SPECIALKLUBBEN FOR
BELGISKE HYRDEHUNDE
RETNINGSLINJER FOR IGP 3 VM UDTAGELSER & DM – FEBRUAR 2022

INDHOLD
• Generelle bestemmelser ................................................................................................................................................ 3
• Arrangør ......................................................................................................................................................................... 3
• Fastlæggelse af sted og dato.......................................................................................................................................... 3
• Udvælgelse af arrangerende kredse .............................................................................................................................. 4
• Deltagere ........................................................................................................................................................................ 4
• Sikring af sportsligt korrekt niveau ................................................................................................................................ 5
• Dommere og figuranter ................................................................................................................................................. 5
• Sporarealer, sporlæggere, prøveleder og øvrige hjælpere............................................................................................ 6
• Invitation til VM-udtagelse / DM ................................................................................................................................... 7
• Tilmelding og indbetaling af prøvegebyrer .................................................................................................................... 8
• Informationer til hundeførere, dommere, figuranter m.v............................................................................................. 8
• Afholdelse af VM-udtagelse og DM ............................................................................................................................... 9
• Afvikling af VM-udtagelse / DM ................................................................................................................................... 11
• Præmier ....................................................................................................................................................................... 14
• Resultater og ”papirer” ................................................................................................................................................ 14
• Økonomi....................................................................................................................................................................... 15
• Sponsorer ..................................................................................................................................................................... 15
• Øvrige forhold .............................................................................................................................................................. 16
• Aflysning ....................................................................................................................................................................... 16
• Udtagelsesregler til VM for Belgiske Hyrdehunde ....................................................................................................... 16
• Udtagelse til DKK´s IGP 3 DM ....................................................................................................................................... 18

~2~

GENERELLE BESTEMMELSER

❖ IGP Danmarksmesterskabet og VM-udtagelserne for Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde
(herefter kaldet SBH), afholdes i henhold til Fédération Cynologique Internationale (herefter kaldet
FCI) regler for internationale konkurrencer.
❖ Konkurrencerne afvikles efter den til enhver tid gældende nationale håndbog for Internationale
Gebrauchshunde Prüfungsordnung (Herefter kaldet IGP).
❖ Der afholdes Danmarksmesterskab i alle klasser i henhold til den nationale håndbog for IGP, såfremt
der er mindst 7 tilmeldte deltagere til et brugsprøve program (IGP eller Sporhunde).
❖ Propositionerne for konkurrencerne forvaltes og administreres af Specialklubben for Belgiske
Hyrdehunde´s Brugshundeudvalg (herefter kaldet BHU) på vegne af SBH´s bestyrelse og under
ansvar af denne.

ARRANGØR
❖ BHU står som arrangør, men kan overlade det praktiske ved arrangementet til en godkendt SBH
kreds, eller anden specialklub under Dansk Kennel Klub (Herefter kaldet DKK) eller Danmarks
civile Hundeførerforening (herefter kaldet DCH).

FASTLÆGGELSE AF STED OG DATO
❖ VM-udtagelser / DM forsøges i videst muligt omfang afholdt som følger:
➢ 1. VM-udtagelse afholdes sidste weekend i juni.
➢ 2. VM-udtagelse afholdes næstsidste weekend august.
➢ DM afholdes 3. weekend i oktober.
❖ Sæson for VM-udtagelser, herunder DM, følger VM for Belgiske Hyrdehunde. Første kvalifikation,
gældende til kvalifikationen til VM efterfølgende år, vil således altid afholdes efter VM i
indeværende år.
❖ Det tilstræbes at VM-udtagelser og DM afholdes ligeligt fordelt rundt i landet, med en årlig
udtagelse øst for Storebælt og en årlig udtagelse vest for Storebælt. DM afholdes skiftevist øst og
vest for Storebælt.
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❖ Det tilstræbes at VM-udtagelser og DM afholdes således, at der ikke er datosammenfald med andre
væsentlige brugshundearrangementer, både nationalt og internationalt.
❖ Ligeledes skal der i videst muligt omfang tages hensyn til at VM-udtagelser og DM lægges med
passende tidsinterval til andre væsentlige IGP konkurrencer, hvori det burde kunne forventes at
medlemmer af SBH deltager, f.eks. DKK´s IGP 3 DM, VM for Belgiske Hyrdehunde m.fl.

UDVÆLGELSE AF ARRANGERENDE KREDSE
❖ Kredse som er interesserede i at afholde en VM-udtagelse / DM indsender ansøgning til SBH herom
senest d. 1. oktober året før VM-udtagelsen / DM afholdes.
➢

I tilfælde af at der ikke er indkommet tilstrækkeligt antal ansøgninger, kontakter BHU
foreningens kredse i forsøget på at finde arrangører.

