 
 
 

Hoop 
Et hoop består af fire dele, a) bundstykket b) siderne, c) hoopen og d) støttefoden.  
 
a) Bundstykket, siderne og støttefoden skal være af materialet splintfri PVC eller aluminium, 

rundt, firkantet eller fladt, uden skarpe kanter.  
b) Siderne skal være lodrette og stabile. 
c) Hoopdelen er lavet af hulahopringe eller PEX rør, og det skal tilsikres, at højden på hoopen 

overholdes. PEX rørene skubbes ned i siderne og skal som minimum kunne føres 20 cm ned i 
hver side (se billedet nedenfor). 

d) Støttefoden skal være af samme materiale som hoopens sider og bund.  Af hensyn til hundens 
sikkerhed anbefales et afstandstykke fra hoopens side til støttefoden til evt. fastgørelse med 
pløkker. 

 
Et hoop skal opstilles og kunne fastgøres (evt. med pløkker eller sandsække), så den ikke vælter. 
 
Bredde  = 85-92 cm (indvendige mål) er det optimale – dog er 80-100 cm tilladt 
Støttefod  = 50-70 cm (ligeligt 25-35 cm på hver side) 
Diameter  = max. 2 cm (gælder for side- og bundstykke samt støttefod) 
Højde på hoop = 90-95 cm (indvendigt) 
Højde på sidestykke = 40-46 cm 
Højde på støttefod = max. 2 cm. 
Afstandsstykke = max. 5 cm (målt mellem sidestykke og støttefod). 
Pløkker  = U-formet med en max afstand på 2,5 cm. 
 

Dette er spektrummet for det menneskelige syn 

Dette er det tilsvarende spektrum for hundens syn 
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Hoop uden afstandstykke  Hoop med afstandsstykke 

 
 
På hoops skal fastgøringspløkken placeres så tæt på den lodrette sidestøtte som muligt og altid på 
støttefoden (se figurerne nedenfor) 
 

                         
 

Tønde 
Tønden skal være af materialet enten mesh-, fiber-, stof, aluminium eller plastik. Bunden af tønden 
skal være i solidt materiale, således at den kan tynges indefra, hvis vejrforholdene kræver det. Har 
tønden håndtag, så skal disse tapes ind til siden. Nogle typiske eksempler på tønder er 
fodertønder, komposttønder og/eller pop-up haveaffaldskurve/ vasketøjsposer. 
Anbefalet farvevalg: min. 2-farvet 
 
 
Diameter = 50 cm  -   70 cm  
Højde = 70 cm  - 110 cm 
 
 

          
Fodertønde  Pop-up tønde Cylinderformet tønde 
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Stakit 
Stakittet består af tre dele, a) rammen b) nettet c) støttefoden 
 
a) Rammen skal være af materialet splintfri PVC eller aluminium, rundt, firkantet eller fladt, uden 

skarpe kanter. 
b) Nettet skal være af mesh-, fiber-, stof, eller plastik og skal være udstrakt og fastgjort til alle 

rammens sider, så det ikke kan påvirkes af vinden. Nettet skal være af en stor nok 
maskestørrelse, så hunden kan se hundeføreren igennem det, men samtidig små nok til, at 
hunden ikke kan løbe igennem det.   

c) Støttefoden skal være af samme materiale som rammen med en max. højde/diameter på 2 cm. 
og kan have 1 eller 2 støttefødder for stabilitet  

 
Stakittet skal opstilles og kunne fastgøres (evt. med pløkker eller sandsække), så det ikke vælter.  
 

          
 
     Stakit med afstandstykke              Stakit uden afstandstykke  
& net med store og små masker               & net med store og små masker  
 
Bredde = 90-130 cm  
Højde = 90-110 cm 
Støttefod = 50-70 cm (ligeligt 25-35 cm på hver side)  
Diameter = max. 2 cm (gælder for top-, side- og bundstykke samt støttefod) 
Netmasker = max. 10 cm x 5 cm  
Pløkker = U-formet med en max afstand på 2,5 cm. 
 

                         
 
På stakittet skal fastgøringspløkken placeres så tæt på den lodrette sidestøtte som muligt og altid 
på støttefoden (se figurerne ovenfor)  
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Tunnel 
Tunnelen består af to dele, a) tunnel b) tunnel-holdere  
 
a) Tunnelen skal være fleksibel og altid være fuldt udstrakt under brug  

Skridsikkert materiale i en lys farve anbefales 
b) Tunnelen skal fastgøres med sandsække og skal altid være sikkert fastgjort under brug. 

Enhver fastgørelse må ikke påvirke tunnelens indvendige diameter. 
 
Diameter = Store hunde 80 cm, små hunde 60-80 cm 
Længde = 100–300 cm 
Fastgørelse = Sandsække med min. 24 kg/sæt - 12 kg/stk. 
   Mindst et sæt per løbende meter, dog altid et sæt ved indgang og

 udgang. 
 Der må udelukkende benyttes sandsække til fastgøring.  

 
 
 

    
 
  

60-80 cm 

Min. 1m – max. 3m 
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Måtte 
Måtten består af to dele, a) selve måtten b) markeringspinde 
 
a) Måtten skal være af skridsikkert gummi eller granulat-materiale.  Måtten skal altid være sikkert 

fastgjort under brug. 
Til brug for fastgørelse, skal måtten være udstyret med 4 huller, et i hvert hjørne med en 
diameter på mellem 1,0 cm og op til 2,5 cm. Det anbefales at hullerne er forstærket, uden 
skarpe kanter og flugte måttens højde.  
Ved fastgørelse indendørs anbefales et ekstra skridsikkert underlag og/eller fastgørelse med 
tape langs hele måttens sider. 

b) Markeringspindene (4 stk.) placeres ved hvert hjørne af måtten (se billede nedenfor).  De kan 
enten stå frit eller stikkes i jorden.  
Ved fastgørelsen af måtten skal markeringspindene dække hullerne i måtten fuldt ud (se 
illustration nedenfor).  Hullerne må af hensyn til hundens sikkerhed ikke være synlige under 
brug. 
 

