Regler for nationale Lure Coursing Stævner i Danmark
Gældende fra 01.07.2013
Myndeklubben
Version 2013/3
Disse regler omhandler nationale cert-givende Lure Coursing stævner.
Ved internationale CACIL-givende stævner, gælder FCI’s internationale regler derfor.
1.

Dyrebeskyttelse
Sikkerheden og sundheden af dyrene skal altid være i højsædet blandt alle officials og
deltagere under Lure Coursing stævner. Dyrenes sikkerhed skal altid prioriteres højest.
Derfor er det til en hver tid tilladt hundeejeren / handleren, at trække sin hund fra at
deltage i et Lure Coursing stævne.
Kun sunde og raske hunde må deltage i et stævne, og tæver i løbetid må ikke deltage.
En dyrlæge som er tilknyttet et Lure Coursing stævne, kan udelukke hunde fra at
deltage i et stævnet, hvis hundens helbred kan tage skade.
Brugen af løbsmaske er obligatorisk for alle racer.

2.

Deltagelse og starttilladelse

2.1

Deltagelse
Alle mynderacer (gruppe 10) kan deltage, samt racer fra gruppe 5, begrænset til
pharaoh hound, cirneco dell’etna, podenco ibicenco, podenco canario, podengo
portugues og basenji.

2.2

Starttilladelse
For at en hund kan få godkendt starttilladelse gælder følgende betingelser:
1.
Dansk ejede hunde skal være registreret i DKK.
2.
Hunden skal have en gyldig Lure Coursing licens.
3.
Minimum alder:
•
For whippet, italiensk mynder, basenji og podengo potugues:
15 måneder.
•
For alle andre racer: 18 måneder.
4.
Maksimum alder:
•
Indtil slutningen af Lure Coursing sæsonen hvori hunden fylder 8 år.
5.
Tilmeldt under navnet af ejeren, som står i licensbogen.
6.
Ejeren skal være medlem af pågældende races specialklub.
7.
Udseendet af hunden må ikke være kunstigt ændret (f.eks. dens naturlige pels
må ikke være nedklippet).
8.
Udenlandske hunde skal have licens ifølge FCI’s regler og ejeren skal være
medlem af det pågældende lands specialklub.

2.3

Lure Coursing Licensbøger

2.3.1 Krav til indhold af licensbogen
Licensbogen skal indeholde følgende information:
Race, køn, hundens navn, stambogs nummer, fødselsdato, tatoverings nummer eller
chip nummer, samt ejerens navn og adresse.

For whippet og italienske mynder: En officiel registrering, som angiver hundens
skulderhøjde.
2.3.2 Licenskrav i Danmark
Små racer skal være mindst 15 mdr. gammel og store racer mindst 18 mdr. Gammel, for
at kunne opnå Lure Coursing licens, se §2.2. punkt 3.
Hundene skal bestå 3 licensløb uden anmærkninger: 1 sololøb og 2 løb parvis, med
dækken og maske.
Licens kan erhverves/fornyes til og med det år, hvor hunden fylder 8 år
Licensen udstedes for et kalenderår ad gangen
3.

Indbydelser til Lure Coursing stævner

3.1

Indhold af indbydelsen
Følgende information skal være indeholdt i indbydelsen:
1.
Arrangør, sted, dato, stævnets starttidspunkt og tidspunktet for aflevering af
licensbøger.
2.
Navnet på stævnelederen.
3.
Tilmeldings gebyr.
4.
Typen af konkurrencen og regler for dækken og mundkurv
5.
Information om præmieceremoni og tidspunkt
6.
Tilmeldingsperiode.
7.
Ansvars begrænsning ifølge paragraf 6.
8.
Doping regler

3.2

Tilmeldingsblanket
En tilmeldingsblanket skal være vedhæftet indbydelsen og/eller skal der være angivet
link til onlinetilmelding. Denne skal som minimum, indeholde følgende punkter:
1. Stævnets sted og dato
2. Hundens navn, race køn, fødselsdato, licensnummer, stambogsnummer,
id-nummer
3. Ejerens navn, adresse, tlf.nummer, emailadresse.
4. Oplysning om hvor mange dansk Cert hunden har opnået, og om
hunden bliver DKLCCH, hvis den får et dansk Cert mere.

4.

