
Deltagelse til VM og CSS vinder i 2022 

 

For at kunne deltage til VM skal hunde have deltaget i mindst 2 konkurrencer, senest på 

dagen for tilmeldingsfristen. Se øvrige betingelser FCI REgulations for International 

Sighthound Races & Coursing Events punkt 4.6 

Fra 2022 hedder det ikke længere EM men VM 

Tilmeldingsfristen fremgår af den officielle invitation 

Til VM løbes der i 2 klasser, CACIL-klasse (Verdensmester) og CSS klasse (CSS verdens 

vinder). 

For at kunne deltage i CACIL-klasse skal hunden have 2 VG på udstilling. Det ene VG på 

en national eller international udstilling og det andet VG på en international udstilling. Se 

yderlige FCI Regulations for International Sighthound Races & Coursing Events punkt 1.4 

I 2022 er det tilstrækkeligt med et VG, som skal være på en international udstilling. 

Udtagelse til det Danske landshold er på basis af ranglisten og foregår 7 dage før den 

officielle tilmeldingsfrist. 

Points regnes ud på udtagelsesdagen. Konkurrencer indenfor de sidste 365 dage danner 

grundlag for udregningen.  

Hunden får 1 point for at have gennemført en konkurrence og desuden 1 point for hver 

hund den har slået. Her medregnes ikke hunde der har fået WDR, MWDR, DISM, DISQ 

Hvis hunden har deltaget i flere end 3 konkurrencer, vil de 3 konkurrencer hvor hunden har 

opnået flest point, danne grundlag for udregningen.  

Ved pointlighed bliver den hund der har slået flest hunde i en af de 3 konkurrencer, 

placeret først. F.eks. Hund A har optjent 13 + 4 + 8 point og hund B har optjent 11 + 5 + 9 

point. Hund A bliver placeret øverst. 

Er der optjent lige mange point tæller den konkurrence med næst flest point. 

Var situationen sådan: hund A 13 + 4 + 8 og hund B 13 + 5 + 7, bliver hund A placeret 

øverst. 

Var situationen sådan: hund A 13 + 4 + 8 og hund B 13 + 4 + 8, bliver den 4. bedste 

konkurrence medtaget. Hvis der så stadig er pointlighed, så trækkes der lod. 

LC udvalget er ansvarlig for at opdatere ranglisten efter hver konkurrence afholdt i 

Danmark og konkurrencer i udlandet hvor danske hunde har deltaget. 

Har man deltaget i en anden konkurrence end VM i udlandet, påhviler det deltageren 

SELV at huske at få kopi af HELE resultatlisten for sin klasse med hjem og sørge for at LC 

udvalget modtager listen senest 14 dage efter konkurrencen.  

Når den officielle indbydelse til et VM foreligger, vil LC udvalget offentliggøre denne og 

beskrive hvordan man skal forholde sig hvis man er interesseret i at deltage.  
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