Måtte: 
Bredde = 80-100 cm  
Længde = 170–200 cm 
Højde = max. 2 cm 
 
Fastgørelse: 
Huller = 4 stk. (ét i hver hjørne) 
Diameter = fra 1,0 og op til 2,5 cm  
Placering = max. 2 cm. fra måttens kant 
 
Markeringspinde: 
Højde = 100 cm – 130 cm 
Diameter = 1,50 cm – 5,00 cm 
 
 

  
Måtten skal altid være fastgjort i alle 4 hjørner Hullet i måtten skal altid være dækket fuldt 
under brug    ud af markeringspinden under brug 
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Øvrigt udstyr 

Nummerskilte 
Nummerskilte 1-24 skal være af et sikkert materiale (splintfrit PVC, plastic uden huller, aluminium, 
etc.) og skal placeres i samme side som støttefoden.  Placeringen af nummerskiltet afgør, fra 
hvilken side hunden skal tage forhindringen. 
 

Dirigeringsområde 
Dirigeringsområdet skal være synligt og tydeligt markeret (f.eks. med kridtspray, bånd af nylon, 
plast eller lignende materiale), således at det kan ses af både dommer, hundefører og officials.  Til 
indendørs brug kan anvendes tape eller lignende. 
Dirigeringsområdet kan have én af følgende udformninger: 
 

             
og skal overholde følgende mål i de respektive klasser: 
 

Klasse Områdestørrelse 
(firkant) 

Områdestørrelse 
(cirkel diameter) 

Områdestørrelse 
(rektangulært) 

Begynder / Junior 4x4m 4,5 m 16 m2 

Øvet / Senior / Hold 3x3m 3,4 m 9 m2 

Ekspert 2x2m 2,3 m 4 m2 

Champion 1,5 x 1,5m 2,0 m 3 m2 

 

Markering af DULspinde (til dirigerings-udfordringslinjer) 
Markeringspinde til brug for synliggørelse af dirigerings-udfordringslinjer (DUL) skal være synlige 
og tydeligt markeret med nummer 1, 2 & 3. For hver udfordringslinje skal der anvendes 2 
markeringspinde, én i hver sin side af banen, der skal være synlige for hundeføreren.  
Markeringspindene kan enten stå frit eller stikkes i jorden og skal stå stabilt uden at kunne bøje 
eller vælte. Det er tilladt at supplere markering af DUL (f.eks. med kridtspray, bånd af nylon, plast 
eller lignende materiale).  
 
Markeringspinde: 
højde = 100-130 cm høje 
diameter = 1,5-5 cm 

Tidtagningsudstyr 
Der kan bruges elektronisk tidstagningsudstyr, som placeres så tæt på første og sidste forhindring 
som muligt.  Ved brug af elektronisk tidtagning skal der anvendes en manuel backup-tidtagning. 
Ved brug af manuel tid skal der anvendes 2 tidtagere med hvert sit stopur.  
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8. Stævner 

Afholdelse af stævne 
Klubber, kredse og foreninger kan ansøge om at måtte afholde officielle DKK stævner direkte hos 
Dansk Kennel Klub. Der henvises til ”Vejledning til brug ved ansøgning om og afholdelse af DKK 
godkendte officielle hoopers stævner” (se DKK’s hjemmeside).  

Stævnesæson   
Der kan afholdes stævner i hoopers året rundt, udendørs dog kun hvis vejrforholdene tillader det 
uden at være til fare for hund eller fører. I perioden 1. oktober til 31. marts anbefales afholdelse af 
indendørs stævner. 
 
Afholdes stævnet indendørs i hal, skal der være lagt skridsikkert underlag på hele det anvendte 
areal (herunder også arealet frem til start- og fra målområdet). 

Stævnedage 
Det er tilladt at afholde stævne på alle ugens dage. Et officielt stævne må gerne deles over 2 
dage/aftener indenfor den samme uge. 
 

Tilmelding 
Tilmelding til alle DKK stævner foregår online (via Hundeweb). 
Der henvises til ”Vejledning til brug ved ansøgning om og afholdelse af DKK godkendte hoopers 
stævner” (se DKK’s hjemmeside). 

9. Arrangør  

Forudsætninger for arrangøren 
Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for 
stævnets tekniske gennemførelse og korrekte afvikling i.h.t. reglerne og afgør tvivlsspørgsmål, 
som forelægges stævneledelsen. Stævnedeltagerne skal efterkomme stævneledelsens 
anvisninger. Eventuelle klager skal rettes til stævneledelsen på stævnedagen.  
 

Pligter for arrangøren 
Der henvises til ”Vejledning til brug ved ansøgning om og afholdelse af DKK godkendte officielle 
hoopers stævner” (se DKK’s hjemmeside). 
 
Arrangøren er pligtig til at udpege stævneanvarlig som agerer som stævnets øverste myndighed, til 
håndtering af officielle klager. 
 
Stævneansvarlig har i tilfælde af overtrædelse af reglementet og tilhørende vejledninger autoritet til 
at kunne bortvise en given hund og/eller person fra stævneområdet. 
 
Stævneansvarlig har pligt til at behandle alle henvendelser uvildigt. Der kan ikke afviges fra den 
stævneansvaliges beslutning. 
 
Arrangøren er pligtig til kun at anvende DKK-godkendte dommere i de officielle klasser. 
Linjeansvarlig dog undtaget.  
 
Ved løbetidstæver, at tilsikre at løbetids-tæppet lægges i startområdet efter den respektive 
hundeførerens anvisning og fjernes igen umiddelbart inden næste deltager.  
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10. Deltagere 

Pligter for deltageren  
 
Hundeføreren er ansvarlig for at have gjort sig bekendt med og overholde seneste version af 
hoopersreglementet og tilhørende vejledninger (se DKK’s hjemmeside). 
 
