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Reglement for Årets Lydighedshund 2021 
 
På DKK’s internationale lydighedsprøver samt på andre udvalgte lydighedsprøver, konkurreres der 

hvert år om titlen Årets Lydighedshund i de seks klasser: LP1, Juniorklasse, LP2, LP3, 

Championklasse og Eliteklasse. Juniorklassen dog under forudsætning af, at der er mindst 3 

kvalificerede ekvipager. Konkurrencen afsluttes med en finale, som er en uofficiel prøve. 

Vinderen i hver af klasserne er den ekvipage, der har opnået flest point sammenlagt i 4 

kvalifikationsprøver + finalen. 

 

For at kunne deltage i konkurrencen, skal: 

• Hunden være danskejet og stambogsført i DKK 

• Føreren være bosiddende i Danmark og være medlem af DKK ved såvel 

kvalifikationsprøverne som finalen. 

• Ekvipagen have deltaget i mindst tre af de kvalificerende lydighedsprøver i samme klasse 

samt deltage i finalen. 

 

Ekvipagens fire bedste resultater fra kvalifikationsprøverne i samme klasse er tællende. 

 

Hvis hunden skifter klasse i løbet af året, bortfalder de tidligere opnåede resultater, og ekvipagen 

skal samle point i den nye klasse. Juniorklasse dog undtaget. 

Hvis hunden skifter fører til de kvalificerende prøver i løbet af året, bortfalder de tidligere opnåede 

resultater ligeledes, og der skal samles point for den nye ekvipage. Juniorklasse dog undtaget. 

En hund kan således kun deltage i konkurrencen i én klasse med én fører i samme kalenderår. Dog 

undtaget hunde, der deltager i både Juniorklasse og en anden klasse med en anden fører. 

Der afholdes en finale sidst på året, med 10 ekvipager i hver klasse. DKK inviterer de 10 bedste 

ekvipager i hver klasse ud fra points opnået på kvalifikationsprøverne. Der opkræves samme gebyr 

for deltagelse i finalen som for deltagelse i en officiel lydighedsprøve. 

Ved pointlighed efter sidste kvalifikationsprøve rangeres ekvipagerne efter den samlede pointsum 

opnået i de tre bedste kvalifikationsprøver. Er der stadig pointlighed, rangeres ekvipagerne efter 

den samlede pointsum opnået i de to bedste kvalifikationsprøver, og derefter efter det bedste 

enkelte resultat. 

Ved pointlighed efter finalen, er finaleresultatet afgørende. Er der stadig pointlighed afgøres 

resultatet ud fra bedste sum af følgende øvelser: 
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LP1 og Juniorklasse: nr. 2, 3, 8 

LP2: nr. 2, 4, 6 

LP3: nr. 4, 5, 9 

Championklasse: nr. 3, 5, 6 

Eliteklasse: nr. 3, 5, 6. 

Det er muligt at få en vindertitel fra Årets Hund finalen påført hundens stambog ved betaling af 

det til enhver tid gældende gebyr. Titelvinderne skal selv ansøge om titlerne på Hundeweb, under 

’Min side’ og vedhæfte relevant dokumentation for titlen. Titlerne er følgende: 

LP1: LP1ÅH21 

Juniorklasse: LPJÅH21 

LP2: LP2 ÅH21 

LP3: LP3ÅH21. 

Championklasse: LPCÅH21 

Eliteklasse: LPEÅH21. 

Vinderen af Årets Lydighedshund i LP1, LP2 og LP3 må ikke deltage i konkurrencen om Årets 

Lydighedshund, i samme klasse igen. 

 


