REGLER FOR UDTAGELSE TIL DET
I LYDIGHED 2005.

DANSKE LANDSHOLD

1. Der skal ansøges skriftligt om deltagelse på landsholdet.
Frist for ansøgning til EM er den 04. april 2005.
Frist for ansøgning til NM er 01. juli 2005.
2. Landholdet består af de 6 bedste ekvipager på DKKs internationale prøver, på det
tidspunkt hvor udtagelsen finder sted (umiddelbart før tilmelding til de enkelte stævner),
under forudsætning af at de har søgt om deltagelse på landsholdet. De 5 bedste hunde udtages
efter resultater, ”Årets Hund 2004” deltager på den 6. og sidste plads.
3. Deltagerne forpligter sig til at deltage i de aftalte fællestræninger.
4. Deltagerne skal sørge for at hunden altid er forsikret og vaccineret, således at
den kan rejse over hele Europa/Norden - herunder blodprøver til Sverige /
Norge.
5. Deltagerne forpligter sig til at deltage på mindst 4 af DKKs internationale
lydighedsprøver.
Til EM i Østrig udtages 5 ekvipager med de fire bedste resultater
opnået på udtagelseskonkurrencerne, som er DKK’s internationale lydighedsprøver i Esbjerg
d. 2. –3. april 2005 og Ballerup den 30. april – 1. maj 2005.
Den 6. ekvipage er Årets hund fra 2004 der er sikret en plads.
Deltagerne får besked umiddelbart efter sidste prøve som er Ballerup.
Til NM udtages 5 ekvipager ud fra resultater opnået på DKK’s internationale lydighedsprøver
indtil 1. oktober 2005.
Den 6. ekvipage er Årets hund fra 2004 der er sikret en plads.
Deltagerne får besked umiddelbart efter sidst tællende prøve som er Brøndby d. 17. – 18.
September 2005.
6. Evnt. fællestræninger søges tilrettelagt således, at der trænes både øst og vest
for Storebælt.
7. Landsholdet optræder samlet og i det af DKK (eller aftalt sponsor)
udleverede tøj.
8. Der må ikke reklameres for andre uden forudgående aftale.
9. I tilfælde af forfald blandt de udtagne ekvipager, er det den næste på listen over de deltager der
har søgt om deltagelse på landsholdet.
Ansøgning sendes til DKK, Parkvej 1, 2680 Solrød Strand - att. Hanne Madsen