Hvis en hundefører med bevægelseshandicap, har brug for nødvendige hjælpemidler/ekstra 
personer skal dette angives ved tilmelding til stævnet. 
 
Det er stævnedeltagerens ansvar at være til stede i god tid (ca. 10 min) før den respektive klasses 

start.  

Aflevering af resultatbog skal foretages i henhold til arrangørens anvisninger. 

Stævnedeltageren skal holde hunden under fuld kontrol på stævneområdet, dette gælder også på 

lufteområder og campingområde. 

Hundefører/-ejer af en løbsk tæver har pligt til - uden at medbringe løbetidstæven - at informere 
sekretæren om dette, før stævnets start. 
En hundefører med en løbetidstæve skal tydeligt markere hunden med et rødt bånd, udvise 
nødvendig hensyntagen til andre deltageres hunde (især hanhunde) samt afkorte sit ophold i start- 
og målområdet mest muligt.  
 
Såfremt en hund eller dens fører er blevet udelukket/bortvist, er deltageren forpligtet til at forlade 
stævneområdet (herunder også evt. camping-område) uden unødigt ophold.  Hunden/-føreren 
fratages evt. præmieringer på dagen. 
 
Al utilbørlig kritik af en kendelse, nedsættende ytringer om en fungerende dommer såvel som 
usømmelig omgangstone og anden overtrædelse af dette reglement, kan medføre fortabelse af 
retten til tildelt præmie samt eventuelt bortvisning fra stævnet 
 
Forældre eller værger bærer ansvaret for børn under hele stævnet. 

11. Dommere 

Forudsætninger for dommeren 
Hoopers-dommere skal være godkendt af DKK’s hoopersudvalg. En evt. udenlandsk dommer skal 
være bekendt med – og skal dømme ud fra det danske reglement. 
 
Samme dommer skal dømme hele klassen. En dommer kan ikke stille som deltager på en bane 
vedkommende selv har tegnet.  Deltagelse uden for konkurrence (u.f.k.) er dog tilladt. 

Specifikationer for dommeren  
Der henvises til ”Vejledning til brug ved ansøgning om og afholdelse af DKK godkendte officielle 
hoopers stævner” (se DKK’s hjemmeside). 

Pligter for dommeren 
Der henvises til ”Vejledning til brug ved ansøgning om og afholdelse af DKK godkendte officielle 
hoopers stævner” (se DKK’s hjemmeside). 
 
Dommeren er stævnets næst-øverste myndighed, med autoritet til at bortvise hunden og/eller 
hundeføreren fra banen. Dommerens kendelse er til enhver tid inappellabel.  
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12. Klassespecifikationer (typer) 
En hund må max. deltage i 6 løb pr. dag. En seniorhund må max. deltage i 4 løb pr. dag. 
Samme hund må godt deltage i begynder med en fører, og i junior med en anden fører, selvom 
banedesign er det samme. 

Begynder 
Baner består af 12 -17 forhindringer  
Alle forhindringer – dog med undtagelse af måtten - kan indgå i en begynderbane. 
Retningsskift må kun ske, hvor hunden passerer tønden på ydersiden (se eksempler/illustrationer 
nedenfor) 
 
Eksempel på flow der ikke er et retningsskift, uanset hundens løberetning: 

 
 
  
Eksempel på retningsskift, der er tilladt i Begynder, uanset hundens løberetning: 
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Eksempel på retningsskift, der er tilladt  Eksempel på retningsskift, der ikke er tilladt: 

      
 

Begynderforhindringer  
Antal  = 12-17 stk. 
Retningsskift  = max. 1 
Type  = Hoops og max. 2 tønder, 1 stakit & 1 tunnel  
Afstand  = 4-5 m. (lille) / 5-7 m. (stor) 
Dirigeringsområde/DUL = Ja 
ADO/BDO   = Nej 
Afstand  = Max. 10 m. (lille) / 12 m. (stor) målt i fugleflugtslinjen  
   fra dirigeringsområdets nærmeste kant til forhindringernes 

fjerneste punkt. udgangen af fjerneste forhindring. 
 

 
 

Øvet 
Baner består af 15-20 forhindringer  
Alle forhindringer kan indgå i banen. 
Retningsskift må kun ske, hvor hunden passerer tønden på ydersiden  
Tilladte/ikke tilladte retningsskift/flow – se billeder under begynder 
 
Det er tilladt med max 2 retningsskift.  
Ved brug af 2 retningsskift, skal der være mindst 2 forhindringer imellem skiftende. 

Øvet forhindringer 
Antal  = 15-20 stk. 
Retningsskift  = 1-2 stk. 
Type  = Alle, dog max. 3 tønder, 2 x stakit, 2 x tunnel & 1 måtte 
Afstand  = 4-5 m. (lille) / 5-7 m. (stor) 
Dirigeringsområde/DUL = Ja 
ADO/BDO ekstra = Ja, dog kun ét tilladt og kun hvis Dirigeringsområde er  
   anvendt 
Afstand = Max. 12 m. (lille) / 15 m. (stor) målt i fugleflugtslinjen  

fra dirigeringsområdets nærmeste kant til forhindringernes 
fjerneste punkt.udgangen af fjerneste forhindring. 

 

  

Formateret: Indrykning: Venstre:  6,9 cm
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Ekspert 
Baner består af 18-22 forhindringer,  
Alle forhindringer kan indgå i banen 
Retningsskift, hvor hunden passerer tønden både på ydersiden og indersiden er tilladt (se 
illustrationer nedenfor) 
 

2 eksempler på retningsskift, som er tilladt i Ekspert. 

                    
   
Det er max tilladt med 2 retningsskift med kun 1 forhindring imellem. 
 

 
 
Anvendes 3. retningsskift skal der min. 2 forhindringer til de øvrige retningsskift. 
 