❖ Senest 14 dage inden SBH´s kredsformandsmøde (som altid afholdes 2. weekend i november) året
inden afholdelsen af VM-udtagelsen / DM, giver BHU kredsene meddelelse om hvilke kredse der er
blevet tildelt VM-udtagelser og DM.

DELTAGERE
❖ Alle SBH´s medlemmer kan tilmelde sig VM-udtagelse og DM. De skal dog opfylde de til enhver tid
gældende adgangsbetingelser.
❖ Til en VM-udtagelse kan arrangerende kreds lade hundeførere, som ikke er medlem af SBH og / eller
har anden race end Belgisk Hyrdehund, tilmelde sig i alle klasser. SBH-medlemmer har fortrinsret, i
tilfælde af overtegning til arrangementet.
➢ Der er dog et krav, at hundeførere som ikke er medlemmer af SBH og / eller stiller med
hunde af anden race end Belgisk Hyrdehund, skal være medlem af en organisation under
FCI, ligesom den deltagende hund skal være i besiddelse af FCI godkendt stambog.
➢ Hundefører som ikke er medlem af SBH, og / eller stiller med racer som ikke er tilhørende
under SBH deltager ikke i VM-udtagelsen, hvorfor der ses bort deres placering ved beregning
af VM-point for SBH-hundeførere.
❖ Til SBH´s IGP DM kan alene hundeførere som er medlem af SBH eller foreninger underlagt FMBB
deltage, ligesom de deltagende hunde skal være af racen Belgiske Hyrdehund.
➢ For at kunne blive placeret til et DM skal ekvipagen have bopæl i Danmark, i perioden fra 3
måneder inden konkurrencens første dag til og med konkurrencens sidste dag.
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SIKRING AF SPORTSLIGT KORREKT NIVEAU
❖ VM-udtagelser og DM afholdes på stadions, idrætspladser o.l.
❖ Sporarealer skal være af en sværhedsgrad, passende til arrangementets type (VM-udtagelse / DM)
❖ Såfremt BHU har lavet aftale med sponsor, om sponsorat af f.eks. sporgenstande, sporflag, teltskjul,
flugtspring apporter og apportstativ, skal de af BHU til rådighed stillede effekter benyttes.
❖ Der benyttes alene dommere, som forventes at kunne dømme på et for arrangementets type
(VM udtagelse / DM) passende højt niveau.
❖ Der benyttes alene figuranter, som forventes at kunne udføre figurantarbejdet på et for
arrangementets type (VM-udtagelse / DM) passende højt niveau.
❖ Der henstilles til arrangerende kreds, at øvrige hjælpere (f.eks. sporlæggere) kan udføre deres
respektive opgaver, på et for arrangementets type (VM-udtagelse / DM) passende højt niveau.

BHU er overordnet ansvarlig hvad angår dommere og figuranter.
Den arrangerende KREDS er ansvarlig hvad angår sporarealer, sporlæggere, prøveleder
og hjælpere i det hele taget.

DOMMERE OG FIGURANTER
❖

Udvælgelse af dommere og figuranter:
➢

Arrangerende kredse indsender forslag til BHU til dommer- og figurantbesætning for den
respektive VM-udtagelse / DM, senest d. 15. november i året inden de afholdes, under
hensyntagen til følgende kriterier:
•
•
•
•

•

Kvalifikationer
Variation af dommer og figurantbesætning
Kørselsudgifter, som begrænses i videst muligt omfang.
Der kan i særlige tilfælde dispenseres for begrænsningen i udgifter til
dommer / figuranter, såfremt en arrangerende kreds har sportslige
begrundelser herfor. o
Fremsendte forslag skal indeholde estimat over udgifter (kørsel m.v.) til
dommere og figuranter.

➢

Både dommere og figuranter skal være godkendte i en specialklub under FCI / DKK.

➢

BHU gennemgår indkomne forslag ud fra samme kriterier som ovenfor angivet. Senest 22.
november, fremsender BHU svar til arrangerende kredse, hvori godkendelse eller afslag af
indkomne forslag fremgår. Såfremt et forslag afvises af BHU, begrundes dette i BHU´s svar
til arrangerende kreds(e).
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➢

❖

Såfremt indkomne forslag afvises, har arrangerende kreds(e) 7 dage til at fremsende
revideret forslag til BHU, som igen har 7 dage til at behandle dette og give besked til
arrangerende kreds om det reviderede forslag er godkendt eller afvist.

