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Der afholdes hvert forår 3 holdudtagelsesprøver, enten som rene holdudtagelsesprøver eller i
forbindelse med en vinderklasse på en af regionens C-prøver. Der tilmeldes og betales
samlet for disse prøver.
Regionsledelsen bestemmer til enhver tid vilkårene for afviklingen af disse prøver, og
gebyret herfor.
Regionens markprøveudvalg forelægger hvert år for regionsledelsen planerne for
holdudtagelsesprøverne, og drager omsorg for, at dommerne får udleveret gældende regler.
Det skal tilstræbes at bruge autoriserede dommere. Hvis der anvendes uautoriserede
dommere skal de have vinderklasseerfaring, og må ikke være fra regionen. Der skal
anvendes 3 forskellige dommere til de 3 holdudtagelsesprøver.
Der dømmes efter DRK`s markprøveregler for vinderkl.
Efter prøven, får den hund med flest point fra prøven 6 point til holdudtagelsen, den hund
med næstflest får 5 point o.s.v. Hvis der point lighed på en udtagelsesprøve afgøres det ved
højest point på en post
Hvis en hund får 0 point på en prøvepost, kan den IKKE opnå point til holdet på denne
prøve.
Ved diskvalificerende fejl følges det til enhver tid gældende markprøvereglement fra DRK.
Kun førere og hunde fra Region Centrum kan deltage i holdudtagelsesprøver.
Det er tilladt samme fører at deltage med flere hunde i prøverne, men samme fører kan kun
deltage på holdet med EEN hund.
Efter sidste holdudtagelsesprøve findes holdet til DM. Holdet består af de 4 hunde, der har
opnået flest point på prøverne. Der sammenlægges point fra 2 af de 3 prøver - dårligste
resultat udelades. De 2 næste hunde efter de placerede hunde er reserver, og med på
bruttoholdet.
Regionsledelsen udpeger i samarbejde med holdet, samt MU, en holdkaptajn, som forestår
prøver og træning, samt leder holdet på dagen for DM for hold.
Hvor pointlighed er afgørende for kvalifikation til hold eller bruttohold, afgøres det ved
højest opnåede point på en udtagelse. Er der stadig pointlighed afgøres placeringen ved
lodtrækning på Regionsledelsens foranstaltning umiddelbart efter sidste holdudtagelse.
Bruttoholdet forpligter sig til at deltage i den af holdkaptajn fastlagte træning, og kan ellers
ikke fastholde placeringen på holdet.
Ved frafald af hunde på bruttoholdet, suppleres holdet med de næste hunde efter
placeringsrækkefølgen.
Løbske eller parrede tæver kan ikke deltage på holdudtagelsesprøver, eller fastholde deres
plads på holdet til DM.
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