 

 

Ekspert forhindringer  
Antal  = 18-22 stk. 
Retningsskift  = 2-3 stk. 
Type  = Alle, dog max 4 tønder, 2 x stakit, 2 x tunnel & 2 x måtte 
Afstand  = 5-8 m (lille) / 7-9 m (stor) 
Dirigeringsområde/DUL = Ja 
ADO, BDO  = Ja, dog kun ét tilladt og kun hvis Dirigeringsområde er  
   anvendt 
Afstand  = Max. 15 m. (lille) / 20 m. (stor) målt i fugleflugtslinjen  

  fra dirigeringsområdets nærmeste kant til forhindringernes 
fjerneste punkt. 
udgangen af fjerneste forhindring. 

 

  

Formateret: Indrykning: Venstre:  4,6 cm, Første linje:  2,3
cm
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Champion 
Baner består af 20-24 forhindringer  
Alle forhindringer kan indgå i banen 
Retningsskift, hvor hunden passerer tønden både på ydersiden og indersiden er tilladt. 
 
Tilladte/ikke tilladte retningsskift/flow – se billeder under Begynder og Ekspert. 
 
Det er max tilladt med 2 retningsskift med kun 1 forhindring imellem. Ved 3. retningsskift skal der 
min. 2 forhindringer til de øvrige retningsskift. 

Champion forhindringer  
Antal = 20-24 stk. 
Retningsskift = 3 stk. 
Type = Alle, dog max. 5 tønder, 2 x stakit, 2 x tunnel & 2 
  x måtter 
Afstand = 5-8 m (lille) / 7-9 m (stor) 
Dirigeringsområde/DUL = Ja 
ADO/BDO = Ja, 1 heraf skal vælges, hvis dirigeringsområde er anvendt  
Afstand = Max. 20 m. (lille) / 25 m. (stor) målt i fugleflugtslinjen  

  fra dirigeringsområdets nærmeste kant til forhindringernes 
   fjerneste punkt udgangen af  fjerneste forhindring. 
 

Senior 
Hunde over 8 år kan stille som senior. Når en hund har stillet som senior, kan dette ikke ændres i 
hundens levetid. Hunden må dog gerne stilles i uofficielle klasser. 

Senior forhindringer  
Der er ingen specielle ændringer for seniorklassen. Klassen løbes på øvet niveau.  
 

Junior 
Hundeførere mellem 8-18 år kan konkurrere i junior-klassen. (Året de fylder 18 år, kan de løbe året 
ud) 

Junior forhindringer  
Der er ingen specielle ændringer for juniorklassen. Klassen løbes på begynder niveau. 
 

Hold 
Holdklassen afvikles som en selvstændig klasse for hver størrelse, hvor banedesignet er på 
”Øvet/Ekspert” niveau. Et hold består af 3-4 hunde, som alle skal være tilmeldt det pågældende 
stævne.  Holdene løber holdvis og hvert hold løber færdigt, før næste hold starter. Der tages tid på 
hver enkelt hund for sig. Resultaterne fra de 3 bedste ekvipager fra hvert hold er tællende. For at 
være startberettiget skal et hold stille til start med min. 3 ekvipager.  
 
En hundefører kan deltage med flere hunde på ét hold, og/eller med forskellige hunde på 
forskellige hold. Det er ekvipagen, som en samlet enhed, der er at betragte som holddeltager. 
 
Bliver en hund diskvalificeret, regnes dette som 25 minus point og samtidig bliver hunden noteret 
for max banetid. Evt. fejl opnået før en diskvalifikation medregnes ikke.  
 
Det hold, der sammenlagt har flest point, vinder klassen. Ved pointlighed er det holdets samlede 
tid, der afgør placering. 
 

Formateret: Indrykning: Venstre:  0 cm, Hængende:  0,75 cm
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Holdforhindringer  
Antal  = 15-22 stk. 
Retningsskift  = 2-3 stk. 
Type  = Alle, dog max. 4 tønder, 2 x stakit, 2 x tunnel & 2 x måtte 
Afstand  = 4-8 m (lille) / 5-9 m (stor) 
Dirigeringsområde/DUL = Ja 
ADO/BDO  = Ja, hvis Dirigeringsområde er anvendt 
Afstand  = Max. 12 m. (lille) / 15 m. (stor) målt i fugleflugtslinjen  
   fra dirigeringsområdets nærmeste kant til forhindringernes 

fjerneste punkt.udgangen af forhindring. 
 

 

Uofficielle klasser (”trænings-” & for sjov-klasser) 
Det er tilladt at indlægge uofficielle klasser under en stævnedag, disse er ikke pointgivende til 
oprykning. De uofficielle klasser følger de officielle klassers regler med hensyn til sikkerhed, 
afstande og dirigeringsområder. 

Uden for konkurrence (u.f.k.) 
En hundefører kan vælge at løbe som u.f.k. i enhver klasse, de er kvalificeret til at deltage i. 
Hundeføreren skal i så fald informere sekretæren inden banegennemgangen. Hundeføreren får 
tildelt standardbanetiden (på 45 sekunder), som kan anvendes efter hundeførerens eget ønske 
(træning på banen er tilladt ved u.f.k.-gennemløb), ligesom targets og kontrolleret brug af 
belønningslegetøj uden lyd er tilladt indenfor en radius af max. 2 m. fra hundeføreren.  
Godbidder må IKKE benyttes i ringen. 

13. Banens forløb 

Banedesign (placering, linjer m.v.) 
Dommeren er ansvarlig for banetegningen og opsætning af banen.  
 
Når dommeren designer banen, skal vedkommende altid overveje hundens og hundeførerens 
sikkerhed. Det er især vigtigt at tilsikre at banens linjer er flydende fra den ene forhindring til den 
næste uden skarpe drej og vendinger. At tvinge hunden til at forcere første forhindring snævert er 
ikke tilladt. 
Baner skal bestå af minimum 12 forhindringer og maksimum 24 forhindringer (ref. klassetyper). 
 
Første og sidste forhindring skal være hoops. 
 