Såfremt revideret forslag afvises, foretager BHU udvælgelse af dommere og figuranter inden 7
dage.
➢ Når dommere og figuranter er endeligt godkendte af BHU, tager arrangerende kreds(e)
kontakt til disse, og forhører sig om de har mulighed for at dømme / figurere på de ønskede
datoer.
•

Hvis godkendte dommere / figuranter ikke har mulighed for at deltage, kontaktes
BHU af arrangerende kreds med nyt forslag. Igen har BHU 7 dages frist til at
fremsende svar på det fremsendte oplæg.

•

Endelig dommer- og figurantbesætning skal være på plads senest 15. januar i året
for afvikling af VM-udtagelser og DM.

➢ Arrangerende kreds informerer BHU, når der ligger endeligt tilsagn fra dommere og
figuranter for det enkelte arrangement – senest 15. januar i det pågældende år.
➢ I det tilfælde, at en godkendt dommer eller figurant efterfølgende må melde afbud,
kontakter arrangerende kreds straks efter modtagelse af afbud BHU. BHU sørger herefter for
at finde ny dommer / figurant. Dette stadig under hensyn til kriterier for udvælgelse af
dommere og figuranter.
Figuranter må ikke under en VM-udtagelse eller et DM (herunder også i forbindelse med
baneprøvningen) udføre figurantarbejde for eller med konkurrencedeltagerne. Sker dette vil de
hundeførere som har benyttet prøvefiguranterne blive diskvalificeret.

SPORAREALER, SPORLÆGGERE, PRØVELEDER OG ØVRIGE HJÆLPERE
❖ Arrangerende kreds er ansvarlig for at fremskaffe sporarealer, under hensyntagen til:
➢ Sporarealets sværhedsgrad skal være passende til konkurrencens (VM-udtagelse / DM)
niveau.
➢ Sporarealerne skal være så ensartede som overhovedet muligt.
➢ Kørselsafstand fra arrangementets hovedplacering.
❖ Arrangerende kreds er ansvarlig for at stille sporlæggere til rådighed.
➢

Sporlæggere skal være i besiddelse af den nødvendige forståelse af brugsprøveprogrammet
således at han / hun er i stand til at udføre opgaven, på et for konkurrencen (VM-udtagelse /
DM) passende højt niveau.
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❖ Arrangerende kreds er ansvarlig for at stille prøveleder til rådighed.
➢

Prøveleder skal være i besiddelse af den nødvendige forståelse af brugsprøveprogrammet,
SBH retningslinjer for VM-udtagelser og DM, samt indsigt og erfaring med IGP-sporten, til
at kunne afgøre evt. protester m.v. fra deltagerne.

❖ Arrangerende kreds er ansvarlig for at stille øvrige hjælpere til rådighed, herunder 4 personer til
”gruppen” under afholdelse af lydighedsdelen i programmet.

INVITATION TIL VM-UDTAGELSE/DM
❖ SBH´s hjemmeside:
➢ BHU udarbejder udkast til invitation, som sendes til arrangerende kreds til korrekturlæsning,
ca. 2 måneder før afholdelse af arrangementet.
➢ Arrangerende kreds fremsender evt. ændringer til BHU senest 1 uge fra modtagelsen af
udkast.
➢ Efter udarbejdelse af endelig invitation, fremsender BHU denne til den ansvarlige for SBH´s
hjemmeside, samt til SBH´s kredse. Invitationen lægges på SBH´s hjemmeside umiddelbart
herefter.
➢ Invitationen kan frit opslås efter BHU´s endelige godkendelse.
❖ Indhold i invitationen:
➢ Dato og sted for arrangementet (Afholdes som udgangspunkt over 2 dage).
➢ Navne på dommere og figuranter.
➢ Sporunderlag og sporgenstande (så vidt muligt).
➢ Info om tilmelding (via SBH´s hjemmeside).
➢ Pris og konto nr. (SBH´s konto) hvortil indbetaling af deltagergebyr skal foretages.
➢ Sponsorlogoer, evt. præmiegivere m.v.
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TILMELDING OG INDBETALING AF PRØVEGEBYR
❖

Tilmelding kan alene ske til BHU, via SBH´s hjemmeside.
➢ Deltagere modtager en kvittering på tilmeldingen pr. e-mail. Ligeledes modtager BHU
en e-mail, hvoraf tilmeldingen fremgår.
➢ Tilmeldingsfrist: fredagen, 3 uger før arrangementet.

❖ Betaling af prøvegebyr kan kun ske til den anviste bankkonto.
➢ Der gælder samme frist for deltagerbetaling som for selve tilmeldingen.
•

Såfremt der ved betaling via netbank er betalt samme dag, som fristen herfor
udløber, betragtes betalingen som værende rettidig, uanfægtet om betalingen er
indgået på BHU´s konto på tidspunktet for betalingsfristens udløb.

