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Klasning af hund 
Der klasses separat på sprint (S) og på normal/stayer (N) 

  
Hunde med nyerhvervet licens starter i klasse 3. 

Importerede hunde med gyldig løbslicens, starter i klasse 2. 
Hunde der har startet på Midtjysk Greyhound Stadion starter med aktuel 

klasse derfra. 
Svenske hunde starter første gang med deres aktuelle svenske klasse. 

Hunde med manglende rundbaneerfaring inden for de sidste 6 måneder og 

hunde yngre end 24 mdr., starter i klasse 1-4 efter skøn fra løbsmanageren. 
 

En førsteplads betyder oprykning til en højere klasse. 
En andenplads betyder oprykning med en halv klasse. 

En sidsteplads betyder nedrykning til en lavere klasse. 
En næstsidsteplads betyder nedrykning med en halv klasse. 

 
Hunde der stiller op i løb højere end egen klasse kan ikke rykke ned. 
(Dog rykker klasse 2 hunde der bliver sidst i klasse 1 og klasse 3 hunde der bliver sidst i klasse 2 en halv klasse ned) 
Hunde der stiller op i løb lavere end egen klasse kan ikke rykke op. 
Løb med kun 3 hunde til start udløser ikke op- eller nedrykning. 

 
Hunde der er fyldt 6 år kan ikke starte sæsonen i bedre klasse end klasse 3. 

Hunde der er fyldt 7 år kan ikke rykke op i bedre klasse end klasse 3. 

 
Ved første start på en ny distance, starter hunden en klasse lavere end dens 

klasse på nærmeste distance. 
 

Hunde der viser store resultatudsving i forhold til deres aktuelle klasse, kan 
omklasseres efter skøn fra løbsmanageren.  

 
 

Placering af hunde i løb 
I det omfang hundenes klasser ikke går op med antallet af løb, placeres 

hundene 1) efter ejerseedning således at samme hundeejer så vidt muligt ikke 
får hunde i samme løb og 2) efter lodtrækning. 

Det tilstræbes at det højst rangerede løb så vidt muligt fyldes helt op inden det 
næst højst rangerede løb sammensættes. (f.eks.: fire klasse 1 hunde og otte 

klasse 2 hunde er tilmeldt. De to klasse 2 hunde der først trækkes, placeres i 

samme løb som de fire klasse 1 hunde).  
Løbsmanageren kan efter eget skøn fravige ovenstående for at tage hensyn til 

den mest sportslige afvikling af løb. 
 

 
Et løbs klasse 
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Et løbs officielle klasse er altid lig med de deltagende hundes klasser lagt 
sammen og divideret med antallet af deltagende hunde. Dette gælder også for 

titelløb og veteranløb. 
(eks: af seks deltagende hunde er to fra klasse 1 og fire fra klasse 2. Løbet 

bliver et klasse 2 løb fordi: (1+1+2+2+2+2)/6 = 1,67 = Klasse 2). 
Der rundes OP til højeste klasse. (Beregnet klasse på 3,5 = Klasse 3). 

Undtagelse: Har minimum halvdelen af et løbs hunde samme klasse, kan løbet 
aldrig blive lavere klasseret. (Er der tre klasse 1 hunde i et løb, bliver løbet 

klasse 1 uanset de øvrige hundes klasse). 

 
Løb over flere dage 

Ved konkurrencer der strækker sig over flere løbsdage, skal samtlige tilmeldte 
hunde være til rådighed på alle konkurrencens dage. Hvis der ikke er hunde 

nok til indledende heats, er hundeejerne ikke forpligtet til at lade deres hunde 
stille op i andre løb.  

Der vil blive afholdt indledende heats ved syv eller flere tilmeldte hunde. 
Ved 7-12 tilmeldte hunde går de tre første fra hvert heat videre og ved 12-18 

tilmeldte går de to første fra hvert heat videre. 
Hvis der er mere end 18 tilmeldte hunde, er det de 18 højst klassede hunde 

der deltager. Ved klasselighed vil hundeejere med flest tilmeldte hunde blive 
pålagt at trække en hund. 

Indledende heats sammensættes efter simpel lodtrækning, dog vil ejere med 
flere tilmeldte hunde få deres hunde ligeligt fordelt mellem heats. 

 

 
Afvigelser 

Eventuelle afvigelser til nærværende regler for sammensætning af væddeløb, 
skal tydeligt fremgå af invitationen.
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Pointgivning til årets hund: 
 

Klasse 1 (samt finaler i åbne løb) 

 Antal hunde til start / point 

Plac. 6 5 4 3 

1 12 10 8 6 

2 10 8 6 4 

3 8 6 4 2 

4 6 4 2  

5 4 2   

6 2    

 
Klasse 2 

 Antal hunde til start / point 

Plac. 6 5 4 3 

1 9 7 5 3 

2 7 5 3 2 

3 5 3 2 1 

4 3 2 1  

5 2 1   

6 1    

 

Klasse 3+4 (samt indledende heats) 

 Antal hunde til start / point 

Plac. 6 5 4 3 

1 6 5 4 3 

2 5 4 3 2 

3 4 3 2 1 

4 3 2 1  

5 2 1   

6 1    

 

Vindere af Dansk Derby, danmarksmestre og sjællandsmestre får 5 point 
ekstra. 

Ved pointlighed afgøres årets hund ved: 
1. Flest sejre 

2. Flest top 2 placeringer 

3. Flest top 3 placeringer 
4. Titlen deles 


