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Hvordan bruges DKK’s udstillingsreglement?
Regler kan ind imellem være lidt vanskelige at finde rundt i, og man kan godt komme ud for, at
man skal bruge en masse tid på at læse noget igennem, inden man finder de oplysninger, man har
brug for.
Vi håber, at denne lille introduktion samt indholdsfortegnelsen på næste side kan være en hjælp til
at få overblik over dette regelsæt.
DKK’s udstillings- og skuereglement er bygget op på den måde, at de første seks afsnit om generelle bestemmelser, bedømmelsesformer, klasseinddeling og bedømmelsesforløb, præmier, generelle
championatregler og årets konkurrencer handler om de generelle ting, som alle udstillere og udstillingsinteresserede har brug for at vide, uanset hvilken hunderace de udstiller eller interesserer sig
for.
Alle afsnit har i øvrigt en “toptekst”, så man nemmere kan se, hvor i reglementet man befinder sig.
De generelle bestemmelser giver oplysning af mere praktisk karakter om udstillingsledelsen, hvem
der må udstille, hvordan udstillingerne foregår, hvilke ting der skal være i orden med hensyn til
vaccinations- og sundhedskrav, prøvekrav, tilmelding med videre. Her er også beskrevet, hvordan
man bør forholde sig, når man færdes på udstillingsområdet og i udstillingsringen.
Afsnittet om bedømmelsesformer beskriver forskellen på de to bedømmelsesformer: Kvalitetsbedømmelse og konkurrencebedømmelse.
Klasseinddelingen og bedømmelsesforløbet viser, i hvilken rækkefølge de forskellige klasser bedømmes, hvilke alderskrav man skal opfylde for at deltage, samt hvordan bedømmelsesforløbet er i
de enkelte klasser.
Afsnittet om præmier er først og fremmest en oversigt over, hvad de mange præmieringsbånd betyder.
De generelle championatregler beskriver, hvordan man opnår det danske eksteriørchampionat, som
forkortes DKCH. For nogle racer er der dog nogle tillægskrav, som fremgår af de respektive afsnit
for hver gruppe om særlige krav til enkeltracer for at deltage i bestemte klasser, tildeles certifikat og
championat.
Sidste afsnit i den første del er en beskrivelse af årets konkurrencer. Dette afsnit handler om juniorhandlingkonkurrencerne og om de konkurrencer, som de hunde og opdrættere, der bliver placeret i
eftermiddagens konkurrencer i store ring, deltager i. Fælles for disse konkurrencer er, at man tæller
resultaterne fra de enkelte udstillinger sammen for at lave en konkurrence, der løber over hele året.
Det endelige resultat bliver så gjort op, når konkurrencerne i store ring på årets sidste udstilling er
afviklet.
De over 350 hunderacer, der findes, er inddelt i 10 grupper. Sammensætningen af de 10 grupper
samt hvilke særlige krav, der er til de enkelte racer for at deltage i de forskellige klasser eller for at
blive champion, er beskrevet i de 10 efterfølgende afsnit. Her er racerne angivet i skemaer, der er
nemme at overskue. Denne del er tænkt som et opslagsværk, hvor man kan finde de oplysninger,
man helt konkret har brug for om en bestemt race. Hvis man er i tvivl om, hvilken gruppe en bestemt race tilhører, kan man slå op i den alfabetiske liste bagest i reglementet, hvor gruppenummeret er angivet i parentes efter racenavnet.
Udstillingsreglementet har i den sidste del en liste over forkortelser samt en side med de særbestemmelser, der gælder for afholdelse af skuer.
Reglementet sluttes af med en alfabetisk liste over racerne. Af denne fremgår, hvilken minimumsalder, der er gældende for de forskellige racer for opnåelse af det sidste tællende certifikat til dansk
eksteriørchampionat, samt hvilke racer der hører til hvilke grupper.
DANSK KENNEL KLUB 2013
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Regler for udstillinger
Generelle bestemmelser
Dette reglement er udarbejdet med udgangspunkt i FCI’s udstillingsregler (Regulations for FCI Dog
Shows). FCI’s udstillingsregler fastsætter minimumskravene til alle CACIB-udstillinger i FCI-regi
og skal - sammen med FCI’s race-/gruppeinddeling (Breeds Nomenclature) overholdes for så vidt
angår klasseinddeling, bedømmelsesforløb, præmiering og tildeling af CACIB.
Reglementet gælder både for internationale udstillinger, nationale udstillinger og specialklubudstillinger.
Udstillingsledelsen
Den arrangerende klubs bestyrelse eller den af bestyrelsen valgte udstillingsleder er ansvarlig for
udstillingens afvikling og afgør de tvivlsspørgsmål, der opstår. Udstillingsledelsen har ansvaret for,
at udstillingsreglerne overholdes.
Eventuelle klager skal rettes til udstillingsledelsen på udstillingsdagen.
Udstillingsberettigede
Alle hundeejere har på DKK-udstillinger ret til at udstille hunde, der er stambogsført af DKK eller
af en anden klub/organisation anerkendt af FCI. Ved udstilling i officielle klasser (fra og med 9
måneder) SKAL stambogen foreligge senest på udstillingsdagen. Ved tilmelding i uofficielle klasser (baby- eller hvalpeklasse) accepteres en skriftlig bekræftelse fra registreringslandets kennelklub
om, at hunden er under registrering i den pågældende organisation.
Det er en forudsætning, at ejeren ikke udstiller hunden i en forening, der ikke er anerkendt af DKK.
Ligeledes må ejeren ikke være medlem af en kynologisk forening, der ikke er anerkendt af DKK.
Danskejede hunde skal være stambogsført i Danmark. Importerede hunde, der er under registrering
i DKK, kan udstilles, såfremt ejeren sammen med anmeldelsesblanketten indsender en bekræftelse
fra DKK på, at hundens stamtavle er under importregistrering i stambogsafdelingen. I dette tilfælde
er ejeren selv pligtig til at indhente bekræftelsen fra DKK’s stambogsafdeling.
Racer, der er forbudt ifølge dansk lovgivning, kan ikke udstilles. Dog kan forbudte racer deltage på
specialklubudstillinger, hvis dette specifikt fremgår af invitationen til udstillingen (eller i annonceringen af udstillingen) og under forudsætning af, at der er givet polititilladelse til arrangementet.
Personer, der er udelukket fra deltagelse i udstillinger i DKK, de nordiske kennelklubber eller FCI,
kan ikke tilmelde hund, være officials eller hundeførere. Det samme gælder personer, der af sit
hjemlands myndigheder er frataget retten til at holde dyr, ligesom det også gælder for personer, der
ikke har generhvervet medlemskab og medlemsrettigheder i DKK efter udelukkelse. Udelukkelsen
omfatter endvidere enhver aktiv medvirken på udstillingen – herunder klargøring af hunde. Det er
hundeejerens pligt at sørge for, at ovennævnte regler overholdes.
De eneste racer, der kan udstilles, er de racer, der er foreløbigt eller endeligt anerkendt af FCI, samt
racer, der er nationalt anerkendt i Danmark og stambogsføres af Dansk Kennel Klub. I sidstnævnte
tilfælde skal racerne fremgå af et specielt afsnit i udstillingskataloget under benævnelsen ”racer, der
ikke er anerkendt af FCI”. Racer, der er forbudt ifølge dansk lovgivning kan dog ikke udstilles, selv
om de er anerkendt af FCI eller DKK, med mindre det drejer sig om en specialklubudstilling, hvor
der er givet polititilladelse til det (se oven for).
På alle udstillinger, hvor der tildeles CACIB, er det obligatorisk at anvende den gruppeinddeling,
der til enhver tid fremgår af FCI’s race-/gruppeinddeling.
Tæver i løbetid må gerne udstilles. Udstilleren er naturligvis forpligtet til at sørge for, at hunden
ikke er til gene for de øvrige hunde, der deltager på udstillingen.
Hunde, som ikke står i kataloget, kan ikke bedømmes, medmindre der er tale om et problem, som
arrangøren er ansvarlig for (problemer med trykning af kataloget eller lign.). Det er desuden en for-
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udsætning, at anmeldelsesblanketten er korrekt udfyldt og rettidigt indsendt til arrangøren, samt at
anmeldelsesgebyret er rettidigt indbetalt.
Kupering m.v.
Alle ørekuperede hunde født fra og med 1. juli 2009 kan ikke udstilles, uanset hvor hunden er født.
