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FORDELING AF KREDSKONKURRENCER 

Planlægningen af, hvilke lokalforeninger der skal afholde kredskonkurrence det efterfølgende år, 
sker efter følgende retningslinjer: 
Konkurrenceudvalget indkalder ønsker fra lokalforeningerne senest ultimo oktober hvert år, hvor-
efter disse prioriteres som følger: 

      Konkurrencer, der indeholder flest klasser, bliver foretrukket 
Er der 2 eller flere lokalforeninger, der ønsker samme konkurrencedato, kontaktes disse, hvorefter 
de må prøve at afklare sagen indbyrdes. Hvis dette ikke lykkes, vil tildelingen ske ved lodtræk-
ning. 
 

AFLYSNING AF KREDSKONKURRENCE 
Hvis det af en eller anden grund skulle blive nødvendigt at aflyse en kredskonkurrence eller en 
del deraf f.eks. en klasse, skal dette godkendes af kredsbestyrelsen. Kredsbestyrelsen vil så vur-
dere om aflysningen kan godkendes. Konkurrenceudvalget kan også forsøge at flytte konkurren-
cen til en anden lokalforening. Hvis konkurrencen må aflyses eller flyttes, vil konkurrenceudval-
get meddele aflysningen til alle lokalforeninger, i kredsen. 
  

TILMELDING TIL KONKURRENCER 
Tilmelding til konkurrencer skal ske gennem din profil i klubmodul. Startgebyret skal betales 
ved tilmelding. 
Indbydelser til kredskonkurrencer ligger i klubmodul senest 2 måneder før konkurrencen, og in-
deholder oplysninger om tid, sted og andre praktiske oplysninger, såsom dato for sidste tilmel-
ding, men vær opmærksom på, at det er den dato, den arrangerende lokalforening skal have til-
meldingen i hænde. Det er kun konkurrencer hvor alle lokalforeninger i kredsen er inviteret, der 
gælder som kredskonkurrencer.  
 
STARTGEBYRET er det samme for alle kredskonkurrencer og betales sammen med tilmeldin-
gen. 
STARTGEBYRET fastsættes hvert år på kredsrådsmødet i november 
 
Oplæsning af resultater.: 
Ved oplæsning af resultater til kredskonkurrencer, skal man som minimum oplæse  
Startnummer - Navnet på hundeføreren - antal opnået point. 
 

Afbrydelse af Konkurrence. 
Hvis en hundefører må afbryde deltagelsen i en påbegyndt konkurrence, på grund af sygdom eller 
tilskadekomst ved hund eller fører, skal det resultat, hundeføreren har opnået før afbrydelsen, 
indskrives i resultatbogen. 
Hvis en hundefører afbryder en konkurrence uden gyldig grund, skrives 0 i resultathæftet, og den 
arrangerende lokalforening skriver til vedkommendes Lokalforening om hændelsen.  


