DHK’s regler for Danish Nursery
Vedtaget af Dansk Hyrdehunde klubs bestyrelse d.

1.1. Danish Nursery
Danish Nursery Sheepdog Championship (DN) er en årligt tilbagevendende konkurrence
organiseret af Dansk Hyrdehunde Klub

1.2. Formål
Formålet med konkurrencen er at fremme unge hyrdehunde.

1.3. Alder
Hunde kan tilmelde sig DN må ikke være fyldt 3 år på konkurrencedagen.

1.4. Konkurrencen
a)
b)

c)
d)
e)
f)

g)
h)

i)

Danish Nursery holdes årligt. Det tilstræbes at Danish Nursery afholdes inden 1.
november.
Værterne skal så vidt muligt sørge for at alle deltagere får så lige og fair betingelser som
muligt. Konkurrencen er for unge hunde, og dette skal indgå i overvejelserne og
forberedelserne. Konkurrencen er en klasse 3 konkurrence med deling, fangefold og evt.
single. Der kan indgå mærkede får ved deling og evt. singling.
Det bør tilstræbes, at fårene ikke skal bruges mere end to gange.
Konkurrencen foregår på en dag med to gennemløb.
Generelt følges de ISDS’ regler “Rules for Trials”, der er aktuelle på konkurrencedagen.
Startrækkefølgen fastsættes ved ”random selection” ved brug af computerprogram eller
lodtrækning. Såfremt en handler udtrækkes to gange lige efter hinanden, skal handler
med hund rykkes, så de forskydes med mindst tre gennemløb. Den ved start givne
startrækkefølge skal følges - kun meget vægtige arrangørgrunde kan bryde den - og der
skal i så fald gives besked til de efterfølgende starter.
Det er samme startrækkefølge ved både første og andet gennemløb.
Når en fører er gået på banen, må denne ikke samtale med dommeren eller øvrige
tilstedeværende bortset fra baneformanden. Modtagelse af eventuel hjælp fra sidelinjen
må ikke finde sted, og kan medføre diskvalifikation af såvel den pågældende fører som
den (fører) der fra sidelinjen forsøger at hjælpe.
Da det er unge hunde forventes det at føreren afbryder sit gennemløb, hvis det er tydeligt
at konkurrencens sværhedsgrad overstiger hundens formående.

1.5. Tilmelding
a)
b)

Tilmelding til konkurrencen sker via tilmeldingssystemet på DHK’s hjemmeside
Der betales startgebyr for hver af de to gennemløb
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c)
d)
e)
f)

Startgebyr er efter gældende DHK takster.
Førere der ikke er medlem af DHK skal betale dobbelt startgebyr jhf. DHK’s takster.
Tilmelding er først gældende, når startgebyr er betalt.
Ved for sen tilmelding og/eller for sen betaling, betales der dobbelt startgebyr.

1.6. Deltagere
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Hunde der kan tilmeldes til DN må ikke være fyldt 3 år på konkurrencedagen.
Hunde skal have stamtavle, enten FCI eller ISDS.
Kun førerne der er folkeregisteret i Danmark og medlem af DHK kan deltage i Danish
Nursery rangordningen.
Såfremt værten mener at der er plads, kan andre førere og hunde deltage i Danish Nursery
konkurrencen og opnå point/placering, men deltager ikke i DN- rangordningen.
Hunde uden stamtavle (FCI eller ISDS) kan deltage i Danish Nursery konkurrencen og opnå
point/placering, men deltager ikke i DN-rangordningen.
Førere som ikke er medlem af Dansk Hyrdehunde Klub kan deltage i Danish Nursery
konkurrencen og opnå point/placering, men deltager ikke i DN-rangordningen.
Hunde der ikke kan opnå DN-rangorden kan ikke stille op for og repræsentere Danmark ved
Nordisk Nursery *.
Førere som ikke er medlem af Dansk Hyrdehunde Klub kan ikke garanteres start.
 Nordic Nursery Sheepdog Championship NSC (Nordisk Nursery) er et samarbejde
udelukkende mellem: Dansk Hyrdehunde Klub (Danmark); Suomen Paimenkoirayhdistys
(Finland); Norsk Sau og Geit (Norge): Svenska Vallhundsklubben SVAK (Sverige); Føroya
Seydahundafelag (Færøerne).
 Nordic Nursery Sheepdog Championship NSC følger RULES FOR THE NORDIC NURSERY
SHEEPDOG CHAMPIONSHIP

1.7. Banen
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Det er værten som bygger banen.
Banen er en klasse 3 bane. Sværhedsgraden skal afpasses i forhold til at det er unge hunde
der deltager.
Banen skal være af mindre størrelse, som skal kunne gennemføres på 11 - 15 minutter
Tildrivningsgrinder opsættes med en afstand af 7 meter imellem
To sæt drivegrinder opsættes med en afstand af 7 meter imellem
Konkurrencen skal foregå på en regulær og overskuelig mark.
Der kan til gennemløbene benyttes 5 til 7 får (ens antal for alle gennemløb).

1.8. Pointgivning
a)
b)

Points gives som ISDS standard.
Opnåelige points for de forskellige momenter i konkurrencen
Udløb 20, Optag 10, Hentning 20, Drivning 30, Deling 10, Fangefold 10 og evt single 10.
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c)
d)

Pointene for begge gennemløb lægges sammen og danner konkurrenceresultatet
Vinderen af Danish Nursery er den hund og fører der opnår flest point sammenlagt.

1.9. Værten
Værten er ansvarlig for at forberede fårene, banen, og en dommer.

1.10. Trofæ
Vinderen af Danish Nursery rangordningen modtager en vandrepræmie I form af et skjold
hvorpå der monteres plaketter med konkurrencested, årstal, førerens navn og hundens
navn.
DVS. ikke medlemmer og udenlandske medlemmer kan ikke modtage vandrepræmien.
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