  

Formateret: Indrykning: Venstre:  4,6 cm, Første linje:  2,3
cm
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Hoops 
Hoops placeres som udgangspunkt med støttefødderne yderst i forhold til hundens optimale 
løbelinje. 

 
 

Hunden skal fra forrige forhindring kunne se midten af næste forhindring uden at behøve at dreje 
hovedet/kroppen. 

Tunnel 
Tunnellen skal altid være ligeud-rettet og have en lige tilgang og udgang. 
 

 
 
Fastgørelse af tunnel tilladt  Fastgørelse af tunnel ej tilladt 

    med tryk på overlinjen og minimering af 
tunnellens diameter 

 
uden tryk på overlinjen og     
minimering af tunnellens diameter      
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Tønde 
 
Tønden er den eneste forhindring, der kan benyttes til retningsskift. Hunden må aldrig krydse sin 
egen linje under et retningsskift. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Måtte 
Måtten skal altid være ligeud-rettet, ligge plant og være behørigt fastgjort. 
Hunden skal berøre måtten med minimum 1 pote og forcere denne i en lige linje ved at bevæge sig 
fremad mellem indgangsmarkeringspindene og mellem udgangsmarkeringspindene. 
Hundens linje på måtten skal have en lige tilgang og udgang, dvs., være således at hunden ikke 
skal dreje for at forcere måtten (se trianglen på billedet nedenfor) 
 

 
 
Hunden skal fra forrige forhindring kunne se midten af måtten uden at behøve at dreje rundt om en 
af markeringspindene. 
  

Min. 3m. 



21 
 

Stakit 
Hunden skal som udgangspunkt altid passere stakittet på ydersiden. 
 

 
Undtagelse: Hvis hundeføreren selv vælger at flytte sig til modsatte side. 

 

 

.  

  
 
 

Nummerering 
Forhindringer nummereres i stigende rækkefølge (1 til max. 24) og skal tages i korrekt 
rækkefølge). 
 

Stævnebanen 
Arealet/underlaget skal være jævnt, skridsikkert og må ikke være til fare for hund og/eller 
hundefører.   
Ingen deltagere, førere, tilskuere eller hunde må betræde banen, når den ikke benyttes. 

Banestørrelse 
Banerne skal være minimum 20x20 meter. Ideelt bør banerne være 30x30 meter eller større. 
Banen skal være passende for de klasser, der skal afvikles. 
Anvendes der flere baner, skal der være mindst 10 meters afstand mellem hver bane. 
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Baneafskærmning 
Det anbefales, at stævnebanen er indhegnet med min. 90 cm højt hegn i net, plastik, træværk eller 
lign. Stævnebanen skal have start- og slutområdet adskilt.  
Det skal fremgå af invitationen, om banen er indhegnet og hvordan. 

Start- & slut-område 
Der skal markeres et startområde i passende afstand ud for første forhindring, ligesom der skal 
markeres et slutområde uden for banen i passende afstand fra sidste forhindring. 
Start- og slutområdet skal måle min. 4x4 meter. Kun én ekvipage må befinde sig i start- og 
slutområderne. 
 

Afstand mellem forhindringer 
Afstanden mellem forhindringer øges gradvist i de forskellige klasser.  
Afstanden mellem forhindringerne måles i hundens naturlige løbelinje. 
 
Der skal min. være 3 meters luft omkring forhindringerne. 
 

 Afstand mellem forhindringerne  
(i hundens løbelinje) 

Klasse Lille Stor 

Begynder / Junior 4-5 m. 5-7 m. 

Øvet / Senior / Hold 4-5 m. 5-7 m. 

Ekspert 5-8 m. 7-9 m. 

Champion 5-8 m. 7-9 m. 

 

Afstand mellem forhindringer og dirigeringsområdet 
Afstanden mellem forhindringer og hundefører øges gradvist i de forskellige klasser. Dommeren 
opmåler afstanden ved at måle fugleflugtslinjen fra dirigeringsområdets nærmeste kant til 
forhindringernes fjerneste punkt.  
 

 Max. afstand  
 

Klasse Lille Stor 

Begynder / Junior 10 m. 12 m. 

Øvet / Senior / Hold 12 m. 15 m. 

Ekspert 15 m. 20 m. 

Champion 20 m. 25 m. 

 
 
 
 

Retningsskift 
Definitionen af et retningsskift er, når hunden skal dreje om en tønde og ikke umiddelbart kan se 
næste forhindring ved påbegyndelsen af drejet.  
Tønden er den eneste forhindring, der kan benyttes til retningsskift. Hunden må aldrig krydse sin 
egen linje under et retningsskift. 
En opstilling af flere hoops i en blød bue er ikke et retningsskift. 
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Standardbanetid 
Standardbanetiden er 45 sek. og max. banetid 60 sek. Der gives en disk hvis man overskrider 
max. banetid. 
 

Banegennemgang 
Inden hver klasse vil dommeren briefe deltagerne. Umiddelbart herefter har deltagerne 5-8 
minutter til en banegennemgang. Der må max. være 12 deltagere pr. banegennemgang. 
 

Force Majeure (omløb) 
Ved opståede omstændigheder, ude af hundeførerens kontrol, kan dommeren stoppe 
gennemløbet og lade ekvipagen starte forfra. Alle fejl, opnået før gennemløbet blev stoppet, 
medtages. Op til hvor løbet blev stoppet, idømmes der ikke flere fejl ved et omløb, hundeføreren 
skal dog gennemføre banen efter bedste evne. Fejl opnået efter punktet, hvor gennemløbet blev 
stoppet, idømmes og tæller med i det samlede resultat. 
 
Er ekvipagen diskvalificeret, inden hændelsen der retfærdiggør et omløb, vil hundeføreren ikke 
blive tilbudt et omløb, men vil dog blive tilladt at anvende standardbanetiden efter eget ønske.  
 
Hvis en dommer tillader et omløb grundet et uheld ved en forhindring, vil uheldet ikke tælle som en 
fejl. 
 
