
Indbydelse til 

Officiel rally prøve 

I Dansk Shetland Sheepdog Klub

Lørdag den 15. januar 2022

Hadsten Hundevenner
Langskovvej 37, 8370 Hadsten

Dommer: 
Helle Juul Pedersen

Tilmelding over hundeweb 

Første banegennemgang er kl 10

Som deltager ved et DKK-arrangement skal du kunne
dokumentere, at din hund er beskyttet mod hundesyge,
parvovirus og smitsom leverbetændelse. Dette kan ske ved at
fremvise en gyldig vaccinationsattest eller en positiv titertest,
der bekræfter tilstedeværelsen af beskyttende antistoffer. 

For hunde, der er over 21 uger gamle, skal en af følgende 
former for dokumentation kunne fremvises: 

• En vaccinationsattest, der er mindst 7 dage og højst 4
ar gammel, og hvor hunden har været mindst 16 uger 
gammel pa vaccinationstidspunktet. 

• En positiv titertest, der højst ma være 4 ar gammel, 
og hvor hunden har været mindst 16 uger gammel, da
blodprøven til titertesten blev udtaget. 

Hundene skal være mindst 10 maneder gamle, og have en
resultatbog udstedt af DKK enten med hundens stambogs-
nummer eller, for ikke DKK-stambogsførte hunde, et Rally
eller startnummer. 

Udenlandske hunde kan starte i samme klasse, som i deres
hjemland. 

Hunden ma kun være iført halsband og/eller sele, line (i
begynderklassen) samt løbetidsbukser (løbske tæver) i
ringen. Anti-trækseler er adfærdsregulerende; har hunden
sele pa, skal det være en sele der bliver fæstet med karabin
pa ryggen, ikke pa brystet (begynder-klassen). Det er tilladt
at hunden bruger dækken, som skal bæres under hele
prøven. Der ma ikke bæres adfærdsregulerende dækken eller
lign. Dækkenet forudsætter dommerens godkendelse. 

Sko, sokker og forbindinger er ikke tilladt pa hundens poter
eller ben (Der kan ikke dispenseres fra dette). 

Godbidder og legetøj i ringen er tilladt, sa længe det ikke er
synligt, opbevares i lomme og der IKKE belønnes før fører
og hund er uden for ringen. Mavetaske er IKKE tilladt.  

Der kan af DKK gives tilladelse til afholdelse af 2 prøver
pa samme dag – men med 2 forskellige dommere. En hund
ma højst stille op i 2 rallyprøver pr. dag, samt 2 prøver i
juniorklasse (officielle prøver samt prøver til DM og Arets
Hund). 

Resultatbogen kan købes pa/rekvireres fra DKK ́s kontor,
hvorfra ogsa reglerne, som deltagerne selv ma holde sig
bekendt med, kan rekvireres. 

Løbske tæver kan deltage i prøverne. Ejere (førere) af
løbske tæver har pligt til - uden at medbringe tæven - at
meddele ringsekretæren om en tæve er løbsk før samtlige
prøver begynder. 

Undladelse heraf kan medføre diskvalifikation. 

Løbske tæver ma først føres frem til ringen umiddelbart før
de skal til prøve. Løbske tæver skal til enhver tid bære
løbetidsbukser, nar de føres til og fra ringen og nar de er i
ringen. Ude som inde. 

Det er tilladt, at flere førere gar med samme hund ved
forskellige prøver – med brug af samme resultatbog. Det er
førerens ansvar at melde til med korrekt førernavn, og i
tilfælde af anden fører, end der star i kataloget, skal der
sendes dokumentation til sekretæren for DKK’s rally
udvalg - for hvem, der har gaet med hunden til prøven. 

Deltagere med handicap skal ved tilmeldingen oplyse
arrangøren om, hvilke øvelser de ikke kan udføre pga.
deres handicap. Arrangøren skal meddele dette til
dommeren/dommerne, som skal tage hensyn til dette ved
udformning af baner. 

Der  udarbejdes et katalog- og en resultatliste for prøven.
Kataloget offentliggøres senest to dagen inden prøven. 

Føreren skal i god tid (senest 15 minutter før banegen-
nemgang) gælder ogsa løbske tæver, melde sig til
ringsekretæren og aflevere sin rallyresultatbog. Førere, der
ikke rettidigt afleverer resultatbogen, kan noteres som ”ej
mødt” og udelukkes fra prøven. 

Ved spørgsmal til prøven kontakt: Mette Wulff-Jensen, rally@sheltie.dk. 
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