
Beregning af VM Point beregningsmodel til VM-point  

BHR afholder i samarbejde med RKD’s lokalforeninger VM udtagelseskonkurrencer, samt ét IPO 

DM.  

Nærmere information omkring udtagelseskonkurrencer kan ses på: 

- ”BHR’s koncept til udtagelseskonkurrencer” 

-”BHR’s koncept til DM”  

 

Krav:  

- For at blive udtaget til VM holdet, skal man som minimum have deltaget og opnået VM point i en 

officiel Rottweilerklub Danmark konkurrence – altså VM udtagelse eller RKD DM for IPO III. ’ 

- Hund og fører kan stille til alle de konkurrencer de ønsker, men det er de 3 bedste beståede IPO 

III prøver, som giver det samlede VM point resultat. Dog skal der som minimum være indregnet 

point fra én RKD konkurrence i det samlede resultat.  

- Man behøver dog ikke at stille i mere end 1 udtagelseskonkurrence for at få point.  

- RKD IPO3 Danmarksmesteren er automatisk udtaget til VM.  

 

Konkurrencer der giver VM point:  

- CACIT konkurrencer - DKK IPO DM  

- RKD udtagelseskonkurrencer  

- RKD IPO DM  

Beregning af point: Dette er beregningen for udtagelse til VM holdet. Gældende for det hele er, at 

det er resultater opnået i IPO III prøver. Man optjener VM point fra dagen efter VM og til og med 

DM året efter.  

Ex. de point som er optjent fra dagen efter VM i 2017 – til og med DM i 2018 giver point til 

udtagelse på VM-holdet i 2018.  

 

 

 

 

 



Konkurrence   F  SG  G  TS 

DKK IPO DM    12  10  6  3 

CACIT konkurrencer   12  10  6  3 

Vær opmærksom på, at pointene gives for prædikater.  

 

Konkurrence   1. pl.  2. pl.  3. pl.  4. pl.  5. pl.  

RKD IPO DM    Direkte udtaget 14  12  10  8  

RKD VM udtagelser   15  12  10  8  6  

Vær opmærksom på, at pointene gives for placeringer.  

 

Hvis der er point lighed, er det den hund, som har opnået højeste placering til RKD DM.  

Gældende for alle konkurrencer, for at kunne få point, skal IPO III prøven, som minimum, være 

bestået med prædikatet tilstrækkelig.  

For at få tildelt point for ikke RKD konkurrencer, skal hundeføreren selv sende dokumentation for 

prøven til BHR@rottweiler.dk. 

Wildcard: BHR kan såfremt alle pladser på VM-holdet ikke er besat efter afholdelse af DM, udstede 

Wildcard. Mere info herom efter afholdelse af DM. 
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