For ørekuperede hunde født inden den 1. juli 2009 gælder, at hunde født i et land, hvor ørekupering
er forbudt, ikke kan udstilles. (For dansk opdrættede hunde gælder, at ørekuperede hunde født efter
1. januar 1985 ikke kan udstilles).
Halekuperede hunde født efter den 1. juni 1996 kan ifølge dansk lovgivning ikke udstilles, uanset i
hvilket land hunden er født. Forbuddet omfatter også hunde, som har fået halen kuperet af
veterinære årsager, uanset om man har en dyrlægeerklæring. Følgende racer er dog undtaget for
halekuperingsforbuddet: Ruhåret Hønsehund, Korthåret Hønsehund, Breton, Vizsla og Weimaraner.
For hunde født før 1. oktober 2004 gælder, at hvis en hund er født stumphalet, skal der, såfremt dette ikke allerede fremgår af hundens stambog, fremlægges en dansk- eller engelsksproget dyrlægeattest, der er udstedt i det land, hvor hunden er opdrættet, på, at hunden er født stumphalet. For hunde
født efter 1. oktober 2004 gælder, at kun følgende racer kan udstilles naturligt stumphalet: Australian Shepherd, Australian Stumpy Tail Cattle Dog, Boston Terrier, Bouvier des Flandres, Braque du
Bourbonnais, Breton, Dansk/Svensk Gårdhund, Engelsk Bulldog, Entlebucher Sennenhund, Fransk
Bulldog, Gos d’Atura Catala, Jack Russell Terrier, Karelsk Bjørnehund, King Charles Spaniel, Kroatisk hyrdehund, Mudi, Old English Sheepdog, Perro de Agua Espanol, Polski Owczarek Nizinny,
Pyrenæisk Hyrdehund, Pyrenæisk Hyrdehund m/korthårshoved, Schipperke, Terrier Brasileiro,
Västgötaspids, Welsh Corgi Pembroke.
For alle andre racer (med undtagelse af Breton, Korthåret Hønsehund, Ruhåret Hønsehund, Vizsla
og Weimaraner, som er undtaget fra halekuperingsforbuddet) gælder, at hunde uden hale eller med
kun dele af halen født efter den 1. oktober 2004 anses for at mangle legemsdele og kan dermed ikke
udstilles (og vil blive diskvalificeret).
Det er endvidere ifølge dansk lovgivning forbudt at fjerne vildtkløer af kosmetiske årsager. Da
lovgivning vedrørende kupering/andre operative indgreb varierer fra land til land, må dommeren
således i sin bedømmelse ikke tage hensyn til, om hunden i overensstemmelse med standarden er
blevet kuperet eller har fået sine vildtkløer fjernet.
Særlige bestemmelser for dommere og ringpersonale
Ingen ved udstillingen fungerende dommer kan anmelde hund, fremføre eller lade fremføre hund til
bedømmelse på en udstilling, hvor han/hun selv dømmer.
Dommerelev/-aspirant samt øvrige ringpersonale (inkl. husstanden) må ikke eje/anmelde hund til
bedømmelse i den ring, hvor de fungerer.
Officials og personale må gerne tilmelde og fremføre hund til bedømmelse, men ved fremføring er
det forbudt at bære tøj eller mærker, der indikerer, at man er official eller personale.
Eksteriørdommeres husstand eller nærmeste familie må gerne anmelde og fremføre hund til bedømmelse i en race, som den pågældende dommer IKKE dømmer den pågældende dag, forudsat at
hunden IKKE er registreret i den pågældende dommers navn.
Eksteriørdommeres husstand eller nærmeste familie må ikke gå dommerelev/-aspirant i den ring,
hvor den pågældende dommer fungerer.
Ingen ved udstillingen fungerende dommer må dømme en hund, som vedkommende eller dennes
aktuelle husstand har ejet inden for de sidste 6 måneder.
Eksteriørdommere må på anerkendte udstillinger kun fremføre hunde til bedømmelse, som han/hun
eller husstanden har opdrættet, eller som er ejet af ham/hende, husstanden eller nærmeste familie,
eller som han/hun har dispositionsret over. I det sidste tilfælde skal en kopi af dispositionserklæringen medsendes, når hunden anmeldes til udstillingen.
Endvidere skal dispositionserklæringen medbringes på selve udstillingen og til enhver tid fremvises
på forlangende.
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Til ”nærmeste familie” hører ægtefælle/fast samlever, børn, søskende, forældre samt personer, som
er eller har været i forældres sted, bedsteforældre, oldeforældre, svigerforældre, svogre og svigerinder.
Udstillingsform
Hundene må forlade udstillingen, når racen er færdigbedømt. På enkelte udstillinger kan udstillingsledelsen fastsætte et tidligste tidspunkt, hvor hundene må forlade udstillingen.
De hunde, der er blevet "Bedst i racen", anmodes om at blive tilbage på udstillingen med henblik på
deltagelse i gruppekonkurrencer og eventuelt senere i "Best in Show"-konkurrencen.
Hunde, der skal deltage i avls- og opdrætskonkurrencer, anmodes om at blive på udstillingen, til
disse konkurrencer er afsluttet.
Anmeldere af avls- og opdrætsklasser skal i god tid forinden udstillingen indhente ejernes accept
på, at de kan deltage med deres hunde i disse klasser.
Vaccinationer
For at deltage på udstilling skal en hund være vaccineret mod hundesyge og parvovirus.
Vaccinationen skal være foretaget senest 14 dage før udstillingsdagen. For hunde op til 24 måneder
gælder, at vaccinationen højst må være 1 år gammel. For øvrige gælder, at vaccinationen højst må
være 4 år gammel. Dokumentation for vaccination skal være indført i stambogen, være vedlagt denne eller fremgå af hundens EU-hundepas.
Udenlandske hunde skal være rabiesvaccinerede i henhold til den til enhver tid gældende danske
lovgivning.
Sundhedskrav
Hunde, som udstilles, skal være i god mental og fysisk sundhedstilstand og ikke vise tegn på sygdom. En hund må således kun deltage på udstilling, såfremt den på udstillingsdagen ikke udgør nogen smittefare. Ved tvivl skal fremlægges dyrlægeattest, der bekræfter dette.
Såfremt en udstillet hund har pådraget sig en defekt, der kan bekræftes af en dyrlægeattest, skal
attesten medbringes på udstillingen. Det vil dog altid være op til dommeren at vurdere, om en pådraget defekt samtidig medfører, at oprindelige eksteriørfejl i forhold til FCI-standarden ikke længere med samme tydelighed kan konstateres.
DKK anbefaler, at man anvender den dyrlægeattest, som er udarbejdet af DKK. Attesten fås på udstillingerne ved henvendelse i DKK’s information og kan desuden rekvireres på DKK’s kontor.
Hvalpe under tre måneder må ikke medbringes på udstillinger.
Visse kategorier af hunde kan dog ikke udstilles:
Drægtige tæver kan ikke deltage i udstillinger de sidste 30 dage før fødsel beregnet fra 63 dage efter
første parring. Tæver med hvalpe under 75 dage kan ikke udstilles.
Hunde, der mangler den ene eller begge testikler (kryptorchister) kan ikke udstilles. (Testikler skal
være normale og på normal plads).
Undtagelse: Hanhunde, som kastreres kirurgisk må gerne deltage, såfremt der fremlægges en dyrlægeattest på, at hunden efter 6 måneders alderen, men før operationen, har haft normalt udviklede
testikler på normal plads. I sådanne tilfælde udstedes udstillingstilladelse efter ansøgning til DKK.
Steriliserede tæver må gerne deltage.
Hunde, der er blinde, døve eller bidske, hunde der mangler legemsdele, eller hunde, hvis eksteriør
er ændret, så oprindelige eksteriørfejl ikke længere med samme tydelighed kan konstateres, kan
ikke udstilles.
Hunde, hvis pels er blevet behandlet med midler, der har ændret pelsens farve og/eller struktur, kan
ikke udstilles. (Stikprøvekontrol foretages). Dog kan hvide terriere børstes og renses med kridt, når
dette er udbørstet, inden hunden går til bedømmelse.
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Tilmelding
For at deltage på udstilling skal hunden tilmeldes inden anmeldelsesfristens udløb (se DKK’s
hjemmeside eller bekendtgørelserne i HUNDEN), og den kan kun meldes til DKK’s udstillinger på
de af DKK autoriserede anmeldelsesblanketter, som fås ved henvendelse til DKK’s kontor, eller online via DKK’s hjemmeside: www.hundeweb.dk.
