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Drejebog for afvikling af DM for Hold     

15 september 2016 og 9maj18/FG/RKU 

 
 
DM for Hold er en uofficiel prøve, men da arrangementet er i RKU regi, så syntes vi det ville være 
rart med nogle faste retningslinjer som regionerne sammen er blevet enige om. 
 
DM For Hold afvikles den første "hele" weekend i juni måned. Prøven afholdes Iørdag. 
• DM for Hold skal indeholde 4 poster 
• Hver region stiller med et hold, der består af 4 hunde/førere samt en holdkaptajn. Alle med tilhørsforhold 
til den Region de stiller op for. En evt. hjælpetræner/assistent er ikke en del af holdet og kan ikke deltage 
aktivt under afprøvningen på dagen. 
 Ved hver post skal 3 hunde/førere arbejde sammen, holdkaptajnen leder posten, varighed for en post ca. 
15 min. 
• Posterne skal dømmes af officielle dommere på vinderklasse niveau 
• Til det vindende hold udleveres et glaskrus med graveret årstal. Type Scandinavia, varenummer 2130. 
Købes hos Weidingerglas A/S. 2730 Herlev. www.weidingerglas.dk 
• Medalje til de 3 bedst placerede hold (Guld, sølv & bronze) Kan også bestilles på ovenstående adresse 
(der er medalje til de fire deltagende hundefører og kaptajnen). 
• Ud over de nævnte præmier, er retningslinjerne som til øvrige prøver, indkøb af gaver til dommere, 
prøveleder og hjælpere, f.eks. Vin, beløbet for disse indkøb fremgår af "Prøveledermappen" for afvikling 
af B-prøver. Dommerkørsel afregnes som sædvanligt for uofficielle arrangementer til den lave køretakst, 
samkørsel hvor det er muligt forventes. 
 
• Økonomi.: Hver deltagende region indbetaler et depositum på kr. 3.500 som skal dække udgifter til 
afvikling af DM for Hold. Efter afviklingen, sendes endeligt regnskab ud til de deltagende regioner, og der 
laves en endelig slutafregning. 
Beløbet var gældende år 2012, beløbet index reguleres efter gældende regler om nødvendigt. 
Såfremt den arrangerende region ønsker at afvikle fællesspisning (fest) er det den pågældende region 
der står for det økonomiske, overskud / underskud tilfalder den arrangerende region. 
 
• Retningslinjer for fælles bedømmelse ved "Hold-DM" 
Det hold der arbejder homogent og i god forståelse for fælles Iøsning af opgaverne skal 
bedømmes positivt. 
Holdkaptajnens evne til at fordele opgaverne så de Iøses optimalt skal vurderes højt. 
En diskvalificerende / eliminerende fejl udøser et 0 (nul) til hunden. De to øvrige hunde kan nu, ved 
maksimal præstation, højst opnå 10 points tilsammen til holdet. 
Ved markering/ dirigering lægges vægt på at den fugl, som hunden sendes på, fastholdes og 
apporteres. Hvis hunden slår over på en anden fugl trækker det ned. 
Ved trampejagt lægges der vægt på at hundene går korrekt ved førers side uden at fører skal korrigere. 
En ustabil "fri ved fod" trækker ned. Hundene skal vise interesse for hvad der foregår og under 
afprøvningen naturligt følge med - hvilket ikke forveksles med uro, hvor fører hele tiden skal have 
opmærksomhed på hunden. 
Ved søg er der positiv bedømmelse til de hold, der arbejder effektivt i anviste områder og hvor de 
apporterede fugle fordeler sig jævnt mellem hundene. Hvis en eller to af hundene ikke søger 
tilfredsstillende trækker det ned. 
Ved handling/føring af hundene er der positiv bedømmelse til de hold, som kan håndtere 
hundene både diskret og effektivt, højlydt handling bedømmes negativt. 
 
Pointgivning: 
Dommeren afgiver sin bedømmelse umiddelbart efter det pågældende hold har afsluttet posten. Dog kan 
op til 3 hold være fremme før første Pointgivning. 
De opnåede points meddeles på en lille tavle placeret ved hver post, samt samlet på en Opslagstavle ved 
informationen. 
Der kan i alt opnås 20 point til hele holdet på hver post. Pointskalaen består altså af de 4 grupper 
beskrevet i DRK's markprøvereglement. 



Vinder er det hold der ved afslutningen har flest point. Såfremt der er pointlighed, er det højeste antal 
point på de enkelte discipliner der er tællende 
 
"Drejebogen" kan løbende opdateres af RKU, så der kommer flere punkter til, men for at undgå 
at prøveleder føler at RKU vogter over afviklingen af DM for Hold og at der ikke findes noget 
nedskrevet i forvejen, er den kommende drejebog ment som et arbejdsredskab og vejledning. 
Det er stadig prøvelederen, der laver de enkelte poster og sætter sit præg på afviklingen. 
 
Arbejdsgruppe består af: Frank Graversen. Mail.  frankgraversen@gmail.com 
Mobil 4186 2447 og er behandlet og opdateret på RKU mødet 15. september samt igen på mødet den 9. 
maj 2018. 
 
 
Regioner der står for afvikling af DM for Hold 
(Med mulighed for at bytte indbyrdes, dog SKAL formand for RKU orienteres herom) 

 
2013 Østjylland 
2014 Fyn 
2015 Lolland-Falster 
2016 Sydsjælland 
2017 Midtjylland 
2018 Nordsjælland 
2019 Nordjylland 
2020 Bornholm 
2021 Sydjylland 
2022 Østjylland 
2023 Centrum 
2024 Midtjylland 
 


