
Reglement for Danmarksmesterskab og Årets Hund i Rally 2020  
Danmarksmesterskabet (DM) og Årets Hund (ÅH) i rally er for alle DKK-medlemmer og deres 

danskejede hunde. Fører af hunden skal være medlem af DKK inden kvalifikationsdatoen og være 

medlem når Danmarksmesterskabet afholdes, samt være bosiddende i Danmark. 

 

Der er DM og ÅH i begynderklasse, juniorklasse, øvet klasse, ekspertklasse, seniorklasse og 

championklasse. 

 

Kvalifikationsprøver og slutkonkurrence skal påbegyndes og fuldføres med samme hund og fører. 

Skifter en hund fører undervejs bortfalder resultater for tidligere førere. 

 

1. vinder i begynderklasse, juniorklasse, øvede klasse og ekspertklasse må kun deltage i DM/ÅH i den 

pågældende klasse den ene gang. 

 

Point opnået i en klasse mistes, hvis man inden finalen deltager i en højere klasse, uanset om det er en 

kvalifikationsprøve eller ej.  

 

Finalerne er uofficielle prøver og resultaterne skrives ikke i resultatbogen. Der skal ske tilmelding til 

prøven og der betales gebyr som til en almindelig prøve. 

 

I tilfælde af afbud skal så vidt muligt suppleres. Hunde der ikke deltager i finalen, er ude af 

konkurrencen.  

 

DKK’s reglement for rally-lydighed er gældende, hvor andet ikke er nævnt. 

 

Det fremgår af Hundeweb, hvilke prøver der kvalificerer til DM/ÅH/Landsholdet (Nordisk klasse). 

 

Titler 
Klasse DM ÅH 

Begynder RLBDM2020 RLBÅ20 

Junior RLJDM2020 RLJÅ20 

Øvet RLØDM2020 RLØÅ20 

Ekspert RLEDM2020 RLEÅ20 

Senior RLSDM2020 RLSÅ20 

Champion RLCDM2020 RLCÅ20 

 

For at få titlen registreret hos DKK skal hundens ejer indsende dokumentation for opnåelse af titlen samt 

betale det til enhver tid gældende beløb herfor. 

 

Kvalifikationsprøver 
Kvalifikationsprøver til DM afholdes i perioden 1. juli 2019 – 30. juni 2020. 
 

Kvalifikation opnås ved at bestå en klasse 2 gange under to forskellige dommere. 

 

De 20 bedste ekvipager i hver klasse kvalificeres til DM. Højeste pointtal (sum af 2 resultater) optages 

først. Ved pointlighed tæller den højeste placering (fx 2 gange 1. vinder er bedre end 1 gang 1. vinder og 

1 gang 2. vinder). Ved samme højeste placering placeres den hund højest, som har opnået sine 

placeringer i de største klasser (sum af deltagere i klassen ved de to 2 prøver). 

 

DM afholdes ved at alle 20 ekvipager i en klasse går 1 bane. Herfra går de 10 bedst placerede videre til 

en finale, som foregår på en ny bane. Ekvipagerne placeres herefter ved at udregne deres samlede antal 

point, samt deres samlede banetider.  

 

Hvis der er under 10 deltagere i en klasse skal alle deltage i finalen, selvom de ikke består i den 

indledende runde (med mindre de bliver diskvalificeret). 

 



I den indledende runde gives der feedback, men begrænset til fradrag på 10 og eventuel diskvalifikation. 

 

Kvalifikationsprøver til ÅH 
De op til 10 bedste ekvipager med mindst 70 point ved en kvalifikationsprøve tildeles point efter denne 

skala: 

 

Vinder Point 

1 15 

2 12 

3 9 

4 7 

5 6 

6 5 

7 4 

8 3 

9 2 

10 1 

 

Hvis ekvipager, der ikke kan kvalificeres til ÅH, fx ekvipager med udenlandsk registrerede hunde, 

placeres i top 10, går deres point ikke videre til andre ekvipager. 

 

De 10 bedst placerede hunde i hver af klasserne begynder, junior, øvet,  ekspert og senior samt de 15 

bedste fra championklasse inviteres til finalen. Placeringen sker efter følgende regler: 

 

 De 3 bedste resultater fra kvalifikationsprøverne tæller med.  

 Man skal have mindst 2 tællende resultater for at deltage i finalen.  

 Hunde med 3 kvalificerende resultater placeres før hunde med 2 kvalificerende resultater uanset point – 

en deltager med 3 gange 1 point placeres således foran en deltager med 2 gange 15 point 

 Ved pointlighed placeres den hund, der har flest 1.v. osv. ved kvalifikationsprøverne.  

 Alle point opnået ved kvalifikationsprøverne medtages til finalen – så en deltager med 3 gange 1 point 

medtager 3 point, en deltager med 2 gange 15 point medtager 30 point 

Finalen afholdes på i lige år i Jylland, i ulige år på Sjælland.  

 

Finalen dømmes af to dommere uafhængig af hinanden. Der gives point også for hunde der får under 70 

point. Resultatet er gennemsnittet af de to dommeres bedømmelse. Der gives roset til nr. 1-3 i 

finaleprøven i hver klasse. 

 

Point opnået ved de kvalificerende prøver (3 eller 2) lægges sammen med point i finalen. Den hund, der 

sammenlagt har opnået flest point i hver klasse bliver Årets rallyhund. Ved pointlighed er placeringen i 

finalen afgørende. 

 

Landshold i rally 2020 
Kvalifikationsprøverne er Nordisk Klasse. 

 

Nordisk klasse er åben for alle ekvipager.  

 

Kvalifikationspoint til landsholdet kan kun opnås af DKK-medlemmer og deres danskejede hunde med 

DKK stamtavle, der går 3 generationer tilbage. Fører af hunden skal være medlem af DKK inden 

kvalifikationsdatoen og være medlem når NM afholdes, samt være bosiddende i Danmark. Prøven er 

uofficiel (den registreres ikke i resultatbog/Hundeweb). 

 

Kvalifikationsprøver og NM skal påbegyndes og fuldføres med samme hund og fører. Skifter en hund 

fører undervejs bortfalder resultater opnået af hunden med den første fører. 

 



De op til 10 bedste ekvipager med mindst 1 point ved en kvalifikationsprøve tildeles point efter denne 

skala: 15, 12, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2 og 1. Ved kvalifikationsprøverne tages tid, og ved pointlighed placeres 

ekvipager med den hurtigste tid først.  

 

De 3 bedste resultater fra kvalifikationsprøverne tæller med. Man skal have mindst 2 tællende resultater. 

 

Rallyudvalget udtager Rallylandsholdet på baggrund af dels placeringspoint ved kvalifikationsprøverne, 

dels specifikke udvælgelseskriterier: Ekvipagen skal være en værdig repræsentant for rallysporten og for 

Danmark, udvise god sportsånd og fairplay samt have en stabil eller opadgående formkurve. Udvalget 

foretager dermed en samlet vurdering og ser ikke alene på placeringspointene. Hensigten er at vælge et 

hold, som samlet set kan opnå de bedste resultater. 

 

Landsholdet offentliggøres umiddelbart efter den sidste kvalifikationsprøve. 

 

Landsholdsdeltagelse er for førerens egen regning. DKK yder et tilskud til de ekvipager der er udtaget. 

 

Rallyudvalget udpeger desuden en landsholdsleder, som støtter landsholdet i forbindelse med 

mesterskabet. 

 


