Regler for udtagelse af hunde til NM for Golden Retrievere
Formål
Formålet med at deltage ved NM er at vinde guld til Danmark. Dette kræver:
•
Gode hunde
•
Godt samarbejde
•
Viden om hinandens styrker og svagheder
Derfor skal holdsammensætningen ske på baggrund af ekvipagens (hund/fører) kvalitet, men det er ikke
nødvendigvis det bedste hold at sætte de 3 bedste ekvipager, hvis de ikke kan samarbejde.

Kvalifikation til udtagelse:
1. bestået en WT i vinderklasse i kalenderåret inden det aktuelle NM
2. deltaget på min. én officiel goldenprøve (WT samt A og B-prøver) i kalenderåret inden det
aktuelle NM med samme hund, men ikke nødvendigvis i vinderklasse.

Udtagelsemetode
1. Der udpeges en Udtagelsesleder i samarbejde mellem NM-udvalg og Raceledelse
2. 3 uofficielle udtagelsesprøver bedømmes af samme udtagelsesleder
3. krav om deltagelsepå min 2 af udtagelserne – medmindre der er tungtvejende årsager til
dispensation

Sammensætning af hold
1. Udtagelseslederen sammensætter holdende ud fra udtagelserne med hensyn til
a. kvalitet,
b. samarbejde
c. bopæl
2. Udtagelseslederen har det suveræne ansvar for sammensætning

Endvidere
Har et hold fået metal ved NM, har holdet et wildcard til at deltage som hold igen næste år. Wildcard
forhindrer dog ikke i at almindelige udtagelseskrav skal være opfyldt. Et hold består af tre ekvipager
(hund og fører).
Melder en hund forfald efter sammensætning af hold sammensættes holdene på ny af
Udtagelseslederen indtil 3 uger inden prøvedato. Herefter er holdene låst og evt forfald suppleres med
reservehunde (såfremt der ikke via udtagelserne er udpeget reservehunde, annonceres der efter en via
Golden Retrievers hjemmeside). Har Udtagelseslederen ikke mulighed for at finde en reserve,
udpeges/vælges denne af Raceledelse.

Ændringer/evaluering
Efter NM 2018 (september/oktober) evaluerer NM-udvalget udtagelserne med tilbagemelding til
Raceledelsen. Kun ved åbenlyse mangler revideres udtagelserne inden for de første 4 år. Enhver ændring
skal ske efter forudgående høring blandt medlemmerne offentliggjort på racens hjemmeside og med 4
ugers høringsfrist.

Mulighed for dispensation
Det vil være muligt at søge dispensation for udtagelseskravene, sålænge det ikke påvirker de ekvipager,
der har fulgt den udstukne udtagelsesprocedure. Dispensationsansøgninger behandles af Raceledelsen i
samarbejde med NM-udvalget og offentliggøres på hjemmesiden.
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