Forkert udfyldte eller ulæselige anmeldelsesblanketter returneres.
Såfremt andre klubber står som arrangør, fås anmeldelsesblanketter ved henvendelse til disse klubber.
Arrangøren har ret til at foretage dommerændring.
Efteranmeldelser modtages ikke.
Tilmelding af samme hund i flere individuelle klasser (dobbeltanmeldelser) er ikke tilladt.
Inden for hver race definerer FCI’s race-/gruppeinddeling, hvilke størrelses-, hårlags- eller farvevarianter, der bedømmes sammen, og hvilke der bedømmes hver for sig.
Klasser
Individuelle klasser hvor der kan tildeles CACIB:
obligatorisk (Denne klasse kan dog udelades på
kreds- og specialklubudstillinger, under forudsætning af, at det tydeligt fremgår af invitationen
og af anmeldelsesblanketten.)
Åben klasse
(fra 15 måneder og opefter) obligatorisk
Brugshundeklasse (fra 15 måneder og opefter) obligatorisk
Championklasse
(fra 15 måneder og opefter) obligatorisk

Mellemklasse

(fra 15 til 24 måneder)

Brugshundeklasse
For at deltage i brugshundeklasse skal danskejede hunde have opnået en DKK-anerkendt prøve for
racen.
For udenlandsk ejede hunde, som ikke har opnået en adgangsgivende prøve i Danmark, gælder, at
anmeldelsesblanketten skal ledsages af en kopi af det obligatoriske FCI-certifikat indeholdende
bekræftelse fra kennelklubben i det land, hvor ejeren/holderen har sin permanente adresse, på, at
hunden har bestået en adgangsgivende prøve samt detaljer vedrørende prøven. De eneste racer, der
kan deltage i brugshundeklasse, er dem, som fremgår som brugshunderacer i henhold til FCI’s race/gruppeinddeling, inklusive de undtagelser, der er givet til nogle lande for nogle racer.
Championklasse
For at anmelde en hund i championklassen skal hunden have opnået én af nedenstående titler og
kopi af dokumentation skal være vedlagt anmeldelsesblanketten, fremgå af www.hundeweb.dk (eller tilsvarende database, som arrangøren har adgang til), eller medbringes på udstillingen: International FCI-champion eller national champion (denne titel skal være opnået i et FCI-medlemsland
med mindst 2 kvalifikationer). National champion fra lande, som ikke er medlem af FCI, kan anerkendes.
Hunde, der inden anmeldelsesfristens udløb har opnået dansk eksteriørchampionat eller dansk udstillingschampionat, skal anmeldes i championklasse, brugshundeklasse (kun såfremt hunden opfylder racens aktuelle prøvekrav) eller veteranklasse (kun såfremt hunden er fyldt 8 år).
Individuelle klasser hvor der ikke kan tildeles CACIB:
Babyklasse
Hvalpeklasse
Juniorklasse

(fra 3 til 6 måneder)
(fra 6 til 9 måneder)
(fra 9 til 18 måneder)

ikke obligatorisk (uofficiel)
ikke obligatorisk (uofficiel)
obligatorisk
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obligatorisk

Det er hundens alder på udstillingsdagen, der er afgørende for, hvilken klasse/hvilke klasser den kan
deltage i.
Hunden registreres i den klasse, som hundens ejer har angivet på anmeldelsesblanketten eller online via www.hundeweb.dk. Det er endvidere hundeejerens ansvar, at hunden opfylder kravene for
deltagelse i den klasse, hunden anmeldes i. Anmeldes hunden i en klasse, som den ifølge udstillingsreglerne ikke er berettiget til at stille i, er arrangøren ikke forpligtet til at returnere anmeldelsesgebyret, selv om hunden således ikke kan deltage i udstillingen.
Udstillerens valg af klasse on-line eller på anmeldelsesblanketten er bindende. Flytning til en anden
klasse på udstillinger skal/kan kun foretages i følgende tilfælde:
- Obligatorisk: Til championklasse, brugshundeklasse eller veteranklasse, hvis hunden har
opnået titlen DKCH eller DKCH(U). Øvrige krav til deltagelse i henholdsvis brugshundeklasse
eller veteranklasse skal naturligvis være opfyldt. Dette ordnes i ringen.
- Frivilligt: Til championklasse, hvis hunden efter anmeldelsesfristens udløb har opnået en anden
championtitel end DKCH eller DKCH(U), der berettiger den til at konkurrere i championklassen.
Dette ordnes i ringen.
- Frivilligt: Til brugshundeklasse, hvis hunden efter anmeldelsesfristens udløb har opnået en
prøve, der berettiger den til at konkurrere i brugshundeklassen. Dette ordnes i ringen.
- Til alle mulige klasser, hvis det kan konstateres, at der er begået en fejl fra arrangørens side,
eller hvis der er sket en trykfejl i kataloget. I disse tilfælde skal udstilleren henvende sig på udstillingskontoret, inden bedømmelserne starter.
Ikke obligatoriske fællesklasser/-konkurrencer
For at deltage i disse klasser/konkurrencer, skal hundene samtidigt være anmeldt individuelt i en af
de obligatoriske klasser.
Parklasse/Parkonkurrence (findes ikke på DKK’s internationale udstillinger)
En hanhund og en tæve af samme race og racevariant og med samme ejer.
Opdrætsklasse/Opdrætskonkurrence
En gruppe bestående af fire eksemplarer af samme race og racevariant, uanset køn, opdrættet af
samme opdrætter (samme kennelnavn), selv hvis de ikke er ejet af opdrætteren. Opdrætsklassen kan
kun anmeldes af opdrætteren (ejeren af kennelnavnet).
Avlsklasse/Avlskonkurrence
En hanhund eller en tæve med fire stk. afkom (første generation, sønner/døtre).
Disse valgfri klasser/konkurrencer skal helst bedømmes i ringene til racebedømmelse.
Ejerforhold
HUSK, at eventuelt ejerskifte på hunden skal være registreret i DKK - også hvad angår eventuel
adresseændring. Er disse ting ikke i orden, kan hunden nægtes deltagelse.
Titler/katalog
Kun internationale og nationale championtitler, som er blevet bekræftet, og de officielle titler opnået på FCI’s Verdens- og Sektionsudstillinger (World Winner, World Junior Winner, World Veteran
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Winner, Section Winner, Section Junior Winner og Section Veteran Winner) offentliggøres i kataloget.
Kataloget må først offentliggøres ved udstillingens start, og det må først gøres tilgængeligt for
dommeren, når dennes bedømmelse er afsluttet.
Anmeldelse uden for bedømmelse
Ved anmeldelse til en udstilling "uden for bedømmelse" forstås - enten faderen eller moderen, der
repræsenterer anmeldte avlsklasser, men som ikke ønskes bedømt (tilmeldelsen gratis) - eller entré
for ”gæstehund”, dvs. en hund, der blot ønskes medtaget på udstillingsområdet (gebyr fastsættes af
arrangøren).
Indbetaling af gebyr
Anmeldelsesgebyret skal være indbetalt, inden anmeldelsesfristens udløb, da udstilleren ellers kan
miste sin ret til at deltage. Ved for sen indbetaling er det op til arrangøren at afgøre, hvorvidt en
hund kan deltage. Der kan pålægges et ekstragebyr på kr. 50,-, hvis indbetalingen foretages for sent,
ved manglende adresseændring, eller hvis andre registrerings- eller betalingsforhold ikke er i orden
ved anmeldelsesfristens udløb.
Dommerændringer
Ved dommerændring forstås, at racen efter anmeldelsesfristens udløb flyttes til en dommer, som
ikke i forvejen var inviteret som dommer på den pågældende udstilling.
Hvis der efter anmeldelsesfristens udløb er foretaget dommerændring til en ikke i forvejen inviteret
dommer, kan 50 % af anmeldelsesgebyret tilbagebetales, hvis udstilleren henvender sig på udstillingskontoret medbringende kvittering og nummerskilt, inden bedømmelsen af racen påbegyndes,
eller hvis udstilleren indsender kvittering og nummerskilt til DKK senest 3 dage efter udstillingen.
Modtagelse af kvittering m.v.
