Regler for udtagelse til Nordisk
Mesterskab 2020 for Flatcoated Retriever
Med baggrund i nedlukningen af DRKs aktiviteter pga covid-19 har raceledelsen på møde 8/6-20 vedtaget
disse regler for udtagelse til Nordisk Mesterskab 2020.
A. Hunden skal være stambogsført i Dansk Kennel Klub og være dansk ejet. Såvel fører som ejer skal
være medlem af Dansk Retriever Klub og have tilhørsforhold til Flatcoated Retriever.
B. Resultater fra følgende officielle prøver arrangeret af Dansk Retriever Klub eller racen selv tæller
med
a. WT
b. B-prøve
Alle på vinderklasse niveau.
C. Ved Nordisk Mesterskab 2020 vil der ikke bliver afholdt A-prøve. Deltagende hunde skal derfor
opfylde kvalifikationskravene på officielle B-prøver og WT'er. For deltagende hunde ved det
individuelle mesterskab, skal hundene være kvalificerede på vinderklasseniveau på WT.
D. Hundene skal være kvalificeret inden 1. september 2020.
E. Der udtages 9 hunde fordelt med 3 på hvert hold. Hold 1 består af de 3 hunde som har opnået flest
point, hold 2 består af de 3 hunde som har opnået næstflest point, osv. Point skal være opnået i
perioden fra den 1. januar 2019 til 30. august 2020.
Hunde der er kvalificeret til at deltage både i holdkonkurrencen og det individuelle mesterskab vil
blive udtaget før hunde der udelukkende er kvalificeret til at deltage i holdkonkurrencen.
Der udpeges ligeledes 2 reserver.
Ved pointlighed har den ældste hund fortrin.
F. Der kan max medtages resultat fra 3 prøver.

Pointskala for B-prøver
1. V med CK 100 point
1. V uden CK 90 point
2. V med CK 90 point
2. V uden CK 80 point
3. V med CK 80 point
3. V uden CK 70 point
4. V med CK 70 point
4. V uden CK 60 point
UDM 50 point

Pointskala for WT
Antal point opnået på WT med 5 poster tæller som kvalificerende point
Antal point opnået på WT med 6 poster omregnes til gennemsnit per post og ganges med 5 og tæller
dermed som kvalificerende point.
Ovenstående gælder uanset om man er bestået eller ikke bestået.

Indsendelse af resultater
Resultaterne skal sendes til formanden på jorgen@falkeflatten.dk senest 1. september 2020.
Dokumentation vedlægges i form af print fra hundeweb (hvis point fra WT fremgår)
eller som kopi/foto af pointkort.
Straks herefter offentliggøres hvem der deltager på de enkelte hold, og hvem der er
reserver.