❖ I tvivlstilfælde om en tilmelding eller betaling er foretaget rettidigt, er det tilmeldtes ansvar at kunne
dokumentere at tilmelding og / eller betaling af tilmeldingsgebyr er sket rettidigt.
❖ BHU kontrollerer 2 dage efter tilmeldingsfristens udløb, for rettidig tilmelding og betaling. BHU giver
arrangerende kreds besked om antal tilmeldte, og fremsender deltagerliste (med oplysninger om
hundefører og hund) straks herefter.
➢ Ligeledes fremsendes af BHU, deltager liste til SBH´s hjemmesideansvarlige til
offentliggørelse på SBH´s hjemmeside.
❖ Tilmelding er bindende.

INFORMATIONER TIL HUNDEFØRERE, DOMMERE, FIGURANTER M.V.

I samarbejde med BHU, tilsikrer den arrangerende kreds, at der senest 8 dage inden arrangementets 1. dag,
fremsendes information til hundeførere, dommere og figuranter indeholdende:
❖

Tidsplan:
➢

➢

Udarbejdes af BHU, og angiver tider for:
• Lodtrækning & væsenstest.
•

Baneprøvning.

•

Tidsplan indeholdende starttider for hvert enkelt startnummer for gr. A, B
og C.

•

Der må ikke lægges unaturlige pauser ind i tidsplanen.

Endelig information om sporareal og sporgenstande:
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•

Foto af sporareal samt eventuel information herom.

•

Foto af sporgenstande. (BHU kan kontaktes for foto af genstande, såfremt disse
leveres af en af BHU´s sponsorer.)

BHU tilsikrer, at informationsmaterialet fremsendes til ansvarlige for SBH´s hjemmeside.
Dommere og figuranter, sporlæggere og øvrige hjælpere informeres endeligt om tider og sted
af den arrangerende kreds.

AFHOLDELSE AF VM-UDTAGELSE OG DM
❖ I IGP 3 klassen skal VM-udtagelsen afholdes såfremt der er mindst 7 tilmeldte deltagere.
❖ Ved 15 eller færre deltagere:
➢ Såfremt det samlede antal deltagere til et arrangement ikke overstiger 15 afvikles spor
lørdag, mens gruppe B og C afvikles søndag.
➢ Lodtrækning:
• Deltagerne trækker lod om startnumre.
• For gr. A afgør lodtrækningen alene hvilken sporgruppe deltagerne bliver
placeret i. Den endelige lodtrækning om rækkefølgen i sporgruppen foretages
umiddelbart inden første hund i sporgruppen skal starte.
➢ Alle deltagere skal være til stede ved lodtrækningen, både omkring startnummer og
rækkefølge i den enkelte sporgruppe.
➢ Lørdag morgen starter med lodtrækning, herefter væsentest, kontrol af chip nr. (eller
tatovering). Herefter køres der mod sporarealerne
➢ Baneprøvning finder sted efter sporet

❖ 16 - 20 deltagere:
➢ Såfremt det samlede antal deltagere til et arrangement overstiger 16 men ikke 20, afvikles
arrangementet med spor lørdag og lydighed og forsvarsarbejde søndag.
➢

➢

Lodtrækning finder sted fredag, efter baneprøvning. Væsentest finder sted lørdag morgen,
i forbindelse med en evt. officiel åbningsceremoni.
Lodtrækning:
• Deltagerne trækker lod om hvilket startnummer de får tildelt.
• Omkring gr. A afgør lodtrækningen alene hvilken sporgruppe deltagerne bliver
placeret i. Den endelige lodtrækning om rækkefølgen i sporgruppen foretages tidligst
når sporlægning af sidste spor i gruppen er i gang.

~9~

•

Alle deltagere skal være til stede ved lodtrækningen, både omkring startnummer og
rækkefølge i den enkelte sporgruppe.

➢ Baneprøvning vil kun være mulig fredag.

❖ 20 eller flere deltagere:

➢ Såfremt det samlede antal deltagere til et arrangement overstiger 20, afvikles
arrangementet med spor, lydighed og forsvarsarbejde både lørdag og søndag.
➢ Lodtrækning finder sted fredag, efter baneprøvning. Væsentest finder sted lørdag morgen, i
forbindelse med en evt. officiel åbningsceremoni.
➢

Lodtrækning:
➢ Deltagerne trækker lod om hvilket startnummer de får tildelt.
•

Omkring gr. A afgør lodtrækningen alene hvilken sporgruppe deltagerne bliver
placeret i. Den endelige lodtrækning om rækkefølgen i sporgruppen foretages
umiddelbart inden første hund i sporgruppen skal starte.