Fravær af hunde og officials

4.1

Fravær af hunde
Hvis en hund trækkes fra et stævne, skal dette meddeles til arrangøren så hurtigt som
muligt, og om muligt inden stævnets start.
Tilmeldingen er bindende, dette betyder at tilmeldingsgebyret skal betales selvom
hunden trækkes
Fravær af officials
Officials, som har opgaver under et stævne, skal informere stævnelederen, så hurtigt
som muligt, hvis der opstår et problem med at udføre de aftalte opgaver. En utidig
forladelse fra den aftalte post, kan kun ske efter godkendelsen af stævnelederen.

4.2

5.

Diskvalifikation/udelukkelse
Officials kan indberette alle hændelser under et stævne til stævnelederen.

5.1

Grundlag for diskvalifikation
Dommere og stævneleder kan diskvalificere eller bortvise en hund for dagen, som:
1.
Stopper op under løbet.
2.
Forhindrer afviklingen af stævnet f.eks. ved at flygte eller strejfe
3.
Skal opmuntres til at fortsætte ved at blive kaldt på, fløjtet efter, eller en anden
måde opildnet.

5.2

Hunde der overfalder andre/fight
Dommere og stævneleder skal diskvalificere hunde, som overfalder eller prøver på at
overfalde (fighte) andre hunde.
Overfaldende hunde, er hunde, som ikke er interesseret i haren, men i stedet overfalder
eller prøver på at overfalde andre hunde, for at forhindre dem i at løbe efter haren på
normal vis. Et umiddelbart forsvar efter et angreb er tilladt.
Det er ikke fight når en hund, uden intentioner om at slås, generer en anden hund pga.
sin interesse for haren, og for at give sig selv et den bedst mulige position i løbet.

5.3

Registrering af diskvalifikation
Diskvalifikationen skal være tydeligt noteret i licensbogen, og følgende forkortelse
skal noteres i licensbogen: Disk.
Diskvalifikationen indberettes til den pågældende specialklub.

5.4

Udelukkelse efter diskvalifikation
•
1. diskvalifikation i et kalender år: Udelukkelse for dagen
•
2. diskvalifikation i et kalender år: Udelukkelse for 4 uger
•
3. diskvalifikation i et kalender år: I Udelukkelse for 8 uger
Hvis en hund bliver diskvalificeret 4 gange i en periode på to sammenhængende år, så
mister den løbslicensen. Den kan få løbslicensen igen ved at opfylde standard kravene
på ny. Hvis løbslicensen inddrages igen efter 4 nye diskvalifikationer, i de to
efterfølgende år, er licensfornyelse umuligt.

5.5

Ejere eller handleres forseelser
Stævnelederen har ret til, i samarbejde med dommerne, at bortvise personer, der ikke
følger anvisningerne fra officials, der fornærmer officials eller som på anden måde
opfører sig upassende ved et stævne.

5.6

Doping
Al slags doping er forbudt. Dansk Kennel Klub’s dopingregler er gældende.

6.

Ansvars begrænsning
Hverken stævnets ledelse eller officials er ansvarlig for eventuelle skader der måtte
ske på hunde, hundeejere, eller andre under lure coursing. Ligeledes har de intet
ansvar i forhold løse eller bortløbne hunde.
Hundeejeren er ikke erstatningsansvarlig, hvis hunden forvolder skade på andre
deltagende hunde under et løb. I alle andre tilfælde, har hundeejeren det fulde ansvar
for sin hund.

7.

Tvister
Dommer, stævneleder og dyrlæge beslutninger er definitive og kan ikke appelleres.

8.

Stævneregler

8.1

Der skal udarbejdes lister over officials og deres opgaver
1.
Dommere
2.
Stævneleder
3.
Starter/Udkalder og hjælpere
4.
Harefører/ Teknisk service
5.
Sekretærer
6.
Dyrlæge

8.1.1 Dommerne
Dommerne er den øverste myndighed under et stævne. De fører kontrol med at
reglerne bliver overholdt og følger med i at stævnet forløber som det skal.
Deres beslutninger er endegyldige i tilfælde af tvister eller tvivl.
I tilfælde af tekniske problemer, skal de konferere med stævnelederen.

