
Årets  Rallyhund 2018 
 
Der konkurreres hvert år på DKK’s rallyprøver om titlen "Årets rallyhund" i alle klasser: begynderklasse, junior 
klasse, øvet klasse, ekspertklasse og championklasse.  
Konkurrencerne er kun for danskejede hunde. Ejer skal være medlem af DKK både ved kvalificerende prøver og 
når finalen afholdes. 
Kvalifikationsprøver og slutkonkurrence om “Årets rallyhund” skal påbegyndes og fuldføres med samme 
ekvipage (samme hund og fører). Skifter en hund fører undervejs udelukkes ekvipagen. 
I begynderklasse og øvede klasse må de tre bedst placerede hunde kun deltage i konkurrencen ét år. 
Point opnået i en klasse mistes, hvis man inden finalen deltager i en højere klasse, uanset om det er en 
kvalifikationsprøve eller ej. 
Kvalifikation til ”Årets rallyhund” foregår på prøverne opslået på hjemmesiden. 
 
 

De op til 10 bedste ekvipager på dagen tildeles point efter følgende skala: 
 

Vinder Point 

1 15 

2 12 

3 9 

4 7 

5 6 

6 5 

7 4 

8 3 

9 2 

10 1 

 
 

De 3 bedste resultater fra kvalifikationsprøverne tæller med. Ved pointlighed placeres den hund, der har flest 
1.v. osv. ved kvalifikationsprøverne.  
Finalen om ”Årets Rallyhund” afholdes på årets sidste DKK LP-prøve/rallyprøve, som i lige år placeres i Jylland, i 
ulige år på Sjælland.  
I korte træk: for at deltage i finalen skal man have mindst 2 tællende resultater. Der inviteres de 10 bedste 
ekvipager i begynder, 10 bedste ekvipager i øvede, 10 bedste ekvipager i ekspert samt 15 bedste ekvipager i 
champion. 
De 10 bedst placerede hunde i hver af klasserne begynder, øvede og ekspert samt de 15 bedste fra 
championklasse inviteres til finalen, som er en uofficiel prøve, der ikke bliver skrevet 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, så der deltager 10/15 hunde i hver klasse. Hunde der ikke 
deltager i finalen, er ude af konkurrencen.  
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. 
Point opnået ved de kvalificerende prøver (3, 2 eller 1) 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. 
 

Årets rallyhund titler: 
Begynderklasse: RLBÅ18 
Juniorklasse: RLJÅ18 

Øvede klasse: RLØÅ18 

Ekspertklasse: RLEÅ18 

Championklasse: RLCÅ18 

 

Ejer skal indsende bevis for opnåelse af titlen samt betale det til enhver tid gældende beløb for at få titlen 
registreret hos DKK. 