•

Alle deltagere skal være til stede ved lodtrækningen, både omkring startnummer og
rækkefølge i den enkelte sporgruppe.

➢ Baneprøvning vil kun være muligt fredag.
❖ Løbske tæver:
➢ For løbske tæver trækkes lod om startnummer på lige vilkår med øvrige deltagere.
• Løbske tæver følger den ved lodtrækningen fundne sporgruppe, hvor i de indgår i
lodtrækningen på lige fod med gruppens øvrige deltagere.
•

I gr. B og gr. C vil løbske tæver først komme i konkurrence, når alle øvrige deltagere
har været på banen i gr. B og gr. C o

• Løbske tæver vil få mulighed for baneprøvning efter øvrige deltagere alle har været i
konkurrence.
• Efter endt baneprøvning for løbske tæver, vil disse tæver få mulighed for en pause
på 20 minutter, regnet fra afslutningen af baneprøvningen, inden de skal på banen i
gr. B og C i forbindelse med konkurrencen.
• Såfremt hundeførere (af løbske tæver) ønsker en kortere pause, kan dette aftales
med dommer og/eller prøveleder.
• En løbsk tæve skal ligeledes have mulighed for en pause mellem gr. B og C på 30
minutter, regnet fra ekvipagen forlader banen.
• Såfremt hundeførere (af løbske tæver) ønsker en kortere pause, kan dette aftales
med dommer og/eller prøveleder.
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❖ Særligt for DM:
➢ Der udpeges en Danmarksmester i alle klasser.
➢ For at blive Danmarksmester skal prøven være bestået.

AFVIKLING AF VM-UDTAGELSE /DM
❖ Lodtrækning, væsenstest og identifikationskontrol m.v.
➢

Inden konkurrencen påbegyndes trækkes lod om startrækkefølgen.
•

I forbindelse med lodtrækningen udleveres evt. startnummerveste eller andet til
identifikation af ekvipagerne.

•

Såfremt der udleveres startnummerveste eller andet til identifikation af
ekvipagerne, skal disse (bl.a. af hensyn til eventuelle sponsorer) bæres synligt under
afvikling af alle 3 discipliner (Gr. A, B og C), samt væsentest og præmieoverrækkelse.

•

Såfremt lodtrækningen for en hundefører, som deltager med 2 hunde, resulterer i at
denne skal på banen i gr. B med sig selv, gøres følgende:

❖ Ekvipagen med højeste startnummer, flyttes 2 startnumre NED i startrækkefølgen, når dette er
muligt.
• Altså, hvis en hundefører trækker start nr. 1 og 2, bytter hunden med start nr. 2
med den som har trukket start nr. 4.
❖ Såfremt ovenstående ikke er muligt, flyttes ekvipagen med laveste start nr., 2 startnumre OP i
startrækkefølgen (når højeste start nr. er det højeste eller næsthøjeste)
• Altså, hvis en hundefører trækker start nr. 13 og 14, (hvor 14 ekvipager deltager),
bytter hunden med start nr. 13, med den som har trukket start nr.11
➢ Væsenstest og identifikationskontrol:
•

Der foretages væsenstest og identifikationskontrol af deltagende hunde, i henhold
til det til enhver tid gældende prøveprogram.

❖ Baneprøvning:
➢

Ved 15 eller færre deltagere:
•

➢

Banen vil være til rådighed lørdag eftermiddag efter sporet

Ved 16 deltagere og derover:
•

Banen vil være til rådighed fredag eftermiddag
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•

Tidsplanen for baneprøvning laves således, at hver deltager samlet har mindst 15
minutter til baneprøvning, samt at baneprøvningen kan foregå i fuldt dagslys.

•

Baneprøvningen foregår med 30 min. Gr. B og herefter 30 min. Gr. C.

•

Deltagerne i hver baneprøvningsgruppe skal aftale med den baneprøvnings
ansvarlige hvordan tiden til baneprøvning skal anvendes.
• Deltagere der ønsker at være alene på banen til baneprøvning, kan efter aftale med
baneprøvnings ansvarlige få sammenlagt 10 min. til baneprøvning.

•
•
•
•

Deltagerne vælger selv om de vil starte med Gr. B eller Gr. C.
Den baneprøvnings ansvarliges anvisninger skal følges i forhold til tidsforbrug,
rækkefølge mm.
I Gr. B må der maksimalt være 4 deltagere på banen af gangen.
Alle deltagere skal have mulighed for at få pause mellem gr. B og C, såfremt dette
ønskes.

