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Årets sheltie HTM, Freestyle & Trickfærdighed 

 Årets sheltie HTM, Freestyle & Trickfærdighed 
Én gang kåres Årets Sheltie i Dansk Shetland Sheepdog klub i disciplinerne Freestyle, Heelwork to 
music i klasserne 1, 2 og 3, samt Dansk Kennel Klubs Trickfærdighedsprøver 1, 2, 3 og Titelprøven. 
Der samles point ved alle officielle HTM-konkurrencer i Danmark. De 3 bedste for hver klasse kåres 
som Årets Sheltie. For at deltage skal man være medlem af Dansk Shetland Sheepdog Klub. Kun 
danskejede sheltier kan deltage og det skal være samme ekvipage gennem hele point-optjeningsåret. 

Point regler for HTM og Freestyle 
Kun beståede programmer tæller med i Årets Sheltie. Man deltager ved at indsende sine 3 bedste 
resultater for sin klasse. Årets Sheltie-point følger Dansk Kennel Klubs reglement for Q-point i HTM 
og Freestyle klasserne (Q point/kvalifikations-point). Ved pointlighed placeres den ekvipage, som har 
det højeste pointgennemsnit for sin klasse. Pointene opnås efter følgende system: 

 
Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 

1. vinder 5 point 1. vinder 5 point 1. vinder 5 point 

2. vinder 4 point 2. vinder 4 point 2. vinder 4 point 

3. vinder 3 point 3. vinder 3 point 3. vinder 3 point 

4. vinder 2 point 4. vinder 2 point 4. vinder 2 point 

5. vinder 1 point 5. vinder 1 point 5. vinder 1 point 

 

Point regler for Trickfærdighedsprøverne 
Kun beståede prøver tæller med i Årets Sheltie. Prøverne bestås når der opnås point gennemsnit på 
3 i alle øvelserne (ud af max point 5). Man deltager i Årets Sheltie ved at indsende sit 
prøvepointgennemsnit. 

Indsendelse 
Deadline for indsendelse af resultater er d. 31 december. Resultaterne skal indsendes til 
mailadressen: HTM@sheltie.dk. Medsendes skal foto af HTM-resultat bog, hundens fulde navn, 
hundens REG-nr., samt medlemsnummer af Dansk Shetland Sheepdog Klub. Vi glæder os til at 
modtage jeres resultater, og håber at I vil have en masse sjov med jeres sheltier! 
Trickfærdigheds-prøverne 
Mange elsker at lave tricks med deres hunde, men ikke alle ved at det siden 2014 har været muligt at 
gå til prøve i det. Det kan man i dag gennem Dansk Kennel Klubs Trickfærdighedsprøver (også kendt 
som FP). 



Ved Trickfærdighedsprøverne konkurrerer man ikke mod andre, og man må i de første klasser 
belønne efter hver øvelse. Derfor er miljøet meget afslappet for både hund og ejer. 
Der er 4 klasser: FP 1, FP 2, FP 3 og Titelprøven. 
Du kan læse mere om reglerne for Trickfærdighedsprøverne, Freestyle og Heelwork to music på: 
www.dogdancingdk.wordpress.com 
Konkurrencer og prøver 
Man kan tilmelde sig prøver i HTM, Freestyle og Trickfærdighedsprøverne gennem Hundeweb.dk: 
søg på aktiviteten Heelwork to music. 
Har du spørgsmål vedr. Årets Sheltie i HTM, Freestyle og Trickfærdighedsprøverne, så er du altid 
velkommen til at kontakte Cathrine pr mail: HTM@sheltie.dk. 

 


