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Samarbejdsaftale med Rottweilerklubben Danmark  

- IFR IPO World Championship 2015 

Begrundelse 

Brugshunderådet (BHR) og Hovedbestyrelsen (HB) vil gerne styrke sammenholdet og fællesskabsfølelsen 

endnu mere blandt konkurrencehundeførerne i Rottweilerklubben Danmark (RKD).  

Vi er af den overbevisning, at hvis alle bidrager til et fælles mål, så bliver udbyttet langt større både for den 

enkelte og for fælleskabet.  

Derfor vil BHR i år forestå en koordineret plan for indsamling af midler og hvordan midlerne bliver brugt. 

BHR vil også bidrage i indsamlingen af midler.  

Formået med samarbejdsaftalen er, at det på forhånd er tydeligt for den enkelte, hvilke forventninger BHR 

har samt hvilke forventninger, der kan stilles til BHR.  

Samarbejdsaftalen er et tilvalg, kontrakten (kendt fra tidligere år) er stadig obligatorisk.  

Målgruppe 

Alle medlemmer af RKD, som har en Rottweiler, der opfylder gældende krav fra DKK ift. at kunne deltage i 

internationale konkurrencer.  

Der er intet krav om, at hunden har en IPO3 når hundefører indgår samarbejdsaftalen med BHR, men 

hundefører skal have en formodning om, at hunden kan stilles i en IPO3 og deltage i 

udtagelseskonkurrencerne i løbet af året.   

Wildcard 

De 3 først placerede hvis forgående VM har wildcard.  

Hvis man er udtaget på wildcard har man følgende 4 muligheder. Der skal skriftligt gives besked til BHR, 

inden den 1. april 2015, hvilken mulighed der vælges. Hvis ikke der gives besked i tide, så bliver det 

mulighed 3.  

1.) Benytte sit Wildcard og indgår samarbejdsaftalen og kontrakt med BHR, således man er ligestillet ift. 

midler som de andre danske VM deltagere.  

2.) Benytte sit Wildcard og indgå kontrakt med BHR, således at man er ligestillet ift. kontrakten  som de 

andre danske VM deltagere. Herunder at få holdtøj, benytte holdleder og deltage i samlinger.  

3.) Benytte sit Wildcard, men ikke indgå nogen form for samarbejde med BHR/RKD og fraskrive sig 

muligheden for at få andel i de midler og muligheder som de andre deltagere har.  

4.) Fraskrive sig sit Wildcard og konkurrere om en VM plads på lige fod med de andre IPO3 ekvipager. 

Valgfrit om man ønsker at indgå samarbejdsaftalen med BHR, men obligatorisk at man underskriver 

kontrakten.  

*Det er obligatorisk at man ved brug af Wildcard, er medlem af Rottweilerklubben Danmark.  
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Indsamling af midler 

De som indgår samarbejdsaftalen med BHR, forpligter sig til at hjælpe med at indsamle økonomiske midler 

til holdet – også selvom de ikke bliver udtaget til holdet.  

Kun fantasien sætter grænser for hvordan der kan indsamles midler, men overordnet vil BHR koordinere 

indsamlingen.  

BHR vil lave en facebookgruppe – hvor der kan laves auktioner på genstande, kurser m.m. Gruppen vil være 

åben, således at det er attraktivt for evt. sponsorer, da de vil få reklame for deres firma/produkt.  Der vil 

være regler for gruppen, således vi opfylder den danske lovgivning ift. hvilket der må sælges på en 

auktionsside.  BHR vil være behjælpelige med at lave opslag på de ting der skal sælges på Facebook, således 

det ikke kræver et facebook login.  

 

Ideer til hvordan der kan indsamles midler: 

- Enetimer bortauktioners  

- Kursus med hundefører, hvor overskuddet går til VM holdet 

- Amerikansk lotteri ved et arrangementet, hvor overskuddet går til VM holdet  

- Samarbejde med lokalforening med ekstern instruktør, hvor overskuddet går til VM holdet.  

