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Retningslinjer for DTF Showteam
Da interessen for at deltage i shows på dyrskuer er øget, er der udfærdiget en række retningslinjer
for DTF Showteams.
Retningslinjerne er udfærdiget for at sikre godt sammenhold på det enkelte Showteam, og sidst
men ikke mindst for at sikre en rigtig god atmosfærer for alle deltagere.
Landet er opdelt i følgende 4 regioner; Jylland Nord, Jylland Syd, Fyn og Sjælland.

§1
§1.1
For at kunne deltage på DTF's Showteam, skal ejer eller rytter af hesten være medlem af DTF.
Showhesten skal være registreret i DTF eller være tilmeldt en DTF kåring (betalt).
Der udstedes ikke dispensation for medlemskab eller showheste.
§1.2
Hver region har som udgangspunkt mulighed for at oprette et showteam, hvor alle der har lyst til at
deltage skal have muligheden for dette. Dog kan der være deltager maksimum fra de forskellige
skuers side. Det er op til det enkelte showteam hvordan det skal håndteres.
§1.3
Hvis to eller flere regioner vil slå sig sammen, skal der være enighed om det på det enkelte
Showteam.
§1.4
Såfremt at §1.3 er gennemført og man ønsker det ophævet igen, kan dette til enhver tid lade sig
gøre.

§2
§2.1
På DTF`s hjemmeside kan man se hvem der er Showkoordinator for de enkelte regioner og
dermed hvem man skal henvende sig til, for at deltage i netop den region.
§2.2
Det er op til det enkelte showteam at vælge deres showkoordinator, dette sker ved simpelt
stemmeflertal.
§2.3
Det står frit for et hvert medlem af DTF, at oprette et Showteam i den region man tilhører, hvis der
ikke i forvejen er et.

§3
§3.1
Ønsker et Showteam at deltage til et skue i en anden region end den showteamet tilhører, skal der
gives lov til dette af Showkoordinatoren i den region hvor skuet afholdes.
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§3.2
Hvis man ønsker at deltage på et Showteam i en anden region end den man tilhører, sendes en
forespørgsel til showkoordinatoren i den region man ønsker at deltage i. Showkoordinatoren har
altid uden grund mulighed for at afvise deltagelse. Man bør dog være opmærksom på at nogle
skuer, kun tillader deltagere med bopæl i regionen.

§4
§4.1
Det enkelte showteam kan til enhver tid lave egne regler, dog skal ”Retningslinjer for DTF
Showteam” altid overholdes.
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