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Hundeførermærker DcH kreds 6 

1. Hundeførermærker kan kun erhverves af DcH-medlemmer. 
 

2. Kun konkurrencer på mindst kredsplan er gældende. 
 

3. Point er erhvervelse af hundeførermærkerne gives ved DcH konkurrencer i klasserne 

C-B-A-E-IPO- AGILITY og RALLY LYDIGHED. 
 

4. Hundeførermærkerne kan erhverves med flere hunde tilhørende hundeføreren. 
 

5. Det er ikke tilladt at låne eller leje en hund til erhvervelse af hundeførermærkerne. 
 

6. Der stilles ikke krav om at hunden skal være stambogsført. 
 

7. I agility er det klasserne spring åben og agility åben der er pointgivende. 
 

I rally lydighed er det klasserne, begynder, øvet, ekspert og Champion der er 

pointgivende til bronze, sølv, og guld og elitemærket. 
 

8. Til bronzemærket kræves 20 mærkepoint, og mærket kan erhverves i C-klassen, dog 

SKAL hundeføreren have kvalificeret sig til oprykning. 

I Agility erhverves bronzemærket ved samme antal mærkepoint, dog SKAL 

hundeføreren have opnået oprykning til agility klasse 2. 

I rally lydighed erhverves bronzemærket ved samme antal mærkepoint, dog SKAL 

hundeføreren have opnået oprykning til øvet klasse. 
 

 

9. Til sølvmærket kræves 50 mærkepoint, og mærket kan erhverves i B-klassen, dog 

SKAL hundeføreren have kvalificeret sig til oprykning. 

I agility erhverves sølvmærket ved samme antal mærkepoint, dog SKAL hundeføreren 

have opnået oprykning til agility klasse 2. 

I rally lydighed erhverves sølvmærket ved samme antal mærkepoint, dog SKAL 

hundeføreren have opnået oprykning til ekspert klassen. 
 

10. Til guldmærket kræves 90 mærkepoint, og mærket kan erhverves i A-klassen, dog 

SKAL hundeføreren mindst én gang have opnået 260 point. 

I Agility erhverves guldmærket ved samme antal mærkepoint, dog SKAL hundeføreren 

have opnået oprykning til agility klasse 3. 

I rally lydighed erhverves sølvmærket ved samme antal mærkepoint, dog SKAL 

hundeføreren have opnået oprykning til champion klassen. 
 

11. Til elitemærket kræves 150 mærkepoint, hvoraf mindst 60 point er erhvervet i 

eliteklassen eller IPO III. 

I Agility erhverves elitemærket ved samme antal mærkepoint, dog SKAL hundeføreren 

have opnået oprykning til spring klasse 3 og agility klasse 3. 

I rally lydighed erhverves elitemærket ved samme antal mærkepoint ved deltagelse i 

Championklassen. 
 

12. Hundeførermærkerne betales af hundeføreren selv eller lokalforeningen. 
 

13. DcH-programmet og IPO III: 

Point opnået efter 1. januar 1991, tæller til erhvervelse af hundeførermærkerne. 

Agility: 

Point opnået efter 1. januar 1995, tæller til erhvervelse af hundeførermærkerne. 

Rally lydighed: 

Point opnået efter 1. januar 2012 tæller til erhvervelse af hundeførermærkerne. 
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14. Når hundeføreren har samlet de krævede point, afleveres de pågældende resultatlister 

og resultathæfter til lokalforeningsformanden, der berigtiger dem og rekvirerer mærke 

og diplom ved formanden for konkurrenceudvalget. 

 

C – klassen: 
 

  90,0 - 109,99  point giver  2 mærkepoint  

110,0 - 129,99  point giver  3 mærkepoint   
130,0 – 150,00  point giver  4 mærkepoint 

 

B – klassen: 
 

130,0 – 159,99 point giver  4 mærkepoint  
160,0 – 184,99 point giver  5 mærkepoint  
185,0 – 200,00 point giver  6 mærkepoint  

 
A-klassen: 
  

210,0 – 249,99 point giver  6 mærkepoint  
250,0 – 279,99 point giver  7 mærkepoint  

280,0 – 300,00 point giver  8 mærkepoint  
 

E – klassen: 
 

300,0 – 349,99 point giver  8 mærkepoint  

350,0 – 384,99 point giver  9 mærkepoint  
385,0 – 400,00 point giver     10 mærkepoint  

 
IPO III: 
 

210,0 – 249,99 point giver  8 mærkepoint  
250,0 – 279,99 point giver  9 mærkepoint  

280,0 – 300,00 point giver     10 mærkepoint  
 
 

 
Agility: 
 

1. plads giver  5 mærkepoint 
2. plads giver  4 mærkepoint 

3. plads giver 4 mærkepoint 
4. plads giver 3 mærkepoint 

5. plads giver 3 mærkepoint 
6. plads giver 3 mærkepoint 
7. plads giver 2 mærkepoint 

8. plads giver 2 mærkepoint 
9. plads giver 2 mærkepoint 

10.  plads giver 2 mærkepoint 
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Rally Lydighed 
  

Begynder-klassen:  
 

70 – 75 point giver 2 mærkepoint  
76 – 80 point giver 3 mærkepoint  
81 – 90 point giver 4 mærkepoint 

91 - 100 point giver 5 mærkepoint                               
  

Øvede-klassen: 
 

85 – 90 point giver 4 mærkepoint 

91 – 95 point giver 5 mærkepoint  
96 – 99 point giver 6 mærkepoint  

100 point giver 7 mærkepoint                               
  
Ekspert-klassen:   
 

95 – 97  point giver 6 mærkepoint 

98 point giver 7 mærkepoint  
99 point giver 8 mærkepoint              
100 point giver 9 mærkepoint                               

  
Champion - klassen:  
 

95 – 96 point giver 7 mærkepoint  
97 point giver 8 mærkepoint 

98 point giver 9 mærkepoint 
99 -100 point giver   10 mærkepoint 

                                                      
 