Før stævnet begynder, skal dommeren kontrollere, at retningslinjerne i paragraffen 8.3
er overholdt og at hundenes sikkerhed er i orden.
Lure Coursing stævner skal bedømmes af mindst to dommere, som begge skal have en
lure coursing dommer autorisation.
8.1.2 Stævneleder
Stævnelederen skal være en specialist med erfaring. Han/hun er den tilsynsførende
angående alle teknik og organisation opgaver. Under hele stævnet tager hun/han
beslutninger vedrørende alle tekniske eller organisatoriske spørgsmål der måtte opstå.
8.1.3 Starter/Udkalder og hjælper skal sikre at:
1. Ejerne/handlere har hundene klar til at starte til tiden.
2. Hundene er korrekt placeret ved starten (rødt dækken til venstre)
3.Løbsmaskerne er af de typer der er fremstillet til formålet og sidder rigtigt. Hunden
skal bære løbsmaske fra den kommer ind på banen, indtil den har forladt banen igen
(Mundkurve af de typer der er konstrueret for at forhindre hundebid, er ikke tilladt.)
4.Løbsdækkenet er af rigtig farve og placeret korrekt på hunden.
5. Evt. Hjælper kan sørge for at guide personer og hunde ind og ud af banen.
8.1.4 Harefører og teknisk personale
Det kræver stor kompetence at være hare fører og der bør være aftalt evt. afløser.
Haremaskinen skal være placeret således, at hareføreren har en uhindret oversigt over
hele coursing arealet.
Hareføreren modtager instruktioner fra stævnelederen og dommerne om hvordan
haren skal køres i den korrekte hastighed og afstand foran hundene.
Der skal ligeledes være et tilstrækkeligt antal hjælpere til at udlægge haren og udføre
tekniskservice.
8.1.5 Sekretærer
Sekretariatet sørger for indskrivning af alle deltagende hunde, samt lodtrækning,
startlister og beregning af placering efter førte gennemløb.
Ved andet gennemløb parres hundene efter deres placering i første løb, der foretages
lodtrækning om start rækkefølge og startlister udarbejdes.
Slutplacering beregnes og licensbøger udfyldes efter andet gennemløb.
8.1.6 Dyrlæge
Arrangørerne kan tilknytte en dyrlæge til inspektion af hundene ifm. et stævne.
Dyrlægen kan udelukke hunde i at deltage i stævnet, hvis det skønnes at hundens
helbred kan tage skade ved at deltage.
8.2

Begrænsninger for officials
Officials, hvis egen hund deltager i et Lure Coursing stævne, må ikke udføre deres
arbejde under den del af stævnet, hvor deres hunds race er involveret - der skal de
erstattes af andre officials.

8.3

Retningslinier angående landskab, overfladen og banens længde

8.3.1 Landskab
En stor eng eller mark er det ideale areal til Lure Coursing. Et let skrånende eller et
bakket terræn er særdeles velegnet, hvis det stadig giver oversigt over hundene.
Buskads og enkelte træer er ønskeligt - så længe de ikke udgør nogen fare for hundene.
8.3.2 Overfladen
Banen må ikke være for glat og skal være fri for sten og huller. Nogle naturlige
forhindringer er varmt anbefalet, men ikke absolut påkrævet. Evt. Forhindringer skal
være tydelig synligt fra hundenes synsvinkel fra en distance af mindst 30 meter, især
hvor der er fordybninger i landskabet.

8.3.3 Banens længde
Banens længde skal være:
• Fra 500 til 800 meter for whippet, italienske mynder, basenji og podenco
portugues.
• Fra 500 til 1000 meter for alle andre racer.
8.3.4 Afstanden mellem trisserne
Afstanden mellem trisserne er af den størst vigtighed og trisserne skal være placeret
med hensyntagen til terrænets beskaffenhed. Skarpere sving mere end 60 grader er
ikke tilladt.
8.3.5 Banen
Pga. de høje fysiske præstationer, som kræves af hundene ved Lure Coursing, skal
hele banen kunne overskuers og være fri for fare
Banen skal ændres til dagens andet gennemløb, normalt ved at den vendes.
Hareline skal lægges således at det mindsker risikoen for at hundene bliver viklet i
linen og kommer til skade.
Det er forbudt at anvende ”endeløse” systemer, hvor linen trækkes over jorden.
8.4

