
Tak for din tilmelding til DKK DM2022 i hoopers 

Stævnet er den 18. og 19. juni 2022 og afholdes på 

Hillerød Handelsskole, Trollesminde Alle 24, 3400 Hillerød 

 

DM-banerne er på begynder/øvet klasse niveau. 

Stævnet er uofficielt. Dog kræves det, at hunden er officielt målt, og at der afleveres officiel resultatbog ved 

indtjekning. Her vil man få udleveret stævnenummer, som ved endt stævne afleveres igen, hvor efter 

resultatbogen vil blive udleveret igen. 

• Første løb er et “opvarmningsløb”, som ikke tæller med i DM resultatet. 

• Derefter løbes der 2 indledende løb - de sammenlagte 10 bedste fra hver klasse, går videre til 

finalen. 

• Alle tre løb indgår i resultatberegningen af Danmarks Mestrene. 

Der kåres en Danmarks Mester 2022 i lille, stor samt junior lille og stor. 

Der vil være præmier til alle finale deltagerne. 

Husk at medbringe hundens vaccinationspapir samt forsikringspair. Disse skal på foran langen af officials kunne 

fremvises. 

Løbetid: Er din hund i løbetid til stævnet. Husk da at have et tydeligt rødt bånd i linen således andre har en 

chance for evt. at holde ekstra afstand til jer. Og husk selv at vise hensyn til andre. Blandt andet ved at slå telt 

op et sted, hvor vinden ikke bæres ind over banen fra samt ophold jer ikke unødigt i mål/start området. Husk at 

tæver i løbetid skal bære bukser på banen. 

Parkering: bag skolen ved stævnepladsen. 

Opsætning af telt: lørdag fra kl. 9 og søndag fra kl. 8, hvor stævnepladsen åbner. 

Dyrlæge: Dyrlægevagten Nordsjælland 71999110 akuttelefonen åbent 8-24. 

Husk selv at medbringe forplejning til dagen. Der kan ikke købes noget på stævnepladsen. 

Husk at rydde op efter jer og husk at hundene skal føres i line på stævnepladsen        

Kontaktperson: Mette på 26671600 

 

Alle ønskes held & lykke! 

 

Venlig hilsen DKK´s hoopers udvalg  

 

               Stor tak til vores sponsorer: 

Olivers, Jacob Carstensen, Hillerød Hundevenner,  

              Jysk samt Royal Canin 

 



 

Program for DKK DM2022 i hoopers 

 

 

Lørdag (Stor 24 hunde/1 junior): 

1. dommer: Ditte Wolsted 

2. dommer: Berit Tybring 

Kl. 9.30          Indskrivning og aflevering af bøger 

Kl. 10.00  Velkomst 

Kl. 10.15  Opvarmningsløb, lineup samt banegennemgang– gruppen deles i 2 hold. Første hold går 5 min og 

derefter andet hold i 5min. Umiddelbart efter hold 2 er færdige med banegennemgang er første 

start. Junior løber sidst. 

Kl. 11.30  Løb 1, (samme rækkefølge som opvarmningsløbet derfor ingen lineup) banegennemgang– gruppen 

deles i 2 hold. Første hold går 5 min. og derefter andet hold i 5min. Umiddelbart efter hold 2 er 

færdige med banegennemgang er første start. Junior løber sidst. 

Kl. 12.30 Frokost pause 

Kl. 13.15 Løb 2, lineup samt banegennemgang – gruppen deles i 2 hold. Første hold går 5 min. og derefter 

andet hold i 5min. Umiddelbart efter hold 2 er færdige med banegennemgang er første start. 

Junior løber sidst.  

Kl. 14.30 Offentliggørelse af de 10 bedste ekvipager samt lineup.  

Kl. 14.45  Finale – Bedste hund starter sidst – samt banegennemgang – 5 min. banegennemgang og derefter 5 

min. til første start. Junior løber sidst. 

Kl. 15.30 Præmieoverrækkelse 

Vi håber at I alle har lyst at blive hele dagen og være med til at hylde Danmarksmestrene 😊   

 

Det er ekvipagen eget ansvar at være klar ved start. Vær klar i god tid og vær opmærksom på at der kan ske 

ændringer/ forskydninger i tidsplanen på dagen. 

 

  

 

 

 

 



 

 

Søndag (Lille 22 hunde/1 junior): 

1. dommer: Marianne Yde Engquist 

2. dommer: Katarina Byth Carstens 

Kl. 8.30          Indskrivning og aflevering af bøger 

Kl. 9.00  Velkomst 

Kl. 9.15  Opvarmningsløb, lineup samt banegennemgang – gruppen deles i 2 hold. Første hold går 5 min. og 

derefter andet hold i 5min. Umiddelbart efter hold 2 er færdige med banegennemgang er første 

start. Junior løber sidst. 

Kl. 10.30  Løb 1, (samme rækkefølge som opvarmningsløbet derfor ingen lineup) banegennemgang – gruppen 

deles i 2 hold. Første hold går 5 min og derefter andet hold i 5min. Umiddelbart efter hold 2 er 

færdige med banegennemgang er første start. Junior løber sidst. 

Kl. 11.45 Frokost pause 

Kl. 12.30 Løb 2, lineup samt banegennemgang – gruppen deles i 2 hold. Første hold går 5 min. og derefter 

andet hold i 5min. efter hold 2 er færdige med banegennemgang er første start. Junior løber 

sidst.  

Kl. 13.45 Offentliggørelse af de 10 bedste ekvipager samt lineup.  

Kl. 14.00  Finale – Bedste hund starter sidst – samt banegennemgang – 5 min. banegennemgang og derefter 5 

min. til første start. Junior løber sidst. 

Kl. 14.45 Præmieoverrækkelse 

Vi håber at I alle har lyst at blive hele dagen og være med til at hylde Danmarksmestrene 😊   

 

Det er ekvipagen eget ansvar at være klar ved start. Vær klar i god tid og vær opmærksom på at der kan ske 

ændringer/ forskydninger i tidsplanen på dagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