Omløb kan f.eks. tilbydes, hvis tidsudstyret fejler eller hvis der opstår omstændigheder, som får 
dommeren til at vurdere, at det er retfærdigt at give et omløb (en væltet tønde, løs hund på banen, 
etc.). 
Forhold uden for banen er uden for dommerens kontrol. 
 

Dirigeringsområde  
En hoopersbane har altid et dirigeringsområde undtagen når DUL anvendes. Dirigeringsområdet er 
det afgrænsede område hundeføreren kan bevæge sig frit indenfor, under gennemløbet.   
En hundefører har forladt dirigeringsområdet, når afgrænsningen af området betrædes.  

              
 
 
 

Ej forladt    Forladt 
 
For hundeførere i kørestol er dirigeringsområdet forladt, når det laveste punkt på hjulene er uden 
for området.  
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AfstandsDirigeringsOmråde (ADO)  
 
Dommeren kan inkludere et ekstra felt, ADO, der har en anden placering end dirigeringsområdet. 
ADO behøver ikke at overholde afstandskrav fra feltet til forhindringernes fjerneste punkt  
udgangen af fjerneste forhindring, men skal overholde alle andre regler for den pågældende 
klasse. De to felter har samme områdestørrelse. Hundeføreren vælger selv hvilket af felterne der 
benyttes til at dirigere hunden, men skal være i feltet inden hunden forcerer første forhindring, og 
skal blive der indtil hunden har forceret slutforhindringen, for opnåelse af bonuspoint. Bonuspoint 
tildeles kun fejlfri ekvipager. 
 

BonusDirigeringsOmråde (BDO) 
 
Dommeren kan afmærke en del af dirigeringsområdet til et BDO, hvorved hundeføreren kan opnå 
bonus point ved at fjerndirigere hunden, gennem nogle af dommeren udvalgte forhindringer. 
BDO’et skal minimum være 1x1 meter og bestå af 2-4 forhindringer og skal ikke overholde 
afstandskrav fra feltet til forhindringernes fjerneste punkt udgangen af fjerneste forhindring, men 
skal overholde alle andre regler for den pågældende klasse. 
  

 
Markering af BDO kan ske ved brug af f.eks. farvede laminerede mærker; A-B-C-skilte, farvet tape, 
mærkat på nummerskiltet eller lign. 
 
Det er under gennemløbet tilladt for hundeføreren at træde ind og ud af BDO’et.  
For at optjene bonuspoints skal hundeføreren befinde sig i BDO’et inden hunden forcerer første 
bonusforhindring og må først træde ude af BDO’et, når hunden har forceret den sidste 
bonusforhindring. Bonuspoint tildeles kun fejlfri ekvipager, som befinder sig i dirigeringsområdet 
under hele banegennemløbet. 
 
Dommeren forklarer evt. BDO, når banen gennemgås med deltagerne umiddelbart inden 
banegennemgang for den pågældende bane.  
 
Dommeren offentliggør en banetegning, hvor BDO tydeligt fremgår. En kopi af banetegningen skal 
være tilgængelig for deltagerne på stævnepladsen. 

DirigeringsUdfordringsLinjer (DUL)  
En dirigerings-udfordringslinje kan bruges til at opdele banen. Dommer kan vælge at lægge 2 eller 
3 DUL på banen. Minimumafstand mellem DUL er 3 meter. 
 
DUL1 kan have større maxafstand til forhindringernes fjerneste punkt udgangen af fjerneste 
forhindring end ellers tilladt i klassen, DUL2 skal overholde afstandskrav til forhindringernes 
fjerneste punkt udgangen af fjerneste forhindring for den pågældende klasse.  
 
Overskrides sidste DUL, svarer gennemløbet til at træde ud af dirigeringsfeltet.  
Alle DUL skal overholde alle andre regler for den pågældende klasse.  
 
 
Udfordringsliner krydser hele banelængden, så hundefører kan gå langs hele banen uafhængigt at 
hvilken DUL hundeføreren vælger.  
En hundefører kan frit under gennemløbet vælge: 
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• at blive bag DUL1 

• at krydse DUL1 og forblive bag DUL2 

• at krydse både DUL1 og DUL2 og blive bag DUL3 (hvis der er DUL3 på banen). 
 
Der gives udelukkende bonuspoint for den DirigeringsUdfordringsLinje fører holder sig bag ved.  
Bonuspoint tildeles kun fejlfri ekvipager. 
 
 
Eksempel på dirigeringsudfordringslinjer: 

 

14. Bedømmelser 

Generelle regler 
Til hver klasse skal der være 2 dommere og en linjeansvarlig, hvoraf den ene dommer er 
hovedansvarlig (førstedommer) 
 
Begge dommere dømmer banen. Ved uoverensstemmelser har førstedommer den endelige 
afgørelse. 
Den linjeansvarliges opgave er at observere hundeførerens placering i forhold til 
dirigeringsområderne.  
 
Dommere og linjeansvarlig skal bedømme ud fra seneste version af hoopers reglementet samt 
tilhørende vejledninger.  
Førstedommeren er ansvarlig for banedesign. 
 
Før banegennemgang kan banen gennemløbes af en hund uden for konkurrence. Dommeren kan 
vælge selv at løbe med hund, eller bede om en forløbers gennemløb. En hund, der har løbet som 
forløber, må ikke deltage i den respektive klasse. 
 

Specifikke fejl 
Vægringer rettes udelukkende hvor det giver mening for banens videre forløb og flow. Når sidste 
hoop passeres er løbet slut. 
  

DUL1 

DUL2 

DUL3 
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Fejl  
Hundefører opnår en fordel ved at berøre hund og/eller forhindring 

Hunden ved berøring af en forhindring flytter forhindringen væsentlig fra dens oprindelige placering. 

Hunden ved berøring af en forhindring vælter forhindringen, som ikke skal anvendes igen. 

Hunden rører ikke ved måtten. 

Hunden forlader banen - kommer ud over ringsiden og vender tilbage med det samme. 