Starten

8.4.1 Hundene
Hver race løber for sig.
Hundene løber parvis. Er der 6 eller flere hunde pr køn og race til start, løber hanner
og hunner for sig.
Hundene slippes samtidig.
8.4.2 Dækkener
Den ene hund skal løbe med et rødt dækken og den anden skal løbe med hvidt eller
blåt dækken.
Hunden med det røde dækken står til venstre, og hunden med hvidt eller blåt dækken
til højre.
8.4.3 Masker
Alle hunde skal bære maske. Løbsmaskerne er af de typer der er fremstillet til
formålet og sidder rigtigt. Hunden skal bære løbsmaske fra den kommer ind på
banen, indtil den har forladt banen igen
(Mundkurve af de typer der er konstrueret for at forhindre hundebid, er ikke tilladt.)
8.4.4 Ulige antal af tilmeldte hunde
I tilfælde af et ulige antal af tilmeldte hunde, må arrangøren, om muligt, finde en
makker, for at undgå et solo løb. Denne hund løber uden dækken.
8.5

Coursing materiellet
Arrangøren er forpligtet til at sikre sig, at alt maskineri er i perfekt stand for at det kan
fungere uden at svigte. Stævnelederen skal sørge for reserve materiel i tilstrækkelig
mængde og kvalitet, for at sikre et problemfrit stævne.
Haremaskinen og anden materiel skal opfylde følgende krav:
1.
Haremaskinen må kunne accelerere haren meget hurtigt.
2.
Haremaskinen må kunne reagere hurtigt til alle skift i hastighed.
3.
Haremaskinen må have tilstrækkelig ekstra reservekapacitet.
4.
Den kunstige hare er lavet af ca. 40 cm lange plastik eller stof strimler, samt
gerne et hareskind eller lignede vedhæftet.
5.
Trisserne skal ikke være i stærke farver eller skinnende.

8.6

Bedømmelsen
Lure Coursing dommere skal bedømme hundenes præstation på grundlaget af fem (5)
kriterier. (Se nedenunder.) Det maksimale antal point der kan gives for hver kriterium
er 20 point (FCI system).
Hunde, som ikke opnår mindst 50% af det maximale antal point i første gennemløb,
skal udelukkes fra andet gennemløb.
Der skal normalt være to gennemløb, og point derfra skal lægges sammen. Er der ikke
mulighed for et andet gennemløb, skal de point der er optjent i første gennemløb,
danne basis for udregningen af placeringen.
I tilfælde hvor to eller flere deltagere får samme resultat, (ud fra de point optjent i
begge gennemløb), vil den hund, der opnår det højeste antal point under andet
gennemløb, få den bedste placering. Hvis resultatet stadig står lige, vil den hund, som
opnåede det højeste antal point i delmomenterne i andet gennemløb få den bedste
placering. Her prioriteres delmomenterne som følger: Punkt 8.6.1: Adræthed, punkt
8.6.2: Hastighed, punkt 8.6.3: Udholdenhed, punkt 8.6.4: Entusiasme, og endelig
punkt 8.6.5: Intelligens.

8.6.1 Adræthed
En myndes adræthed vises:
1. Ved dens hurtige skift af retning forårsaget af harens drejninger.
2. Ved evnen til at klare forhindringerne.
3. Ved at fange haren, og især ved en glidende tackling af haren.
8.6.2 Hastighed
Den hastighed som er nødvendig for at kunne fange et bytte. Det kan ses ved den fart
hvormed hundene indhenter haren, når de reagerer på den overraskende start.
Hundenes fart vil blive observeret under hele gennemløbet men i særdeleshed når
hunden fanger haren. Farten kan ses på bevægelsesmønstret, antallet af bevægelser og
hundens fremdrift.
Dommeren skal belønne den hund som løber “lavt”, virkelig strækker ud og jager
haren.
Fordi tidtagning ikke bruges for at måle hastigheden, er måden hvorved hunden “giver
alt hvad den har”, et vigtigt redskab hvormed man kan vurdere dens evne til at fare
hurtigt fremad.
Den absolutte fart bliver ikke vurderet af dommerne under bedømmelsen, da hundens
fart skal vurderes i forhold til konkurrentens fart.
En “go-bye” kan ske når den hund, som er i anden position, giver alt hvad den har og
overhaler dens konkurrent. Overhaling sker altid mellem to på hinanden følgende
trisser.
8.6.3 Udholdenhed
Udholdenhed er en hunds evne til at slutte løbet i god fysisk stand.
Det er summen af hundens fysiske og mentale evner.
8.6.4 Entusiasme
Entusiasmen er den iver hunden viser under jagten, uanset jordens beskaffenhed er,
(meget ujævn eller med forhindringer) uanset hvilken hændelser der finder sted
undervejs, som f. eks løbe for langt i svingene, at falde eller miste øjenkontakt med
haren.
En myndes entusiasme er vist:
1.
Ved starten:
Ved dens koncentration og opmærksomhed.
Ved at den fikserer øjnene på haren.
2.
Mens den jagter haren:
Ved dens konstante jagt efter haren, som tvinger hareføreren til at accelerere
haren, for at undgå, at hunden fanger haren før løbet er forbi.
Ved at den springer uanfægtet og uden tøven over en forhindring.