Ca. 10 dage før udstillingen modtager udstilleren kvittering for sin tilmelding samt evt. nummerskilt. Begge dele skal medbringes på udstillingen. Samtidigt modtager udstilleren detaljerede oplysninger om udstillingen, og det er vigtigt, at disse oplysninger læses meget grundigt igennem. Specielt skal man være opmærksom på mødetidspunktet, der kan variere fra udstilling til udstilling.
Har man i forbindelse med en DKK-udstilling ikke senest 10 dage inden udstillingen modtaget kvittering og nummerskilt fra DKK, skal man omgående, og senest 6 dage før udstillingen finder sted,
rette henvendelse til DKK’s kontor. Manglende modtagelse af nummerskilt og kvittering berettiger
ikke til refusion af anmeldelsesgebyret.
Framelding
Framelding skal ske skriftligt.
Efter anmeldelsesfristens udløb kan framelding ikke finde sted. Dog kan hunde, der er anmeldt både
til LP eller agility samt til eksteriørbedømmelse, framelde til eksteriørbedømmelsen senest 8 dage
før udstillingen finder sted. I dette tilfælde tilbagebetales anmeldelsesgebyret imidlertid ikke.
Tilbagebetaling af gebyr
Tilbagebetaling af det fulde gebyr kan kun finde sted, hvis hunden på grund af sygdom ikke kan
deltage, hvilket må dokumenteres ved tilsendelse af autoriseret dyrlægeattest senest 3 dage efter,
udstillingen er blevet afholdt.
Udstillingsarrangøren er ikke forpligtet til at returnere indbetalt anmeldelsesgebyr i tilfælde af aflysning på grund af force majeure. Se endvidere afsnittet om dommerændringer.
Ankomst
Kun anmeldte hunde har adgang til udstillingen. Gæstehunde kan dog medbringes og tilmeldes
udenfor bedømmelse ved indgangen mod betaling af et gebyr, der fastsættes af arrangøren.
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Følgende ting skal medbringes på udstillingen: Stambogscertifikat (gælder ikke danskregistrerede
hunde), Ejerforhold, vaccinationsattest, kvittering for anmeldelsen, nummerskilt. Hunde, der er tilmeldt en to-dages udstilling, har adgang begge dage.
Kontrol
Dyrlægekontrollen kan etableres ved stikprøvevis undersøgelse af enkelte udstillede hunde. Ved en
etableret dyrlægekontrol er dyrlægens afgørelse inappellabel. Finder dyrlægen hunden uberettiget til
at deltage på udstilling, ydes der ingen tilbagebetaling af betalt gebyr.
Der kan på udstillingen være foranstaltet anden nødvendig kontrol - f.eks. ID-kontrol, vaccinationskontrol m.m. Arrangementsledelsen er forpligtet til at sørge for, at der er en scanner til rådighed på
udstillingen.
Anmodning om ID-kontrol af hunde skal sammen med en begrundelse for kontrollen indgives
skriftligt til udstillingsledelsen på dagen, inden racen er færdigbedømt. Anmodningen skal vedlægges et gebyr på kr. 200,-, der fortabes, såfremt kontrollen er uberettiget.
En tilmeldt hund, som har passeret indgangskontrollen, kan ikke trækkes tilbage fra bedømmelse
uden særlig tilladelse fra udstillingsledelsen.
Forsikring/ansvar
Hunde, der befinder sig på udstillingsområdet, skal være omfattet af en dækkende lovpligtig ansvarsforsikring. Hundeejeren er ansvarlig for et hvert uheld eller enhver skade, hans/hendes hund
eventuelt måtte forvolde. Hundeejeren er forpligtet til at anmelde de eventuelle skader, som
hans/hendes hund har forårsaget, til eget forsikringsselskab.
På udstillingsområdet
Udstilleren bør straks undersøge (på den tilsendte ringliste eller i informationen), i hvilken ring bedømmelsen foregår. Bedømmelsen af de enkelte racer vil som regel foregå i katalogorden.
Det er udstillerens eget ansvar at møde i god tid ved ringen, så hunden er til stede, når den skal bedømmes. Såfremt en hund kommer for sent til kvalitetsbedømmelsen, kan dommeren, når hele racen er færdigbedømt, give den pågældende hund en kvalitetsbedømmelse. Den pågældende hund
kan ikke deltage i konkurrencebedømmelserne. En hund, der kommer for sent til konkurrencebedømmelsen, kan ikke deltage i denne.
Hundene skal overalt på udstillingsområdet føres i line.
Hunde, der opfører sig aggressivt eller på anden vis er til gene for andre mennesker og/eller hunde,
kan bortvises af udstillingsledelsen. Udstillingsledelsen kan endvidere fratage hunden den på dagen
tildelte præmiering.
Hvis en udstiller ikke følger udstillingsledelsens opfordring til at fjerne hunde fra varme biler, kan
udstillingsledelsen foretage én eller flere af følgende sanktioner mod den pågældende udstiller:
Bortvise udstilleren fra udstillingsområdet, fratage den opnåede præmiering for udstillerens
hund(e), indbringe udstilleren for DKK’s disciplinærnævn.
Hundens velfærd skal have højeste prioritet på alle hundeudstillinger.
Hunde må kun fastgøres i galger i forbindelse med klargøring umiddelbart inden fremføring i ringen, og kun såfremt udstilleren opholder sig inden for en arms længde af hunden, og det er ikke
tilladt at anbringe hunde i bure, hvor trådnet er det direkte underlag for hunden. Overtrædelse heraf
kan medføre bortvisning fra udstillingen, fratagelse af præmiering og - under skærpede omstændigheder - tillige karantæne.
Enhver hund udstilles for ejerens regning og risiko, og uheld af enhver art er DKK uvedkommende.
Evt. medbragte bure, borde, m.m. må ikke placeres nærmere end 1 m fra ringsiderne (ringafmærkningerne).
På udendørs udstillinger er opsætning af telte kun tilladt efter udstillingsledelsens anvisninger. Større telte og løbegårde skal fjernes efter anmodning af udstillingsledelsen.
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Det er ikke tilladt at opsætte nogen form for reklame for opdrætter/kennelmærke/hundens navn og
lignende. Det er heller ikke tilladt at anbringe opslag noget steds eller foretage nogen form for salg,
uddeling eller reklame på udstillingen uden udstillingsledelsens tilladelse.
Rygning i hallerne er ikke tilladt.
På udstillingsområdet har enhver pligt til efterkomme de henstillinger, som udstillingsledelsen
fremkommer med. Personer, som overtræder udstillingsreglementet og/eller ikke efterkommer udstillingsledelsens henstillinger, kan bortvises fra udstillingsområdet. Afgørelse herom træffes af
udstillingsledelsen. Udstillingsledelsen kan indberette hændelsen til DKK, som derefter træffer afgørelse om, hvorvidt sagen kan betragtes som afsluttet eller skal videregives til disciplinærnævnet
til behandling i henhold til DKK’s love.
På udstillinger arrangeret af specialklubber, skal en eventuel indberetning ske til specialklubbens
bestyrelse, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt sagen betragtes som afsluttet, eller om den
skal videresendes til DKK med en indstilling om behandling i DKK’s disciplinærnævn.
I ringen
Under bedømmelse må kun dommer, ringpersonale, dommeraspirant/-elev samt 1 fører for hver
hund være til stede i udstillingsringen, medmindre udstillingsledelsen eller dommeren har tilladt
andres tilstedeværelse.
Hvis der er dommeraspirant i ringen, vil eksteriørdommerudvalget på forhånd have besluttet, hvilke
racer/klasser dommeraspiranten skal bedømme. I disse tilfælde har udstillerne af den pågældende
race/klasse pligt til at lade deres hunde bedømme af både dommer og aspirant.
Det er ikke tilladt at bære nogen form for reklame for opdrætter/kennelmærke/hundens navn og
lignende.
Fremvisning af hunden
Ingen hund må skifte fører under fremvisningen i udstillingsringen, medmindre ringpersonalet har
accepteret det, f.eks. hvis føreren er bevægelsesbesværet, eller en hund eventuelt ikke vil "vise sig"
i ringen med den fungerende fører.
Føreren skal under fremføringen bære hundens nummerskilt tydeligt synligt og i øvrigt rette sig
efter ringpersonalets anvisninger.
