Nedenstående kriterier er udarbejdet ud fra et ønske om, at der generelt ikke skal
være forskel på, om det er en stor, mellem eller lille hund, som den enkelte ønsker at
tilmelde landsholdet.
Der arbejdes med 2 typer ekvipager i bruttotruppen, dels klasse 3 hundene, som
vurderes at kunne gøre sig gældende på dette års landshold, dels ”boblerne”, som er
ekvipager, som viser stort potentiale.
Klasse 3 hunde kan dermed udtages til bruttotruppen dels ”direkte”, dels som ”bobler”, mens en klasse 2 hund alene kan komme med i truppen som ”bobler”.
Kriterier for udtagelse til Agility landsholdets bruttotrup 2008
VM afholdes i Helsinki, Finland, den 26. – 28. september
og NM i Hamar, Norge, den 21. – 23. november 2008.
Den enkelte ekvipage skal ved ansøgning over for DKK tilkendegive interesse for at
komme i betragtning til det danske agility landshold.
Det vil som tidligere være muligt at tilkendegive om man ønsker at komme i betragtning til VM og/eller NM. For at komme i betragtning til VM eller NM bruttotruppen
skal ens ansøgning være DKK i hænde senest den 10. april 2008.
Der er et generelt krav om, at hundene skal være i klasse 3 i både spring og agility.
Dog kan ekvipager med hunde i minimum klasse 2 i spring og agility også tilkendegive deres interesse for at komme i betragtning til en plads i bruttotruppen som ”bobler”.
Forud for den første landsholdsamling vil der blive udvalgt en VM/NM bruttotrup
blandt de ekvipager, som har tilkendegivet interesse for at repræsentere Danmark på
det danske agility landshold.
Der vil blive udvalgt op til 32 hunde, fordelt på de 3 størrelser.
Af disse 32 hunde kan op til 4 hunde i hver størrelse tilknyttes som ”boblere”.
Truppen vil indeholde ekvipager der forventes at kunne opnå en plads på holdet og
ekvipager der forventes at kunne gøre sig gældende individuelt.
”Boblerne” forventes ikke umiddelbart at kunne gøre sig gældende til VM/NM 2008.
Hvis udviklingen for en ”bobler” sker hurtigere end forventet, så vil denne ekvipage
selvfølgelig også kunne gøre sig gældende til dette års VM/NM trup.
Der vil i hele perioden kunne tilknyttes nye ekvipager til bruttotruppen i form af
”boblere”, disse vil dog ikke umiddelbart kunne komme i betragtning til landsholdet i
år 2008. Dette er dog betinget af, at der er plads i bruttotruppen.
Vurdering af interesserede ”boblere” vil efter henvendelse til DKK ske på det førstkommende af de 5 nedenfor nævnte stævner.

Bruttotruppen vil løbende kunne blive reduceret såfremt de tilknyttede ekvipager ikke
deltager aktivt eller ikke lever op til de aftaler og træningsmå,l der sættes på samlingerne.
Samlingerne:
Der afholdes 5 træningssamlinger (hver af en weekends varighed) forud for VM/NM
2008. Den 4. samling vil dog være lagt med hovedvægt på VM holdet og vil derfor
være reduceret til 1 dag for den resterende bruttotrup.
Formål med træningssamlingerne:
 Skabe et sammenhold og netværk i de enkelte grupper.
 Målrette den enkeltes træning mod VM/NM og de krav der stilles.
 Skabe en forståelse i truppen for den enkelte ekvipages behov og handlingsmåde.
 Mental og fysisk træning.
 Udvælgelse af det endelig hold.
Udtagelsen vil ske efter følgende principper:
 Resultater fra udvalgte baner der løbes på samlingerne.
 Udviklingen for den enkelte ekvipage fra samling til samling.
 Den enkeltes indstilling og loyalitet over for truppen og det fælles mål.
1. samling til VM
26. – 27. april 2008 på Sjælland.
Denne samling gennemføres med træning, målsætning og udarbejdelse af træningsplan både lørdag og søndag. OBS: Traditionel landsholdssamling begge dage, da stævnet på Amager, der skulle have indgået som en del af landsholdssamlingen, er blevet aflyst.
2. samling til VM
31. maj – 1. juni 2008, samlingen afholdt i Ribe.
Denne samling er planlagt som træningsweekend, hvor der vil blive lagt vægt på
evaluering af træningsplanen, mentaltræning, kondition og reel agility træning målrettet VM 2008.
3. samling til VM
28. og 29. juni 2008, samlingen afholdes i Vallensbæk på Sjælland
Denne samling vil danne basis for den endelige udtagelse af VM holdet. Kriterier for
denne udtagelse vil blive offentliggjort på et senere tidspunkt, men vil i lighed med
udtagelsen i 2007 være en kombination af direkte kvalifikation på baggrund af resultaterne ved denne samling og en udvælgelse på baggrund af præstationer under forløbet.

