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Reglement for DM i LP 2022 
 

DKK’s DM afholdes af DKK i forbindelse med arrangementet Hund i Fokus. 

Danmarksmesterskaberne (DM) afholdes for LP klasse 1, Juniorklasse, Klasse 2, Klasse 3, Champi-

onklasse og Eliteklasse. Juniorklassen dog kun under forudsætning af, at der er mindst 3 kvalifice-

rede ekvipager. En hund kan deltage i både Juniorklasse og en af de øvrige klasser under forudsæt-

ning af, at det er med to forskellige førere. 

DM er for alle DKK-medlemmer, som er danske statsborgere eller er bosiddende i Danmark, uan-

set hvor de har trænet. Fører af hunden skal være medlem af DKK inden kvalifikationsdatoen og 

være medlem når DM afholdes. DM er for både stambogsførte og ikke-stambogsførte hunde.  

VIGTIGT: Det er ekvipagen, der kvalificerer sig. Det skal altså være samme hund og fører til DM, 

som til den kvalificerende prøve.  

Officielle lydighedsprøver, der kvalificerer til DM, afholdes af de enkelte DKK-kredse fra 1. august 

til og med 30. juni året efter.  

For at prøven er kvalificerende til DM 2020, skal kredsen have ansøgt DKK, så prøven ligger offent-

ligt på hundeweb senest 6 mdr. før DM afholdes. Prøver der er ansøgt senere vil ikke være kvalifi-

cerende.  

Alle ekvipager skal deltage i DM i den klasse, hvori det kvalificerende resultat er opnået. Deltager 

hunden i en højere/anden klasse inden DM afholdes - uanset hvor hunden har været til prøve - 

bortfalder kvalifikationen til dette års DM i den lavere/oprindelige klasse.  

Ekvipager, der har vundet DM i klasse 1, Juniorklasse, klasse 2 eller klasse 3 kan ikke deltage i DM i 

samme klasse igen.  

 

Deltagerliste:  

DKK’s lydighedsudvalg udarbejder en liste over de 20 bedste ekvipager i hver klasse, som har op-

nået mindst en 2. Præmie. Listerne bliver udarbejdet efter de resultater, som kredsene indsender 

fra afholdte prøver i kvalifikationsperioden. Kvalifikationslisten offentliggøres på DKK’s hjemme-

side. Såfremt der er kvalificerede, der ikke ønsker at deltage i DM, går pladsen videre til de næste i 

klassen. Afbud meldes skriftligt i henhold til invitationen.  

 

Kvalifikationsregler:  

DKK’s LP Reglement er gældende. I tilfælde af pointlighed placeres deltagerne efter pointsummen 

af følgende udvalgte øvelser (nummerering i henhold til DKK’s LP-reglement):  

Klasse 1: øvelse 2, 3, 8 
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. 

Juniorklasse: øvelse 2, 3 og 8.  

Klasse 2: øvelse 2, 4, 6  

Klasse 3: øvelse 4, 5, 9  

Championklasse: øvelse 3, 5, 6  

Eliteklasse: øvelse 3, 5, 6 

 

Konkurrenceregler for selve DM:  

For konkurrencen gælder DKK’s LP Reglement. I tilfælde af pointlighed placeres deltagerne efter 

opnåede points i udvalgte øvelser som beskrevet under udtagelsesregler. Der vil desuden ikke 

blive givet kritik til DM, udelukkende point. Står to eller flere ekvipager stadig lige, arrangeres der 

omkamp i de angivne øvelser.  

 

Der kan opnås følgende Danmarksmestertitler:  

LP-klasse 1: LP1DMxx (årstal) 

Juniorklassen: LPJDMxx (årstal)  

LP-klasse 2: LP2DMxx (årstal)  

LP-klasse 3: LP3DMxx (årstal)  

Championklassen: LPCHDMxx (årstal)  

Eliteklassen: LPEDMxx (årstal).  

Det er muligt at få en vindertitel fra Danmarksmesterskabet påført hundens resultater ved beta-

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

under ”Min side” og vedhæfte relevant dokumentation for titlen.  

DM-resultater skrives ikke i resultatbogen. 

 

Eventuelle uklarheder i forhold til disse regler afgøres af DKK’s Lydighedsudvalg. 

 