➢ Den baneprøvningsansvarlige har til opgave at sikre, at deltagernes ønsker tilgodeses fair og
ligeligt.
➢ Deltagerne skal opfordres til at møde til baneprøvning i god tid, således at baneprøvning kan
foregå løbende. Det er hundeførernes ansvar at møde i så god tid, at de kan få deres
baneprøvning indenfor tidsgrænsen.
➢ Baneprøvning for løbske tæver foregår som beskrevet under afsnittet ”Afholdelse af VM
udtagelse og DM”.
➢ Det er prøvelederens ansvar at FCI’s regler overholdes under baneprøvningen, samt at
hundeførere udviser almindelig respekt og hensyn overfor hinanden.
•

Prøvelederen har bemyndigelse til at komme med anvisninger og henstillinger til
hundeførerne, såfremt dette måtte være nødvendigt under baneprøvningen.
Såfremt en hundefører ikke retter sig efter givne anvisninger og / eller henstillinger
fra prøvelederen, kan han efter samråd med BHU udelukkes fra deltagelse i
arrangementet.

❖ Gr. A (Spor):
➢ Følgende sporarealer kan anvendes:
•

Græs.

•
•

Nysået.
Vintersæd.

•
•

Stub, med eller uden udlæg samt harvet stub.
Sort jord (pløjet og harvet).

➢ Det tilstræbes, at sporene lægges så ensartet som overhovedet muligt, herunder
hensyntagen til ændringer i sporareal (vende/hjulspor, afgrødemangel, vand m.v.)
➢ Der benyttes de af BHU anviste sporflag og sporgenstande, såfremt sådanne forefindes.
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➢ Gr. B (Lydighed):
➢ Dommeren bestemmer hvordan banen sættes op, hvor hundeførere skal komme ind på
banen, samt hvordan banen skal forlades.
➢ I tilfælde af BHU anviser apportbukke, flugtspring eller andre rekvisitter til brug under
konkurrencen, skal disse benyttes.
•

Såfremt BHU ikke anviser rekvisitter til benyttelse under konkurrencen, er
arrangerende kreds ansvarlig for at disse forefindes i brugbar stand.

➢ Arrangerende kreds sørger for at der er en blindhund til rådighed, således at ingen ekvipager
skal ind i en såkaldt trekant.
➢ Gr. C (Forsvarsarbejde):
➢ Dommeren bestemmer hvordan banen sættes op, herunder placering af skjul, samt hvordan
hundeførere skal komme ind på banen og forlade den igen.
➢ Teltskjul skal anvendes.
•
•

Såfremt BHU anviser teltskjul, skal disse benyttes under konkurrencen.
Såfremt BHU ikke anviser rekvisitter til benyttelse under konkurrencen, er
arrangerende kreds ansvarlig for at disse forefindes i brugbar stand.

➢ Prøvehund:
➢ Arrangerende kreds sørger for at der er en prøvehund i gr. C.
➢ Prøvehunden skal i videst mulig omfang på banen sådan, at alle deltagere har mulighed for
at se prøvehunden inden konkurrencens start. Dette gælder også for de ekvipager som skal
starte konkurrencen med gr. A
•

Er dette ikke muligt, fremvises prøvehunden således at alle deltagere som er i første
gruppe som skal ind i gr. B og / eller gr. C, alle har mulighed for at se prøvehunden.

❖ Præmieoverrækkelse:
➢

Alle ekvipager (hund og fører) deltager i præmieoverrækkelsen, dog medbringes løbske
tæver og diskvalificerede hunde ikke!
•

Såfremt der er udleveret nummerveste eller andet til identifikation af den enkelte
ekvipage, bæres disse, af hensyn til eventuelle sponsorer, også under
præmieoverrækkelsen.

•

I forbindelse med præmieoverrækkelsen kan der på anmodning fra BHU og / eller
arrangerende kreds, forlanges at ekvipagerne stiller op til fotografering, f.eks. som
en del af sponsorplejen. Pt. omfatter dette:
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➢ Fælles billede af alle ekvipager.
➢ Billede af nr. 1, 2 og 3.
➢ Fælles billede af de ekvipager som har opnået bedste resultat i hhv. Gr. A, B, og C.
➢ For samtlige billeder gælder at ekvipagerne skal fotograferes iført evt.
udleverede nummerveste eller lignende, og med de i konkurrencen vundne præmier
(pokaler, foderpræmier m.v.) synlige.
❖ Afslutning:
➢

Resultathæfter m.v. udleveres til hundeførerne efter præmieoverrækkelsen.
•
•

I tilfælde af der er udleveret nummerveste eller lignende til deltagerne, udleveres
resultathæfte kun ved samtidig aflevering af disse.
Det er arrangerende kreds som bærer ansvaret for at udleverede nummerveste og
lignende returneres af hundeførerne.