4. samling til VM
30. og 31. august 2008, samlingen afholdes på Sjælland.
Denne samling vil være en samling for VM holdet plus reserver.
Lørdag den 30. august vil der for alle øvrige i bruttotruppen være træning målrettet
NM.
1. samling til NM
18. og 19. oktober 2008, samlingen afholdes i Vallensbæk på Sjælland
Denne samling vil danne basis for den endelige udtagelse af NM hold. Kriterier for
denne udtagelse vil blive offentliggjort på et senere tidspunkt, men vil i lighed med
udtagelsen i 2007 være en kombination af direkte kvalifikation på baggrund af resultaterne ved denne samling og en udvælgelse på baggrund af præstationer under forløbet.
Deltagelse i træningssamlingerne til VM og NM er obligatorisk for ansøgere, som anført ovenfor. For forplejning m.m. på samlingerne vil der blive en brugerbetaling på
maks. kr. 500 pr. weekend. For første samling til VM vil brugerbetaling være reduceret til maks. 300 kr.
Der vil til 3. og 4. samling til VM og 1. samling til NM blive ydet et tilskud på kr. 200
pr. person for dem, der skal passere broen.
Stævnedeltagelse:
Som del af udtagelsen til VM/NM indgår stævnedeltagelse, hvor der skal udarbejdes
målsætninger henholdsvis tilbagemeldinger på opnåelsen af disse for de stævner den
enkelte ekvipage vælger at deltage i. Dermed vil det både være de opnåede resultater fra det aktuelle stævne såvel som arbejdet forud henholdsvis i fortsættelse af
stævnet med målsætninger som vil indgå i kravet ”Stævnedeltagelse”, og dermed
være medtællende til den løbende evaluering og den endelige udvælgelse.
Stævnerne
Der stilles i år 2008 krav til ekvipagerne i bruttotruppen om stævnedeltagelse, idet
ekvipagerne skal deltage i minimum 4 ud af 5 nedenstående stævner - heraf skal
min. 1 være med hver af de to VM dommere:






Hvalsø den 19. april (Anne Savioja)
DKK, Hillerød den 3. - 4. maj (Allan Hansen)
DKK, Sjælland den 21. - 22. juni (Anne Savioja)
DKK, Vejen den 16. - 17. august
DKK, Sjælland den 13. - 14. september

For VM/NM-bruttotruppen skal det endvidere forventes, at der vil blive stillet krav om
deltagelse i relevante indendørsstævner på gulvtæppe i 2008.
Herudover gælder følgende generelle regler for deltagelse på landsholdet:


Ansøgerne skal være medlemmer af DKK og opfylde de krav der er fastsat i FCI’s
regler vedr. deltagelse til VM.



Der skal ansøges skriftligt til DKK om deltagelse på landsholdet til VM/NM senest
den 10. april 2008. Ansøgningsskemaet på www.ag-landsholdet.dk anvendes.



Ansøgeren skal på forhånd prioritere deres interesseret for at komme i betragtning til VM for hold og/eller individuel (uanset prioritering vil ekvipagen blive udtaget til det som DKK’s AG-udvalg ønsker at den enkelte ekvipage skal deltage
til).



Ekvipagen skal være den samme gennem hele forløbet.



Det er ikke nødvendigvis de samme ekvipager der løber hold og individuelt til VM,
tilsvarende kan AG udvalget vælge at lade mere end 3 ekvipager af samme størrelse (S-M-L) deltage individuelt. Der vil blive reduceret tilsvarende i antal fra de
øvrige størrelser.



Deltagerne må være indstillet på selv, helt eller delvis, at bidrage med betaling i
forbindelse med VM/NM.



Deltagerne skal i god tid sørge for at hunden er forsikret, vaccineret og blodprøvetestet, således at den kan rejse til de lande hvor VM og NM finder sted.



Der gives ingen garanti for deltagelse i div. mesterskaber. Udtagelsen sker umiddelbart efter afvikling af sidste træningssamling til hhv. VM og NM. Der vil blive
udtaget officielle reserver indenfor hver størrelseskategori der sendes af sted.



Kun ansøgere der, uden forbehold, kan og vil indgå som en del af et hold såvel på
som udenfor banen, vil kunne komme i betragtning.



Landsholdet optræder samlet og i det af DKK udleverede tøj.



Ansøgeren kan, som hovedregel kun medtage den hund de har tilmeldt til træningssamlingerne.



De udtagne hunde skal kunne være alene og kunne opholde sig i et bur.



Ansøgere, der udtages, kan som hovedregel kun medbringe den hund de er udtaget med til mesterskabet samt (meget gerne) deres evt. ”bedre halvdel”. Evt. afvigelser skal godkendes af holdlederen.

