Propositioner for Dansk Mesterskab
1 - NAVN
Alle løb hedder ”Dansk Mesterskab” efterfulgt af race + køn/Unghunde/Dansk Opdræt
+ distance.
Eks.
Dansk Mesterskab, Whippet Dansk Opdræt, 303 m.

Eventuelle sponsorer kan få deres navn før løbets navn. Minimumssponsorat for
enkelte løb er 1.000 kr., for hele arrangementet 5.000 kr. Alle indkomne
sponsorpenge indgår i en fælles præmiepulje (se §12).
Eks.
AniCura Dansk Mesterskab, Greyhound Tæver, 460 m.

2 - DISTANCER
Til Dansk Mesterskab inviteres til følgende distancer:
Greyhound:
Sprint: Hanner/Tæver/Veteraner/Dansk Opdræt
Normaldistance: Hanner/Tæver/Unghunde
Stayer: Mix
Whippet:
Sprint: Mix/Veteran/Dansk Opdræt
Normaldistance: Mix

3 - TILMELDING
Der skal være minimum 4 tilmeldte for at løb kan gennemføres. Ved mindre end 4
tilmeldte slås løb på distancen sammen.
Det er ikke tilladt at tilmelde hunde med forbehold for der ikke bliver indledende.

4 - LØBSTERMIN

Dansk Mesterskab afholdes over to løbsdage med maksimalt 8 dages mellemrum. Alle
finaler afholdes samme dag i anden halvdel af august måned.
Dansk Mesterskab afholdes på ulige årstal på Kallerupbanen og på lige årstal på
Midtjysk Greyhound Stadion.

5 – ARRANGERENDE KLUB
Den arrangerende klub har selv ansvar for løbsinvitationer, Indskud pr. hund er 250
kroner som (ud over eventuelt startgebyr) indgår ubeskåret i præmiepuljen.
Invitationer skal være publiceret senest 1 måned før semifinalerne.

6 - SPONSORAT
DHV sponserer Dansk Mesterskab med 5.000 kroner. Sponsoratet skal ubeskåret
anvendes til præmiering af hundene. Enten i form af præmiepenge eller til indkøb af
pokaler, dækkener, blomster eller lignende.

7 – RESTRIKTIONER
Dansk Mesterskab er åbent for alle nationaliteter så længe DHVs almindelige
betingelser for startberettigelse er overholdt.

8 – LODTRÆKNING TIL FINALER
Lodtrækning af bokse til finaler foretages på banen umiddelbart efter semifinalernes
afslutning. Der kan ikke ændres på boksvalg (I-M-Y) mellem semifinaler og finaler.
Der afholdes kun lodtrækning på banen såfremt der har været løbet semifinale på
distancen. Lodtrækningen til eventuelle direkte finaler skal offentliggøres før
semifinalerne.

9 – ALDERSKRAV
DHVs almindelige regler for alderskrav for unghunde og veteraner er altid gældende
ved DM.

10 – EJERSEEDNING
Der foretages ejerseedning så hundeejere med flere hunde får deres hunde fordelt på
eventuelle semifinaler.

11 – VINDERDÆKKENER
Der uddeles vinderdækken til alle vindere af Dansk Mesterskab. Dækkenfarven er rød.
Tryk på dækken skal som minimum indeholde teksten ”Dansk Mester” samt årstal.

12 – PRÆMIER
Den totale præmiesum til Dansk Mesterskab fordeles så præmierne pr. tilmeldt hund
er den samme i alle løb. Således vil den totale præmiesum i en finale hvor der har
været 12 hunde tilmeldt være dobbelt så stor som en finale hvor der er direkte finale
med 6 hunde. Præmier kan kun variere pr. hund som resultat af de afrundinger der
skal til for at få nogenlunde lige præmiebeløb.

13 – ANDRE RACER
DHV kan til enhver tid i samarbejde med den arrangerende klub beslutte at afholde
Dansk Mesterskab for andre racer. Disse løb er at betragte som officielle mesterskaber
på linje med øvrige løb og afholdes efter DHVs løbsreglement. Eventuelle præmier til
disse løb skal finansieres separat. DHVs tilskud dækker ikke disse løb og præmierne
pr. hund må ikke overstige præmierne til greyhound og whippet.