3.

Ved dens iver til at indhente haren, hvis den er kommet bagud.
Når den fanger haren:
I fuld fart.
Ved at tage haren med en glidende tackling.
Ved dens forsøg at indfange haren, også selv om haren er blevet taget af
konkurrenten.

8.6.5 Intelligens
Intelligens viser sig ved at hunden under forfølgelsen placerer sig i en position der gør
det muligt at fange haren. Uden denne egenskab kan selv den hurtigste hund ikke
fange haren.
Ved at placere sig mellem haren og dens formodede rute, og ved at forhindre haren fra
at undslippe til det fjerne landskab, viser hunden sin intelligens.
8.7

Sanktioner under løb
Dommere og stævneleder kan pålægge sanktioner i overensstemmelse med disse
regler.

8.7.1 Straf ved tyvstart / for sen start
Hvis en ejer / handler slipper en hund for tidligt eller sent, kan dommerne trække op til
10 point fra hundens total pointantal for det pågældende løb. Hvis der skal være
omstart for det pågældende løb, bortfalder straffen.
Ved tyvstart kan dommerne konferere med starter og stævnelederen om beslutningen.
8.7.2 For sent til start
Hvis hunden ikke er til stede på starttidspunktet for dens løb, kan den blive udelukket
for resten af dagen.
8.7.3 Diskvalifikation og Udelukkelse
Dommerne kan diskvalificere og udelukke en hund for dagen som:
1.
Forbliver tæt på ejeren efter start signalet eller forlader banen.
2.
Løber efter dens konkurrent og ikke efter haren.
3.
Ikke har den fysiske styrke som er nødvendigt for konkurrencen.
9.1

Certifikater

9.1.1 Dansk Lure Coursing Certifikat (Cert)
Cert uddeles til de bedste hunde i hver race og køn, som har fået mindst 67% af det
maksimalt opnåelige antal point og ikke i forvejen er Dansk Lure Coursing
Champion (DKLCCH). Er vinderen DKLCCH, går Certet videre til nr 2 og så
fremdeles.
Starter der kun 1 hund i en race, uddeles ikke Cert.
Starter 2-5 hunde i en race, uddeles 1 Cert
Starter 6-23 hunde i en race og køn uddeles 2 Cert
Starter 24-35 hunde i en race og køn uddeles 3 Cert
Starter 36-47 hunde i en race og køn uddeles 4 Cert
Starter 48-59 hunde i en race og køn uddeles 5 Cert osv. med 1 Cert per yderligere 12
hunde.
En kryptochid hanhund kan ikke tildeles Cert. Dog dispenseres for denne regel hvis
hunden har fået fjernet en eller begge testikler operativt efter 6 mndr alderen og der
dokumentation herfor.
9.1.2 Dansk Lure Coursing Champion
For at opnå titlen ”Dansk Lure Coursing Champion”, skal hunden have opnået 2
Danske Lure Coursing Certifikater. Hunde der har en titel som national Lure Coursing

Champion i et andet FCI land, skal kun opnå 1 Dansk Lure Coursing Cert for at opnå
titlen.
Desuden gælder at en hund kun kan blive Dansk Lure Coursing Champion, hvis den
har været på en af FC anerkendt udstilling og her har opnået mindst ”Very Good”
Et Cert kan være hvilende.

9.2

CACIL Regler: som beskrevet i de internationale regler
--------------------------------------------------------------------------------Allerød 13/06-2013 _____________________
Lars Johansen
Formand
Myndeklubben