Al kunstfærdig eller for vidtgående "showing" ved fremføring af hund er ikke tilladt. Det er ikke
tilladt under bedømmelsen at forringe eller ødelægge andre deltagende hundes chancer, hvorfor
ukontrollerede og meget støjende hunde kan bortvises fra udstillingsringene. Ligeledes er det ikke
tilladt personer ved ringsiden at søge at påkalde sig den fremførte hunds opmærksomhed i forsøg på
at forbedre dens chancer, og et sådant forhold skal omgående påtales af dommer eller ringpersonale.
Under bedømmelsen er det ikke tilladt at tiltale dommeren. Man kan henvende sig til ringpersonalet, hvis det er nødvendigt.
Man har pligt til at fremføre en anmeldt hund til bedømmelse til hele racen er færdigbedømt.
Præmiering
Efter bedømmelsen får man udleveret bånd, som tilkendegiver den præmieringsgrad, hunden er
tildelt, samt eventuelt en skriftlig kritik, der begrunder præmieringsgraden. Hvis der gives kritik,
skal denne i henhold til FCI’s regler være udfærdiget på det sprog, dommeren dikterer.
Dommerens kendelse er inappellabel.
Dommeren kan fratage en hund tildelte præmieringer, hvis hunden viser sig aggressiv eller udviser
anden uønsket adfærd. Hunden tildeles i så fald præmieringsgraden ”disqualified” (diskvalificeret).
Det skal angives tydeligt på kritik og præmieliste, at diskvalifikationen er givet på grund af temperamentet. En hund, som 2 gange diskvalificeres på grund af temperamentet, kan af DKK’s bestyrelse fratages retten til avl samt retten til at deltage i udstillinger, prøver, konkurrencer mv.
En hund, der de to første gange, den deltager på udstilling i officiel klasse (efter hvalpeklasse), bliver diskvalificeret, fortaber retten til at deltage på udstilling.
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Opførsel
Fjernelse af en udstillet hund eller udeblivelse, mens udstillingen er åben, al utilbørlig kritik af en
dom, nedsættende ytringer om en fungerende dommer såvel som usømmelig omgangstone eller
anden overtrædelse af dette reglement kan medføre fortabelse af retten til tildelt præmiering samt
eventuelt bortvisning fra udstillingen.
Det er endvidere ikke tilladt offentligt (f.eks. på internettet, i sociale medier, m.v.) at udtale sig
krænkende om en dommer eller åbenlyst kritisere dommerens bedømmelse.
Afgørelser herom træffes af udstillingsledelsen. Udstillingsledelsen kan indberette hændelsen til
DKK, som derefter træffer afgørelse om, hvorvidt sagen kan betragtes som afsluttet eller skal videregives til disciplinærnævnet til behandling i henhold til DKK’s love.
På udstillinger arrangeret af specialklubber, skal en eventuel indberetning ske til specialklubbens
bestyrelse, som derefter træffer afgørelse om, hvorvidt sagen betragtes som afsluttet, eller om den
skal videresendes til DKK med en indstilling om behandling i DKK’s disciplinærnævn.
Klager
Eventuelle klager skal rettes til udstillingsledelsen på udstillingsdagen.
Skriftlige klager skal ledsages af et klagegebyr på kr. 500,-, som tilbagebetales til klageren, såfremt
denne får medhold i sin klage. Får klageren ikke medhold i klagen, tilfalder gebyret den arrangerende klub. Udstillingsledelsens afgørelse kan indbringes for den arrangerende klubs bestyrelse.
Klager modtaget senere end på udstillingsdagen behandles ikke.
Særlige forevisninger
Den arrangerende klub kan ved udstillingen lade foretage særlige forevisninger, f.eks. hvalpeparade, vinderparade eller lignende. Resultaterne af sådanne konkurrencer er uofficielle og registreres
ikke i DKK.
Doping
Det er forbudt at behandle hunde med stoffer (herunder kemisk kastration), der neddæmper eller
opildner temperament eller ydeevne (doping).
Dopingkontrol kan ske ved udstillinger, skuer, prøver, konkurrencer og andre aktiviteter.
Anmodning om dopingkontrol (fra andre end officials, arrangementsledelse eller dommere) af en
hund skal sammen med en begrundelse for kontrollen indgives skriftligt til arrangementsledelsen på
dagen. Anmodningen skal vedlægges et gebyr på kr. 1.000, der fortabes, såfremt testen er negativ.
Samtlige omkostninger ved kontrol og efterfølgende test betales af hundens ejer, hvis testen er positiv.
Hvis testen er negativ, betales omkostningerne ved kontrol og efterfølgende test af arrangøren af
den pågældende udstilling.
Indgives der anmodning om dopingkontrol af en hund, skal arrangementsledelsen indkalde den pågældende hunds ejer/fører for høring og meddelelse om, at hunden skal stille til dopingkontrol på
dagen.
Det påhviler arrangementsledelsen at tilkalde en dyrlæge for udtagelse af blodprøve, urinprøve,
hårprøve og næsesvabeprøve på dagen.
De udtagne prøver opbevares af dyrlægen.
Arrangementsledelsen orienterer DKK om den udførte dopingkontrol, hvorefter det på baggrund af
anmodningens karakter aftales med dyrlægen, hvilke analyser der skal foretages.
Når analyseresultatet foreligger, træffer DKK’s sundhedsudvalg afgørelse om, hvorvidt der har foreligget doping.
Sundhedsudvalgets afgørelse tilstilles DKK, som træffer afgørelse om, hvorvidt en sag kan betragtes som afsluttet eller skal videregives til DKK’s disciplinærnævn til behandling i henhold til
DKK’s love.
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Personer, der afviser at stille til dopingkontrol eller udebliver fra kontrol, indberettes til DKK, som
derefter træffer afgørelse om, hvorvidt sagen skal overgives til DKK’s disciplinærnævn til behandling i henhold til DKK’s love.
Varetagelse af dyrlægetilsyn på DKK’s internationale udstillinger
Formål
Formålet med dyrlægens medvirken på udstillinger er at medvirke til at mindske risikoen for at
hunde bliver udsat for smitte på udstillingerne (herunder ekto- og endoparasitter) samt at give et
indtryk af de udstillede hundes almene sundhedstilstand.
Dyrlæger
Udpegelsen af dyrlægen foretages af udstillingsafdelingen med hensyntagen til dyrlægens bopæl i
forhold til udstillingen (med henblik på tilkald).
Honorering af dyrlægen skal følge den til enhver tid gældende aftale mellem Den Danske Dyrlægeforening og Dansk Kennel Klub.
Praktisk gennemførelse
Dyrlægen skal være på udstillingsområdet ca. 4 timer (10.00 - 14.00) - og derefter på tilkald til udstillingen lukker (ca. 4 timer) - hver af de to udstillingsdage. I dette tidsrum går dyrlægen rundt
blandt hundene på udstillingsområdet. Efter dyrlægens skøn kan der her udtages et antal hunde til
nærmere undersøgelse - dog normalt ikke over 10 hunde hver udstillingsdag.
Vedr. evt. hunde til rutinemæssig undersøgelse skal dyrlægen orientere udstilleren om, at han/hun
har ret til at vente med undersøgelsen, til bedømmelse af hunden har fundet sted. Hvis en hundeejer
helt nægter at lade hunden undersøge, annulleres evt. opnåede præmieringer, og ejeren udelukkes
fra udstillingen. Dette skal ske i samråd med udstillingsledelsen.
Eventuelle undersøgelser finder sted på et af udstillingsledelsen nærmere anvist sted og kan, hvis
det ønskes af udstilleren eller dyrlægen, ske under overværelse af et medlem fra udstillingsudvalget.
Ved eventuelle undersøgelser bedes dyrlægen anvende DKK’s dyrlægeattest (eller kopi heraf),
DKK fremsender attesten til den pågældende dyrlæge, inden udstillingen finder sted. Evt. anmærkninger bedes påført attesten. Hvis ingen anmærkninger, er det tilstrækkeligt at skrive
o.k. Dyrlægen bedes returnere evt. attester for undersøgte hunde til DKK (sundhedsudvalget) sammen med indsendelse af regning.
Dyrlægen bedes foretage stikprøvekontrol af vaccinationsattester (ca. 25 hunde pr. dag). Dyrlægen
skal ikke føre kontrol med hundenes kryptorchidstatus. Det er overladt til udstillingsdommerne at
afgøre, om hanhundens testikler er normalt udviklede og rigtigt ansatte. I tvivlstilfælde bliver dyrlægen tilkaldt.