PRÆMIER
❖ BHU søger via sponsorer, at sikre at der er pokaler og præmier passende til arrangementets type, til
bedst placerede deltagere, samt evt. til bedste gr. A, B og C.
➢ Bedste gr. A, B og C afgøres af point opnået under konkurrencen.
➢ Kun ekvipager som samlet har bestået brugsprøven indgår i konkurrencen om bedste gr. A, B
og C.
➢ I tilfælde af pointlighed mellem en eller flere ekvipager, udvælges bedste gr. A, B og C af
dommeren for gruppen.
•

I tilfælde af der ved konkurrencen er benyttet 2 dommere i samme gruppe, er det
hoveddommeren for gruppen som har afgørende bestemmelse, såfremt dommerne
ikke kan blive enige om hvilken ekvipage der skal præmieres.

•

I tilfælde af at dommeren ikke kan tage afgørende bestemmelse, er det den yngste
hund, der udvælges.

RESULTATER OG ”PAPIRER”
❖ Resultatlister og dommersedler skal være de af DKK/SBH godkendte.
➢ Arrangerende kreds sørger for dommersedler og resultatliste
•

Der laves et sæt dommersedler til hver dommer. (Dommersedlerne er
dommerens ejendom, og skal afleveres til denne når et arrangement er
færdigt.)

•

Resultatlister sendes til BHU straks efter arrangementets afslutning

•

BHU sørger for videre ekspedition af resultatlister til DKK.
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ØKONOMI
❖ BHU afregner et grundbeløb på kr. 750, samt kr. 75 pr. tilmeldte og betalende ekvipage til
arrangerende kreds.
❖ BHU afholder udgifter til dommere og figuranter for kørsel m.v.
❖ BHU afregner med DKK for registrering af prøveresultater
❖ Arrangerende kreds betaler forplejning til dommere, figuranter, sporlæggere samt øvrige hjælpere.
Ligeledes står arrangerende kreds selv for udgift til evt. vingaver m.v.
❖ BHU søger at finde sponsorer til foderpræmier samt pokaler til bedst placerede ekvipager.

SPONSORER
❖

Af hensyn til BHU´s sponsorer, er følgende regler gældende under VM-udtagelser og DM:
➢

➢

➢

BHU kan frit disponere over arealer til opstilling af stande m.v. for BHU´s sponsorer, enten i
samme område som evt. andre stande er opstillet, eller i umiddelbar nærhed af
konkurrencebanen. Arrangerende kreds(e) kan frit sælge stand-pladser m.v. til alle
interesserede, uden hensyntagen til om disse er konkurrerende virksomheder til SBH´s
sponsorer.
BHU har eneret på reklameplads på rekvisitter (nummerveste, teltskjul, flugtspring, sporflag
m.v.) som anvendes under konkurrencen. Såfremt arrangerende kreds(e) ønsker
reklameplads på rekvisitter, kan dette alene ske efter aftale med BHU.
Hundeførere kan frit bære reklame for personlige sponsorer under konkurrencen. Dette skal
dog ske, under hensyntagen til BHU´s sponsorer, hvorfor logoer og anden reklamer for BHU´s
sponsorer på udleverede rekvisitter, f. eks. nummerveste, ikke må tildækkes under
konkurrencen.

ØVRIGE FORHOLD
❖

Katalog:
➢ Det er op til arrangerende kreds, om den ønsker at udarbejde katalog til et
arrangement.
➢ Såfremt der udarbejdes et katalog, skal der sikres plads til de af BHU´s sponsorer,
som jf. sponsoraftaler har ret til annoncer heri.
➢ Et katalog bør indeholde:
➢ Tidsplan.
➢ Oplysninger om deltagende hundeførere og hunde.
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➢ Plads til notering af de resultater den enkelte hund opnår.
➢ Navne på dommere og figuranter samt andre nøglepersoner.
➢ Evt. forord fra arrangerende kreds formand eller BHU.
➢ Såfremt der udarbejdes katalog udleveres det gratis til dommere og deltagere
❖

Overnatningsfaciliteter:
➢ Den arrangerende kreds skal være i stand til at anvise overnatningsmuligheder (hotel,
vandrehjem o.l.) i passende afstand fra konkurrencens udgangspunkt.

AFLYSNING
❖ VM-Udtagelser:
➢ Ved færre end 7 tilmeldte deltagere til en VM-udtagelsen, vil denne blive aflyst.
•

Til antallet af deltagere medregnes alene ekvipager, som stiller i konkurrencen om
VM point. Ekvipager som stiller i andre prøver end IGP 3, hunde af racer som ikke er
tilhørende under SBH, udenlandske ekvipager m.v., tælles altså ikke med i
deltagerantallet til en VM-udtagelse, selv om de stiller ved samme arrangement.