 

Vægring 
Hunden drejer af umiddelbart lige før eller løber forbi en forhindring. 

Hunden sætter hoved eller poter i forhindring og kommer ud igen samme vej, som den gik ind. 

Hunden hopper over en tunnel eller en anden type forhindring. 

Hunden bevæger sig ikke gennem indgang- og udgangsmarkeringspindene på måtten. 

Hunden løber forbi første eller sidste forhindring. Hunden vil blive noteret for den manuelle tid. 

 

Diskvalifikation 
Disk ved 3 vægringer 

Hunden tager en forhindring i forkert retning. 

Hunden tager en forhindring i forkert rækkefølge. 

Hunden bærer halsbånd eller sele. 

Hunden gør sig ren på banen. 

Ved tegn på aggression hos hunden 

Hunden løber i den forkerte klasse. 

Hunden løber ind på banen førend at ringpersonale/dommer har givet instruks dertil. 

Hunden er ude af kontrol – fx forlader ringen, løber ukontrolleret rundt på bane, snapper efter fører 
eller udviser anden uønsket adfærd. 

Hundefører udviser upassende opførsel overfor dommere og officials. 

Hård handling/behandling af hunden 

Hundefører bærer noget i hånden under banegennemløb, undtaget er folk med 
bevægelseshandicap, hvor dette kan være en nødvendighed og ved u.f.k-gennemløb. 

Hundefører går over eller igennem forhindringer ved gennemløb af banen. 

Hundeføreren træder ind i ringen uden instruks dertil. 

Hundeføreren opgiver løbet. 

Hund eller hundefører vælter eller væsentlig flytter en forhindring, der skal bruges igen, således 
forhindringen ikke kan passeres forsvarligt igen. 

Manglende information om løbetidstæve inden start 

Hundeføreren sætter hunden tilbage til start, efter den har krydset startlinjen (medmindre det er efter 
dommerens anvisning) 

Hunden fastholdes ved start (kastes, trækkes i nakken/halen osv.) 

Hunden belønnes på banen med godbidder eller legetøj 

Hundefører bærer mave/godbidstaske, har synligt legetøj, godbidder i hånden eller taber godbidder 
på banen 

Overskridelse af maxtiden (max tid er 60 sekunder) 

Hundesnoren er synlig under gennemløb 

Udelukkelse/bortvisning 
Hunden udviser aggressivitet overfor dommere, officials, andre hunde eller hundeførere m.fl. på eller 
udenfor banen. 

Udførelse af gennemløbet vil efter dommerens skøn skade hunden evt. grundet dårlig kondition, 
udpræget nervøsitet eller fysiske handicap. 

Hundefører bevidst forstyrrer en konkurrent eller dennes hund under et gennemløb 

Hundefører retter sig ikke sig efter dommeren og officials anvisning 

Hundefører udviser hårdhed overfor hunden på eller udenfor banen (hårde ryk i halsbånd, slag, spark 
og enhver anden form for fysisk/psykisk afstraffelse er ikke tilladt). 

Hundefører udviser en utilstedelig opførsel på eller ved banen 
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Fejl/vægringer 
 
Ved fejl og vægringer, gives 5 minuspointfejl pr. vægring/fejl. 
 

15. Placeringer  
 
På dagen vinder den hund, som opnår flest point. Ved pointlighed placeres hurtigste hund først. 
 

Pointskala  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Point optjenes ved at gennemføre officielle klasser til DKK-stævner. Kun gennemløb med plus 
point registreres  
 
Gennemløbene skal være fejlfrie for at opnå point. 
 
Point udregnes efter følgende skala: 

Standard Point 

Fejlfri runde indenfor standardbanetiden 10 

Fejlfri runde over standardbanetid, men under max. banetid  5 

Vinder af klassen 5 

Hundefører forbliver i dirigeringsområdet  15 

   

 
Ekstra valgfrit (max. 1 pr. bane) 

 Point 

AfstandsDirigeringsOmråde (ADO)  25 

BonusDirigeringsOmråde (BDO)  10 

DirigeringsUdfordringsLinje (DUL) 
Hundefører vælger at blive bag DUL1 

  
25 

Hundefører vælger at krydse DUL1, men forbliver bag DUL2 15 

Hundefører vælger at krydse DUL1 & DUL2, men forbliver bag DUL3 10 

Points 
Points kan kun optjenes til officielle stævner.  
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Point beregning  
Points kan optjenes på forskellige måder: 
 
Individuel 
 
Eksempel 1: 
Hunden løber fejlfrit under standardbanetiden:     10 point 
Hundefører bliver i dirigeringsområdet:     15 point 
Hundefører optjener desuden BDO point:   10 point 
Point i alt:      35 point 
 
Eksempel 2: 
Hund løber fejlfrit under standardbanetiden:   10 point 
Hunden vinder klassen:      5 point 
Føreren forbliver bag DUL2:   15 point 
Point i alt:     30 point 
 
Eksempel 3: 
Hunden løber fejlfrit under max. banetiden:     5 point 
Føreren bliver i dirigeringsfeltet:    15 point 
Point i alt:     20 point 
 
Eksempel 4: 
Hunden løber fejlfrit under standardbanetiden:    10 point 
Føreren løber med rundt på banen.     0 point 
Point i alt:     10 point 
 
Eksempel 5: 
Hunden løber under standardbanetiden, hunden er ikke fejlfri:     0 point 
Hundefører bliver i dirigeringsområdet, hunden er ikke fejlfri:             0 point 
Hunden har 2 vægringer:    -10 point 
Point i alt:     -10 point 
 
Har en hund opnået minus point (fået fejl/vægringer), kan disse kun bruges til at afgøre placering 
på dagen. 
 
 
Hold 
 
Eksempel på udregning af placering på dagen (point fremfor tid): . 