Såfremt dyrlægen foretager undersøgelser af udstillede hunde efter anmodning fra udstillingsledelse
eller dommere, skal dyrlægen efterfølgende straks underrette udstillingsledelsen om resultatet af
undersøgelsen.
Undersøgelse af den enkelte hund
1) Undersøgelsen må tage sigte på at bedømme hundenes generelle sundhedstilstand med henblik
på evt. tilstedeværelse af smitsomme sygdomme.
2) Der skal foretages en grundig undersøgelse af ørerne med otoskop. Påvises øremider, er en klinisk diagnose tilstrækkelig.
3) Øjne og næse eksamineres med henblik på flåd, og der foretages en generel vurdering af tandstatus (tandstensdannelser og karies).
4) Hud- og hårlag undersøges med henblik på tilstedeværelse af ektoparasitter. Det vil være tilrådeligt at opsamle og arkivere (plastpose) evt. fund af ektoparasitter eller parasitære elementer.
5) Ved mistanke om tarmparasitter er dyrlægen berettiget til at udtage facesprøver. Prøven skal –
om nødvendigt - udtages med prøveudtager.
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6) Dyrlægen skal ved undersøgelsen være opmærksom på kliniske observationer, der generelt er
uforenelige med hensynet til hundens tarv.
Laboratorieprøver sendes til Fødevarestyrelsens Laboratorium eller andet af Fødevarestyrelsen autoriseret laboratorium (LABOVET) med anmodning om, at regning og resultat tilstilles Dansk Kennel Klubs sundhedsudvalg.
Regler for varetagelse af dyrlægetilsyn på DKK’s internationale udstillinger er vedtaget af DKK’s
sundhedsudvalg i marts 2005.
Forslag til ændringer af DKK’s udstillingsreglement skal fremsendes til behandling i DKK’s udstillingsudvalg inden den 1. oktober året før, man ønsker, at ændringerne skal træde i kraft. (For eksempel: Ændringsforslag til udstillingsreglementet 2014 skal være DKK i hænde inden den 1. oktober 2013).

Bedømmelsesformer

17

Bedømmelsesformer
Bedømmelsesformer
Bedømmelsen foregår enten som kvalitetsbedømmelse eller konkurrencebedømmelse - afhængig af,
hvilke klasser det gælder.
Kvalitetsbedømmelse
Dommeren vurderer her hundenes eksteriør og temperament efter racens standard og tildeler dem
den præmieringsgrad, hans/hendes vurdering resulterer i. Dommeren udfærdiger skriftlig beskrivelse, som udstilleren får en kopi af.
Ved kvalitetsbedømmelse kan tildeles præmieringsgraderne Excellent, Very Good, Good, Sufficient
eller Disqualified.
Præmieringsgraderne defineres på følgende måde:
EXCELLENT (fortrinlig) tildeles en hund, som kommer meget tæt på den ideelle standard for racen, som fremvises i fortrinlig kondition, har et harmonisk, velafbalanceret temperament og er af
høj klasse. Hundens fremragende racemæssige egenskaber tillader, at ubetydelige fejl kan ignoreres.
Hunden skal have tydeligt kønspræg.
VERY GOOD (meget god) tildeles en hund, som besidder sin races typiske træk, som har velafbalancerede proportioner og er i god kondition. Mindre fejl kan tolereres, men ingen væsentlige anatomiske fejl. Denne præmiering kan kun gives til hunde af høj kvalitet.
GOOD (god) tildeles en hund, som er racetypisk, og hvis eksteriørfejl ikke er mere fremtrædende,
end at den kan siges at være en god repræsentant for sin race.
SUFFICIENT (tilstrækkelig) tildeles en hund, som svarer til racens standard, men som ikke besidder de generelt ønskede karaktertræk, eller hvis fysiske tilstand er mangelfuld.
DISQUALIFIED (diskvalificeret) tildeles en hund, som ikke svarer til typen beskrevet i racens
standard; som udviser en opførsel, der ikke lever op til standarden eller som opfører sig aggressivt;
som har testikelabnormiteter; som har graverende tandfejl eller kæbeuregelmæssigheder; som er
ukorrekt i farve eller pels eller klart viser tegn på albinisme. Denne betegnelse skal også tildeles en
hund, der er behæftet med en fejl, som kan være til skade for dens helbred. Betegnelsen gives endvidere til hunde, der har diskvalificerende fejl i forhold til racens standard.
Hunde, som ikke kan tildeles en af ovennævnte præmieringer, tildeles:
CANNOT BE JUDGED (kan ikke bedømmes): Denne vurdering bør gives til enhver hund, som
ikke bevæger sig, konstant hopper op og ned af sin fører eller forsøger at komme ud af ringen, gør
det umuligt at vurdere gangart og bevægelse eller konstant undviger at blive undersøgt af dommeren og gør det umuligt at se tænderne, anatomi og struktur, hale eller testikler. Denne vurdering
gives også, hvis spor fra operationer eller behandling kan observeres, hvilket kunne lade til at indikere, at udstilleren ønsker at skjule en fejl for dommeren.
Det samme gælder, hvis dommeren har tilstrækkelig grund til at formode, at der er foretaget en operation for at korrigere oprindelige tilstande eller træk (f.eks. øjenlåg, øre eller hale). Begrundelsen
for, at hunden gives et ”kan ikke bedømmes” skal anføres på kritikken.
Konkurrencebedømmelse
Her konkurrerer hundene om den indbyrdes placering hundene imellem.
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De fire bedste hunde i hver klasse placeres, forudsat at de har fået Excellent eller Very Good. Hvis
der er 4 hunde eller derover, der har fået tildelt Excellent, er det kun disse hunde, der deltager
i konkurrencebedømmelsen.
Dommeren kan tildele Championkvalitet (CK) til de hunde, som har fået Excellent, og hvis kvalitet
er høj nok til, at de kan opnå championat. Kun hunde med CK går videre til konkurrencen om
”Bedst i Køn”.
Under konkurrencebedømmelsen kan følgende kvalitetsbetegnelse tildeles:
Championkvalitet (CK)
CK gives til en helt igennem typisk og i alt væsentligt rigtigt bygget hund, hvis fortrin er så væsentlige, og hvis fejl er så uvæsentlige, at dommeren vurderer den som værende af championkvalitet.
Det er en forudsætning, at hunden har fået Excellent.
Sanktioner
Dommeren kan fratage en hund tildelte præmieringer, hvis hunden viser sig aggressiv eller udviser
anden uønsket adfærd. Hunden tildeles i så fald præmieringsgraden DISQUALIFIED. Det skal angives tydeligt på kritik og præmieliste, at hunden er blevet diskvalificeret på grund af temperamentet.
En hund, som 2 gange bliver diskvalificeret på grund af temperamentet, kan af DKK’s bestyrelse
fratages retten til at deltage i udstillinger, prøver, konkurrencer mv. I øvrigt henvises til bestemmelserne i DKK’s stambogsføringsregler.
En hund, der de to første gange, den deltager på udstilling i officiel klasse (efter hvalpeklasse), bliver diskvalificeret, fortaber retten til at deltage på udstilling.
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Klasseinddeling og bedømmelsesforløb
Hundene bedømmes efter den af FCI anerkendte standard for racen, og de bedømmes racevis.
Som udgangspunkt konkurreres der om ét certifikat pr. køn pr. race og ét CACIB pr. køn pr. race.
Dog er nogle racer opdelt i størrelses-, hårlags- eller farvevarianter, der enten helt for sig selv eller
sammen med andre varianter af samme race konkurrerer om certifikat og CACIB.
Race og -variantopdelingen fremgår af de gruppevise racelister i afsnittene om særlige krav til enkeltracer for at kunne deltage i bestemte klasser, tildeles certifikat og championat.
Bedømmelserne foregår i nedenstående klasser (ordnet i den rækkefølge, klasserne afvikles i på
udstillingerne). Særlige krav til enkeltracer for deltagelse i bestemte klasser fremgår af afsnittene
om særlige krav til enkeltracer for at kunne deltage i bestemte klasser, som er opstillet for hver
gruppe.
*
*
*
*

Babyklasse, (kvalitets- og konkurrencebedømmelse).
Hvalpeklasse, (kvalitets- og konkurrencebedømmelse).
Juniorklasse (kvalitets- og konkurrencebedømmelse).