❖ DM:
➢ Ved færre end 7 tilmeldte deltagere til DM, vil dette blive aflyst.
•

Kun deltagere, som er medlem af SBH medregnes i deltagerantallet. (Udenlandske
ekvipager medregnes dermed ikke.)

•

Til antallet af deltagere medregnes alene ekvipager, som stiller i konkurrencen om
VM point (IGP 3).

•

Der kan til DM alene tilmeldes hunde af racen Belgisk Hyrdehund, både danske og
udenlandske ekvipager.

❖ I tilfælde af aflysning gives ingen VM-point for hverken VM-udtagelser eller DM.

UDTAGELSESREGLER TIL VM FOR BELGISKE HYRDEHUNDE
❖ Formålet med VM-udtagelserne (herunder også DM) er at finde de bedst egnede ekvipager at sende til
VM, samt at gøre arrangementer under SBH/ BHU mere attraktive.
❖ Der udtages 6 ekvipager til VM-holdet, samt 2 ekvipager som reserve.
❖ Udtagelsesregler:
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➢ Kun hundeførere med dansk statsborgerskab, i hele udtagelsesperioden (regnet fra dagen for
afholdelse af første VM-udtagelse, til og med afslutningen på FMBB VM) kan udtages til SBH´s
IGP VM-hold.
➢ Udtagelsespoint opnås i lige konkurrence med andre Belgiske Hyrdehunde, og kun hunde der
har opnået udtagelsespoint i mindst 2 konkurrencer, hvoraf DM skal være den ene, vil kunne
udtages som SBH-repræsentanter ved VM for Belgiske Hyrdehunde.
➢ Der afholdes i alt 3 VM-udtagelser, hvoraf SBH´s IGP 3 DM er den ene.
➢ Der gives kun VM-point ved bestået prøve med UDP i gr. C.
➢ Vinder af SBH´s DM i IGP 3, kvalificerer sig direkte til FMBB VM, såfremt kravene for at opnå VMpoint er opfyldt.

❖ Der gives VM-point efter følgende skema:
Placering

VM-Udtagelse

DM

1

8

1

2

10

5

3

11

8

4

12

9

5

13

10

6

14

11

7

15

12

8

16

13

9

17

14

10

18

15

11

19

16

12

20

17

13

21

18

osv.

osv.

osv.

➢

Der optjenes VM-point ved VM-udtagelser og DM inden for et kalenderår. Således afgør VM point
optjent i år 1, hvilke ekvipager der er kvalificeret til deltagelse ved VM i år 2.

➢

Der kan ved både VM-udtagelser og DM aflægges førstegangsprøver, dog skal både nationale og
internationale regler overholdes. Det er ikke et krav, at hunden på tilmeldelsestidspunktet har
bestået det prøvetrin som er adgangskravet til det prøvetrin den tilmeldes ved en VM-udtagelse
eller DM.
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➢

Såfremt en deltager ikke har en bestået prøve på det prøveniveau, som er adgangsgivende til det
prøveniveau ekvipagen er tilmeldt VM-udtagelsen eller DM, inden disse afvikles, har deltageren
mistet sin plads samt det indbetalte deltagergebyr.

❖ VM-holdet udtages efter følgende regler:

➢ I VM-kvalifikationen tæller VM-point, opnået ved 2 udtagelses konkurrencer (VM-udtagelser og
DM), hvor ekvipagen har opnået det bedste resultat (færrest VM point).
➢ Ekvipagen skal have opnået point ved mindst 2 udtagelseskonkurrencer, for at kunne kvalificere sig
til VM. DM skal være den ene
➢ Ved pointlighed i VM-kvalifikationen mellem to eller flere ekvipager afgøres den ud fra følgende:
•

Bedst placerede ekvipage til DM placeres bedst i VM-kvalifikationen.

•

Skulle der være stadig være lighed mellem ekvipager efter sammenhold af
placeringer opnået til VM-udtagelserne, afgøres placeringen i VM
kvalifikationen ud fra højest opnåede dommerpoint opnået til en af de to
afholdte VM-udtagelser.

UDTAGELSE TIL DKK´s IGP 3 DM
SBH kan hvert år udpege 3 ekvipager, som er sikret deltagelse ved DKK´s IGP 3 DM. SBH / BHU vil udvælge de
3 ekvipager, som har placeret sig bedst i den senest afsluttede kvalifikation til FMBB VM / DM for Belgiske
Hyrdehunde. BHU afholder deltagergebyret for disse 3 udvalgte ekvipager.
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