Hund: Point: Tid i sek.: Placering på dagen: 
 

Fido 35 30,20 1 

Niko 25 29,60 2 

Molly 25 35,46 3 

King 5 55,65 4 

Buster -10 28,25 5 

Gismo -15 25,99 6 

Sofus -15 50,65 7 
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Eksempel på udregning af point og placering for hold (point fremfor tid). De 3 bedste ekvipager fra 
hvert hold er tællende: 
 
Hold Grøn: 

Hund: Point: Tid i sek.: 

Gina 30 23,24 

Sparky 10 33,25 

Nicky -25 (Disk) 60,00 

Kino -25 (Disk) 60,00 

Sammenlagt holdets 3 bedste: 15 116,49 

 
Hold Gul: 

Hund: Point: Tid i sek.: 

Fido 25 29,10 

Gila 25 33,99 

Nala -10 22,10 

Max -25 (Disk) 90,00 

Sammenlagt holdets 3 bedste: 40 85,19 

 
Hold Rød: 

Hund: Point: Tid i sek.: 

Wiggo 20 56,10 

Kikki 10 33,10 

Gimbo -20 40,32 

Dolly -25 (Disk) 90,00 

Sammenlagt holdets 3 bedste: 10 129,52 

 
Placering på dagen: 

Hold: Point: Tid i sek.: Placering: 

Gul 40 85,19 1 

Grøn 15 116,49 2 

Rød 10 129,52 3 

 
 
 

Resultatbog 
Hunden skal have en hoopersresultatbog for at kunne deltage i officielle stævner. Resultatbogen 
skal være udstedt af DKK eller anden anerkendt kennelklub/licens, og være påført enten med 
hundens stambogsnummer eller, for ikke DKK/FCI stambogsførte hunde, med et startnummer. 
Resultatbogen og evt. startnummer kan købes i DKK’s webshop. 
 
Resultatbogen skal på stævnedagen kunne fremvises. Hunde uden resultatbog til hoopers kan 
ikke deltage. I resultatbogen skal hundens oprykningspoint indføres og bogen skal underskrives af 
dommeren. 
 
Udenlandske hunde indplaceres som udgangspunkt i én tilsvarende klasse. 
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Oprykninger  
Alle hunde starter med 0 point.  For at få en oprykning til næste klasse, samles et givet antal point i 
hver klasse.  
 
Begynder til Øvet: 200 point opnået i Begynder klassen kvalificerer til oprykning  
Øvet til Ekspert: 300 point opnået i Øvet klassen kvalificerer til oprykning  
Ekspert til Champion: 400 point opnået i Ekspert klassen kvalificerer til oprykning  
 
Når en hund opfylder pointkravet til oprykning, kan hunden rykke op i næste klasse. 
 

Præmier 
Arrangøren kan have sin egen præmiepolitik. Der henvises til vejledningen for afholdelse af 
stævner. 
Som præmier kan der gives bånd eller præmier af tilsvarende værdi. Båndene skal være mærket 
med hoopers. 
 
Alle fejlfrie ekvipager er berettiget til et bånd, eller anden præmie af tilsvarende værdi.  
Alle deltagende juniorekvipager er berettiget til et bånd, eller anden præmie af tilsvarende værdi. 
 
Champion præmier: 
Ved opnåelse af championater skal der tildeles en ærespræmie (f.eks. pokal, stor roset eller lign). 
 

Overrækkelser 
Præmieoverrækkelse kan foretages efter hver klasse. 

16. Titler 
Følgende titler kan opnås: 

Hoopers Begynder Mester (HOBM) 
200 point opnået under min. 2 forskellige dommere.  

Hoopers Junior Mester (HOJM) 
200 point opnået under min. 2 forskellige dommere. 

Hoopers Øvet Mester (HOØM) 
300 point opnået under min. 2 forskellige dommere i øvet klasse. 

Hoopers Senior Mester (HOSEM) 
300 point opnået under min. 2 forskellige dommere 

Hoopers Ekspert Mester (DKHOEM)  
400 point opnået under min. 2 forskellige dommere i ekspertklassen. 

Dansk Hoopers Champion (DKHOSCH) 
Dansk hoopers champion (DKHOSCH) for stambogsførte hunde. Titlen tildeles, når hunden har 
opnået 500 point under min. 2 forskellige dommere i championklassen, og hvoraf der skal være 
opnået 3 x 35 point ligeledes under min. 2 forskellige dommere. Når samtlige krav for opnåelse af 
DKHOSCH er opnået, kan dette meddeles DKK ved elektronisk via ”min side” på hundeweb. 
Danske championater tildeles af Dansk Kennel Klub, og der kan med titlen købes et diplom. 

Dansk Hoopers Mester (DKHOSME) 
Dansk hoopers mester (DKHOSME) for ikke stambogsførte hunde. Titlen tildeles, når hunden har 
opnået 500 point under min. 2 forskellige dommere i championklassen, og hvoraf der skal være 
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opnået 3 x 35 point ligeledes under min. 2 forskellige dommere. Når samtlige krav for opnåelse af 
DKHOSME er opnået, kan dette meddeles DKK ved elektronisk via ”min side” på hundeweb. 
Danske championater tildeles af Dansk Kennel Klub, og der kan med titlen købes et diplom. 

Hoopers Årets hund (lille & stor) 
Årets hoopers-hund (HOÅH+årstal f.eks. HOÅHxx22). Der udstedes ikke diplom.  
Hundeføreren/-ejer skal selv indsende bevis til DKK for opnåelse af titlen og indbetale det til 
enhver tid gældende gebyr for registreringen. 

Hoopers Danmarksmester (lille & stor) 
Hoopers danmarksmester (HODM+årstal f.eks. HODMxx22). Der udstedes ikke diplom.  
Hundeføreren/-ejer skal selv indsende bevis til DKK for opnåelse af titlen og indbetale det til 
enhver tid gældende gebyr for registreringen. 

17. Årets hund 
Fra 2022xx forventes der at blive afholdt en national finale konkurrence i henholdsvis lille og stor 
klasse (se DKK’s hjemmeside). 
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