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Rottweilerklubben ønsker dig tillykke med udtagelsen til 

 IFR IPOIII World Championship 2015  
 

Praktiske oplysninger 

Tid og sted:  VM afholdes fra den 09. – 11. oktober 2015, Italien. Officiel web www.ifr2015.it  

Billede/tekst: Hver deltager skal til BHR fremsende et billede af sig selv, sammen med sin VM hund.  

 Derudover skal der fremsendes en kort beskrivelse på engelsk, som skal understøtte 

 hundeførerbilledet på hjemmeside og i VM-katalog. Antal linjer max 10.  

Holdleder: (Nærmere info følger)  

 

Økonomi: RKD afholder udgifter til tilmeldingsgebyr samt officiel fest aften. Hundefører skal selv 

 afholde udgifter til kost, logi og transport.  

Tøj: Der vil blive sponsoreret officielt VM tøj til holdet. Der vil komme nærmere info omkring  

 tøjet. Det er BHR der beslutter, hvilket tøj der skal bæres, samt hvornår.  

Samling: RKD DM 

Der vil i forbindelse med RKD DM blive afholdt en samling, for dem/jer der er udtaget til IFR 

VM 2015, så det må påregnes for hundeførerne der er udtaget, at de skal blive lidt længere 

søndag den 2. august 2015. Så vidt det er muligt, deltager holdleder også til denne samling.  

Formål: 

At deltagerne er informeret om en overordnet strategi ift. forberedelserne op til VM, tag mål 

til holdtøj m.m. 

 

Inden VM 

I løbet af september vil BHR forestå endnu en samling for VM holdet, hvor også holdleder vil 

være repræsenteret. BHR vil melde dato ud for dette i god tid.  

Formål: 

At deltagerne møder holdleder og får afklaret hvilke gensidige forventninger der måtte være, 

aftale omkring ankomst til VM, indmarch, træning på konkurrencebanen m.m. 

 

Til VM 

Til VM vil der blive afholdt mindst en samling af holdet, det vil være direkte efter 

lodtrækningen. Det vil blive oplyst af holdleder, hvor samlingen vil foregå, men sandsynligvis 

vil det være samme sted hvor lodtrækningen foregår eller  på holdleders hotel.  

Derudover må der påregnes samlinger ved andre officielle ting, så som indskrivning, 

indmarch, afslutningsceremonien etc. Mødetider og steder vil blive besluttet og 

kommunikeret af holdleder, både før og under VM. 

http://www.ifr2015.it/
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Formål: 

Holdleder, i samarbejde med alle holddeltagerne, kan koordinere og planlægge 

konkurrencerne, ud fra lodtrækningen, således at alle deltageres ønsker og behov for støtte 

forsøges at imødekommes.  

Kommunikation: Det er vigtigt, at kommunikationen mellem BHR, holddeltagerne og holdleder er 

effektivt.  Særligt da RKD DM er flyttet til august, så er der en del informationer, BHR har 

brug for umiddelbart efter den sidste udtagelse (RKD DM), for at kunne tilmelde holdet.  

Derfor er det meget vigtigt, at holddeltagerne overholder de svarfrister der måtte være, 

særligt ift. de oplysninger BHR skal bruge når de tilmelder holdet.  

BHR vil stort set kun kommunikerer pr. mail, således at alle deltagere på holdet får de 

samme informationer på samme tid. Det er derfor vigtigt, at holddeltagerne tjekker deres 

mail ofte.  

Forpligtigelser: Du er som hundefører ved IFR World Championship 2015 repræsentant for 

Rottweilerklubben Danmark, og skal derfor leve op til klubbens og DKK’s etiske regler og 

repræsentere klubben og sponsorer indenfor de rammer, der er sat af RKD, BHR og 

holdleder. Læs de etiske regler på www.rottweiler.dk  

Holdleder og/eller BHR har mandat og pligt til at udelukke dig fra videre deltagelse ved 

IFR World Championship 2015, hvis du ikke efterlever de etiske regler.  

Grove overtrædelser af de etiske regler, eller indholdet af denne kontrakt, kan have 

konsekvenser for fremtidig deltagelse ved RKD’s arrangementer.  

De etiske regler gælder i hele udtagelsesperioden. 

Under selve IFR Wold Championship 2015, har du som hundefører selv ansvaret for at 

møde til tiden til samlingerne, lodtrækning, konkurrencerne, både på spor og stadion. 

Holdleder kan være behjælpelig med det overordnede organisatoriske.  

Det forventes at du som VM-hold deltager: 

- Senest ankommer inden tidspunktet for dommermøde. (Mere præcist tidspunkt aftales på 

samlingen i Danmark.) 

- Deltager i baneprøvningen på stadion i det omfang du selv ønsker. (Det organisatoriske af 

baneprøvning aftales på samlingen.) 

- Deltager i de officielle VM aktiviteter som udstikkes af holdleder.  

 

 

Nedenstående blanket skal udfyldes og underskrives og derefter returneres til BHR@rottweiler.dk – 

Senest den 5. august 2015 – såfremt du ønsker at deltage til IFR Wold Championship 2015, under de i 

dette brev nævnte betingelser – samt evt. kommende nedskrevne aftaler der laves i samarbejde med 

holdleder og BHR på samlingen.  

http://www.rottweiler.dk/
mailto:BHR@rottweiler.dk
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KONTRAKT for hundefører, der er udtaget til IFR VM 2015 

Navn: 

Adresse: 

Postnr. og by:  

Mobil nr.:    E-mail: 

Ankomst dato til VM:  

Hunds navn:       Født den:  

Chip nr.:    

Hundens far:     Hundens mor:  

Jeg ønsker, at deltage ved IFR VM 2015 og accepterer ovenstående betingelser  

 

_____________________________________________________________________ 

Underskrift  

Kontrakten skal sendes til BHR enten via e-mail eller pr. brevpost. 