Mellemklasse, (kvalitets- og konkurrencebedømmelse). Denne klasse kan udelades på kreds- og
specialklubudstillinger, under forudsætning af at det tydeligt fremgår af invitationen og af anmeldelsesblanketten.
* Åben klasse, (kvalitets- og konkurrencebedømmelse).
* Brugshundeklasse, (kvalitets- og konkurrencebedømmelse).
* Championklasse, (kvalitets- og konkurrencebedømmelse).
* Veteranklasse, (kvalitets- og konkurrencebedømmelse).
* Bedst i Køn klasse (konkurrencebedømmelse)
For ovennævnte klasser (eventuelt undtagen hvalpeklasse) gælder, at hannerne bedømmes først,
således at bedømmelsen af tæverne først påbegyndes, når bedømmelsen af veteranklassen for hannerne er afsluttet.
Racens bedste veteran, (konkurrenceklasse).
Bedst i racen - BIR, (konkurrenceklasse).
Opdrætsklasse, (konkurrenceklasse).
Avlsklasse, (konkurrenceklasse).
Udstillingens (eller dagens) bedste baby, (konkurrenceklasse).
Udstillingens (eller dagens) bedste hvalp, (konkurrenceklasse).
Udstillingens (eller dagens) bedste veteran, (konkurrenceklasse).
Udstillingens (eller dagens) bedste opdrætsklasse, (konkurrenceklasse).
Udstillingens (eller dagens) bedste avlsklasse, (konkurrenceklasse).
Bedst i Gruppen, (konkurrenceklasse).
Udstillingens bedste hund - Best in Show (BIS), (konkurrenceklasse).
I de med * mærkede klasser bedømmes hanner og tæver hver for sig.
I de øvrige klasser konkurrerer hanner og tæver indbyrdes.
Hundens alder på bedømmelsesdagen er afgørende for, hvilken klasse den kan anmeldes i.
Bedømmelserne foregår som følger:
Babyklasse
Alder: 3-6 måneder. (Uofficiel klasse).
Hanhvalpe og tævehvalpe bedømmes hver for sig. Hannerne bedømmes først.
Babyerne tildeles prædikaterne “særdeles lovende” (SL), “lovende” (L), eller “mindre lovende”
(ML).
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Alle babyer, der her fået tildelt ”særdeles lovende”, deltager i en konkurrencebedømmelse, hvor
dommeren placerer nr. 1, 2, 3 og 4. Den bedste baby i racen udtages og går videre til konkurrencen i
STORE RING om ”dagens bedste baby”.
Hvalpeklasse
Alder: 6-9 måneder. (Uofficiel klasse).
Hanhvalpe og tævehvalpe bedømmes hver for sig. Hannerne bedømmes først.
Hvalpene tildeles prædikaterne “særdeles lovende” (SL), “lovende” (L), eller “mindre lovende”
(ML).
Alle hvalpe, der her fået tildelt ”særdeles lovende”, deltager i en konkurrencebedømmelse, hvor
dommeren placerer nr. 1, 2, 3 og 4. Den bedste hvalp i racen udtages og går videre til konkurrencen
i STORE RING om ”dagens bedste hvalp”.
Babyer og hvalpe kan ikke tildeles Disqualified eller Cannot Be Judged. Hvis hunden viser sig aggressiv eller udviser anden uønsket adfærd, kan dommeren dog undlade at tildele hunden et prædikat. I et sådant tilfælde SKAL dommeren anføre årsagen til det manglende prædikat på hundens
kritikseddel.
Juniorklasse
Alder: 9-18 måneder. (Officiel, obligatorisk klasse).
Hunde, der er anmeldt i juniorklasse, kan ikke deltage i konkurrencen om CACIB.
Der tildeles Excellent, Very Good, Good, Sufficient, Disqualified eller Cannot Be Judged.
Hunde, der har fået tildelt Excellent eller Very Good, deltager i en konkurrencebedømmelse, hvor
dommeren placerer hundene indbyrdes. Hvis der er 4 hunde eller derover, der har fået tildelt Excellent, er det kun disse hunde, der deltager i konkurrencebedømmelsen. Dommeren kan tildele CK
(championkvalitet) til de hunde med Excellent, hvis kvalitet han/hun finder høj nok.
Alle hunde, der har fået tildelt CK i juniorklasse, går videre til Bedst i Køn klassen sammen med
CK-hundene fra mellemklasse, åben klasse, brugshundeklasse, championklasse og veteranklasse.
Mellemklasse
Alder: 15-24 måneder.
(Officiel, obligatorisk klasse, som dog kan udelades på kreds- og specialklubudstillinger).
Der tildeles Excellent, Very Good, Good, Sufficient, Disqualified eller Cannot Be Judged.
Hunde, der har fået tildelt Excellent eller Very Good, deltager i en konkurrencebedømmelse, hvor
dommeren placerer hundene indbyrdes. Hvis der er 4 hunde eller derover, der har fået tildelt Excellent, er det kun disse hunde, der deltager i konkurrencebedømmelsen. Dommeren kan tildele CK
(championkvalitet) til de hunde med Excellent, hvis kvalitet han/hun finder høj nok.
Alle hunde, der har fået tildelt CK i mellemklasse, går videre til Bedst i Køn klassen sammen med
CK-hundene fra juniorklasse, åben klasse, brugshundeklasse, championklasse og veteranklasse.
Åben klasse
Alder: fra 15 måneder, (dog ikke hunde, der allerede har opnået dansk eksteriørchampionat eller
dansk udstillingschampionat).
(Officiel, obligatorisk klasse).
Der tildeles Excellent, Very Good, Good, Sufficient, Disqualified eller Cannot Be Judged.
Hunde, der har fået tildelt Excellent eller Very Good, deltager i en konkurrencebedømmelse, hvor
dommeren placerer hundene indbyrdes. Hvis der er 4 hunde eller derover, der har fået tildelt Excellent, er det kun disse hunde, der deltager i konkurrencebedømmelsen. Dommeren kan tildele CK
(championkvalitet) til de hunde med Excellent, hvis kvalitet han/hun finder høj nok.
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Alle hunde, der har fået tildelt CK i åben klasse, går videre til Bedst i Køn klassen sammen med
CK-hundene fra juniorklasse, mellemklasse, brugshundeklasse, championklasse og veteranklasse.
Brugshundeklasse
Alder: fra 15 måneder. (Officiel, obligatorisk klasse).
De eneste racer, der kan deltage i brugshundeklasse, er dem, som fremgår som brugshunderacer i
henhold til FCI’s race-/gruppeinddeling (Breeds Nomenclature), inklusive de undtagelser, der er
givet til nogle lande for nogle racer.
Dansk ejede hunde skal have opnået en DKK-anerkendt prøve for racen.
For de racers vedkommende, hvor der stilles særlige krav for deltagelse i brugshundeklasse eller
opnåelse af certifikat, fremgår kravene af de gruppevise afsnit i DKK’s udstillingsreglement.
Udenlandsk ejede hunde skal sammen med deres tilmelding til brugshundeklasse fremsende FCI’s
anerkendte brugsprøvecertifikat som dokumentation for bestået adgangsgivende prøve. Dette certifikat giver endvidere sammen med opfyldelse af evt. øvrige krav (alderskrav, HD-krav m.v.) ret til
deltagelse i konkurrencen om det danske certifikat.
Der tildeles Excellent, Very Good, Good, Sufficient, Disqualified eller Cannot Be Judged.
Hunde, der har fået tildelt Excellent eller Very Good, deltager i en konkurrencebedømmelse, hvor
dommeren placerer hundene indbyrdes. Hvis der er 4 hunde eller derover, der har fået tildelt Excellent, er det kun disse hunde, der deltager i konkurrencebedømmelsen. Dommeren kan tildele CK
(championkvalitet) til de hunde med Excellent, hvis kvalitet han/hun finder høj nok.
Alle hunde, der har fået tildelt CK i brugshundeklasse, går videre til Bedst i Køn klassen sammen
med CK-hundene fra juniorklasse, mellemklasse, åben klasse, championklasse og veteranklasse.
Championklasse
Alder: fra 15 måneder. (Officiel, obligatorisk klasse).
I denne klasse kan anmeldes hunde, der inden anmeldelsesfristens udløb har opnået et nationalt eller
internationalt eksteriør- eller udstillingschampionat.
