Regelsæt for årets Rally lydighed hund.
Formålet med at kåre Årets Rally lydighed Dansk/svensk Gårdhund er at motivere så
mange gårdhundeejere som muligt at dyrke denne form for samarbejde og sport
med deres Gårdhund.
Hunden skal være over 10 måneder, DKK stambogført Dansk/svensk Gårdhund, have
en resultatbog udstedt af DKK, og ejeren/ejerne og føreren skal være medlem af
Dansk/svensk Gårdhundeklub. Hvis ejeren/ejerne og føreren ikke har været medlem
af Dansk/svensk Gårdhundeklub hele året, tæller kun resultater fra prøverne fra og
med indmeldelsestidspunket det pågældende år.
Ejeren/hundeføreren holder selv regnskab med sine placeringer og points ved
prøverne og indsende resultaterne til formanden for Dansk/svensk Gårdhundeklub
senest den 31. december hvert år. Årsresultatet vil blive offentliggjort på
Dansk/svensk Gårdhundeklub`s hjemmeside.
På Dansk/svensk Gårdhundeklub´s første udstilling det efterfølgende år, uddeles
pokalen.
Årets Rally lydighed Dansk/svensk Gårdhund er den Gårdhund der i det pågældende
kalenderår har opnået flest points. Ved eventuel point lighed vinder den hund, der
har fået højeste antal point i en af de tællende prøver. Samme hund kan godt vinde
flere år i træk.
Points samles på følgende måde:
Points opnås ved alle DKK anderkendte officielle danske prøver. For at kunne opnå
point må hunden max. have 10 total fejl i prøven.
Præmierække/placeringer giver følgende points:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

plads
plads
plads
plads
plads
plads

= 15 points
= 12 points
= 10 points
= 8 points
= 7 points
= 6 points
1

7. plads
= 5 points
8. plads
= 4 points
9. plads
= 3 points
10. plads = 2 points
11. til 20 plads = 1 points
Der gives 5 bonus points for en fejlfri prøve.
Der gives 5 points i bonus for points opnået i klasser med mere en 20 startende ved
placering blandt de 10 bedste.
Ved beregninger af antallet af hunde og placeringer skal udenlandske hunde ikke
regnes med.
Ved beregningen af antallet af danske hunde i klassen gælder antal fremmødte
ifølge resultatlisten.
For pointberegningen er det underordnet om resultaterne er opnået i begynder-,
øvede-, ekspert-, eller championklassen (men hunden må kun starte i den prøve den
er berettiget til ifølge resultatbogen). Såfremt en hund i løbet af året rykker op i en
højere klasse kan resultatet fra den lavere klasse opnået i samme kalenderår stadig
medregnes.
Hunden kan deltage i så mange prøver (og starter pr. prøve) man ønsker året
igennem, men kun de 5 bedste placeringer i prøverne kan tælle med.
Dansk/svensk Gårdhundeklub kontrollere/forestår den endelige udregning af
resultater for alle på baggrund af de oplysninger, der er indsendt af
ejerne/hundeførerne og meddeler resultatet til ejer/hundefører.
Dansk/svensk Gårdhundeklub har sponsoreret vandrepokalen, der er evigt
vandrende. Ejeren/føreren skal selv sørge for at få hundens og førerens navn
indgraveret i pokalen.
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