- Genstande (udstyr, foder, bøger eller lignende), bortauktioneres  

 

Det vil kun være økonomiske midler der har interesse, så hvis der er tale om genstande, så skal disse 

bortauktioneres fx på den Auktionside BHR opretter.  

Undtagelsesvis kan hundefører tøj komme i betragtning, hvis det dækker alle deltagere af holdet, og RKD 

ikke på forhånd har indgået en tøjsponsor aftale.  

 

Det vil blive oplyst på www.rottweiler.dk samt på BHR’s facebook gruppe, når Auktionssiden går i luften, 

samt der vil blive sendt mail til de som har sendt en skriftlig tilkendegivelse om samarbejde, til BHR.  

De indsamlede midler bedes overført til BHR’s konto. Konto oplysninger findes på www.rottweiler.dk  

Ved overførelse bedes der skrives navn + arrangement i besked til modtager, samt sendes en mail til BHR 

vedr. den overførsel der er lavet.  

 

Benyttelse af de indsamlede midler 

Det er BHR som beslutter hvad de indsamlede midler skal bruges til, men det vil altid være til udgifter i 

direkte forbindelse til holddeltagerne og holdleder.  

RKD afholder udgifterne til holdleders transport og logi.  

Samtidig vil det være udgifter, hvor der kan forelægge en dokumentation her af. (Krav ift. SKAT) 

Fx 

- Hotel ophold 

http://www.rottweiler.dk/
http://www.rottweiler.dk/
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- Forplejning 

- Udgifter i forbindelse med samlingerne, fx forplejning 

De som indgår samarbejdsaftalen og er udtaget til VM holdet, vil få en lige stor andel af den indsamlede 

pulje. Dog vil beløbet aldrig overstige de faktiske dokumenterede udgifter som hundeførerne måtte have. 

Hvis der er penge i overskud, videreføres de til næste års VM.  

 

Forpligtigelser  

Når man indgår samarbejdsaftalen med BHR/RKD, så forpligter man sig til følgende: 

- Aktivt at indsamle midler til VM holdet.  

- Accepterer at det er BHR som beslutter hvordan midlerne fordeles.  

- 1 uge efter VM, sender hundefører dokumentation for udgifter (kvitteringer) til BHR, da dette skal 

bruges som bilag til regnskabet.  

Indsamlingsperiode 

Indsamlingsperioden er fra underskrift af samarbejdsaftalen dog senest 1. april 2015 og frem til RKD DM.  

Frasigelse af samarbejdet  

Uanset om man indgår samarbejdsaftalen med BHR/RKD, så er det Udtagelsesreglerne som er gældende ift. 

hvem der bliver udtaget til IFR VM.  

Så hvis en hundefører ikke ønsker at indgår samarbejdsaftalen, så vil dette ikke have betydning ift. at kunne 

kvalificere sig til VM. Personen får blot ikke andel i de indsamlede midler og de andre goder der måtte være 

ved samarbejdet.  

Dog er det et ufravigeligt krav, at alle holddeltagere – uanset om men indgår samarbejdsaftalen – 

underskriver den kontakt BHR udsender til holddeltagerne.  

Man kan til enhver tid frasige sig samarbejdsaftalen med BHR. Dette kræver dog, at man gør det skriftligt til 

bhr@rottweiler.dk. Evt. indsamlede midler ved frasigelsestidspunktet er BHR’s og kan dermed ikke 

tilbagebetales.  

BHR kan også ophæve samarbejdsaftalen med en hundefører, såfremt denne ikke lever op til de 

forpligtigelser som er nævnt.  

 

 

 

/Brugshunderådet januar 2015 

 

 

mailto:bhr@rottweiler.dk
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Skriftlig tilkendegivelse 

Jeg vedkender mig hermed samarbejdsaftalen og de ovenstående betingelser.  

Hundefører data: 

Navn: 

Adresse: 

Post nr: 

By: 

Telefon nr: 

Mail: 

 

Hundens data: 

Navn: 

Stambogs nr: 

Prøver: 

Evt. ideer til indsamling af midler (ikke et krav) 

 

 

 

 

 

________         _______________________________________________ 

Dato og underskrift  

 

 

 