Hunde, der inden anmeldelsesfristens udløb har opnået dansk eksteriørchampionat eller dansk udstillingschampionat, skal anmeldes i championklasse, brugshundeklasse (kun såfremt hunden opfylder racens aktuelle prøvekrav) eller veteranklasse (kun såfremt hunden er fyldt 8 år).
Der tildeles Excellent, Very Good, Good, Sufficient, Disqualified eller Cannot Be Judged.
Hunde, der har fået tildelt Excellent eller Very Good, deltager i en konkurrencebedømmelse, hvor
dommeren placerer hundene indbyrdes. Hvis der er 4 hunde eller derover, der har fået tildelt Excellent, er det kun disse hunde, der deltager i konkurrencebedømmelsen. Dommeren kan tildele CK
(championkvalitet) til de hunde med Excellent, hvis kvalitet han/hun finder høj nok.
Alle hunde, der har fået tildelt CK i championklasse, går videre til Bedst i Køn klassen sammen
med CK-hundene fra juniorklasse, mellemklasse, åben klasse, brugshundeklasse og veteranklasse.
Veteranklasse
Alder: Fra 8 år. (Officiel, obligatorisk klasse).
Bemærk: Hunde, der er anmeldt i veteranklasse, kan ikke tildeles CACIB.
Der tildeles Excellent, Very Good, Good, Sufficient, Disqualified eller Cannot Be Judged.
Hunde, der har fået tildelt Excellent eller Very Good, deltager i en konkurrencebedømmelse, hvor
dommeren placerer hundene indbyrdes. Hvis der er 4 hunde eller derover, der har fået tildelt Excellent, er det kun disse hunde, der deltager i konkurrencebedømmelsen. Dommeren kan tildele CK
(championkvalitet) til de hunde med Excellent, hvis kvalitet han/hun finder høj nok.
Alle hunde, der har fået tildelt CK i veteranklasse, går videre til Bedst i Køn klassen sammen med
CK-hundene fra juniorklasse, mellemklasse, åben klasse, brugshundeklasse og championklasse.
Den hund, der placeres som 1. vinder med Excellent, går tillige videre til konkurrencen ”Racens
bedste veteran”, som finder sted umiddelbart inden konkurrencen om Bedst i Racen (BIR).
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Bedst i Køn klasse (BIK)
Konkurrenceklasse (hanner og tæver hver for sig)
I denne klasse deltager de hunde, der har fået CK i championklasse, juniorklasse, mellemklasse,
åben klasse, brugshundeklasse og veteranklasse.
Dommeren placerer nr. 1, 2, 3 og 4.
Dommeren tildeler certifikat til den bedste hund, som ikke i forvejen er dansk eksteriørchampion
(også til hunde fra championklassen eller veteranklassen, som ikke i forvejen har opnået titlen
dansk eksteriørchampion). Certifikatet kan også tildeles hunde ud over de 4 placerede.
Der uddeles et reservecertifikat til den hund, som placeres efter certifikatvinderen. Reservecertifikatet tæller som certifikat, hvis certifikatvinderen diskvalificeres.
For racer med alders-, sundheds-, jagt- eller brugsprøvekrav for opnåelse af certifikat gælder, at
certifikatet tildeles den bedst placerede hund, som opfylder det gældende krav for racen, uanset i
hvilken klasse hunden er anmeldt. (Se hvilke racer og hvilke krav, det drejer sig om, i afsnittene om
særlige krav til enkeltracer for at kunne deltage i bestemte klasser, tildeles certifikat og championat).
Hunde, som allerede har opnået de championatgivende certifikater, men ikke opfylder de øvrige
krav for opnåelse af dansk championat (fuldcertede hunde), kan ikke tildeles yderligere certifikater.
I sådanne tilfælde gives certifikatet videre til den højst placerede certifikatberettigede hund i konkurrencebedømmelsen. Samme bestemmelse gælder for hunde, som har opnået det sidste certifikat
til dansk championat efter anmeldelsesfristens udløb.
Det er udstillerens pligt at gøre ringpersonalet opmærksom på, hvorvidt hans/hendes hund opfylder
udstillingsreglementets krav for tildeling af certifikat.
Bemærk: Hunde, der blot ikke har opnået minimumsalderen for sidste certifikat til DKCH betragtes
ikke som fuldcertede.
På internationale udstillinger konkurreres der endvidere om CACIB og reserve-CACIB i denne
klasse:
Dommeren kan tildele CACIB til den bedste CACIB-berettigede hund, ligesom dommeren kan tildele reserve-CACIB til den næstbedste CACIB-berettigede hund. (Hunde fra juniorklasse og veteranklasse kan ikke tildeles CACIB/reserve-CACIB, men kan, såfremt dommeren ønsker det, godt
opnå placering som Bedst i Køn og gå videre til BIR).
Vigtigt angående tvivlstilfælde eller fejl:
I tilfælde, hvor der er tvivl om, hvorvidt en given hund er berettiget til at få tildelt certifikat og/eller
CACIB, eller hvor der evt. er sket en fejl i udstillingsringen, skal der samme dag rettes henvendelse
til udstillingskontoret for at få sagen afklaret. DKK har ret til at korrigere præmielisten, hvis det kan
konstateres, at der er begået en fejl i udstillingsringen.
Den hund, der er blevet placeret som nr. 1 i Bedst i Køn klassen, går videre til konkurrencen om
Bedst i Racen (BIR).
Inden konkurrencerne “Racens bedste veteran” og “Bedst i racen” skal afvikles, bedømmes tæverne på samme måde og i samme rækkefølge.
Når tæverne er færdigbedømt, fortsættes konkurrencerne som følger:
Racens bedste veteran
I denne konkurrence deltager den han og den tæve, der blev udtaget som 1. vinder han og 1. vinder
tæve med Excellent i veteranklassen.
Den hund, der placeres som “Racens bedste veteran”, går videre til konkurrencen om “Dagens bedste veteran”, der afvikles i STORE RING samme dag.
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Bedst i racen (BIR)
Konkurrenceklasse
Bemærk: Hanner og tæver bedømmes sammen.
I denne konkurrence deltager den han og den tæve, der er blevet placeret som nr. 1 i Bedst i Køn
klassen.
Dommeren udtager den bedste hund, som tildeles betegnelsen BIR (bedst i racen).
Den bedste hund af det modsatte køn tildeles dermed betegnelsen BIM (bedst i modsat køn).
Den hund, der placeres som BIR (bedst i racen), går videre til konkurrencen “Bedst i gruppen”(BIG), der afvikles i STORE RING samme dag.
Den hund, der placeres som BIG (bedst i gruppen), går videre til konkurrencen “Best in show”
(BIS), der afvikles i STORE RING på udstillingens sidste dag.
Opdrætsklasse
Tilmelding on-line eller på særskilt anmeldelsesblanket inden anmeldelsesfristens udløb.
En opdrætsklasse består af fire eksemplarer af samme race og racevariant, uanset køn, opdrættet af
samme opdrætter (samme kennelnavn). Opdrætsklassen kan kun anmeldes af opdrætteren (ejeren af
kennelnavnet).
Hundene skal være tilmeldt udstillingen i enten champion-, junior-, mellem-, åben-, brugshundeeller veteranklasse og på den aktuelle udstilling have opnået Excellent eller Very Good. Babyer og
hvalpe kan ikke deltage. Hvis der for racen er prøvekrav for at kunne deltage i opdrætsklasse, skal
mindst 2 hunde i klassen have opnået den krævede prøve.
Der lægges i bedømmelsen vægt på klassens ensartethed - dog uden hensyn til, om klassens hunde
tilhører flere af racens forskellige farvevarianter. (Bemærk dog, at kun de farve-, størrelses- og hårlagsvarianter, som ifølge FCI’s race-/gruppeinddeling deler CACIB, kan udgøre en opdrætsklasse).
Den enkelte opdrætter kan til hver udstilling kun tilmelde én opdrætsklasse inden for hver race.
Opdrætteren udvælger selv de hunde, der skal danne klassen blandt de hunde fra hans/hendes opdræt, som på den pågældende udstilling har opnået Excellent eller Very Good.
Dommeren udtager den mest homogene klasse. Det er til enhver tid op til dommeren, om han/hun
ønsker at tildele klassen hæderspræmie.
Kun den bedste opdrætsklasse i hver race, som har fået tildelt hæderspræmie, vil yderligere få tildelt DKK’s ærespræmie og gå videre til konkurrencen “Udstillingens bedste opdrætsklasse”, der
afvikles i store ring.
Avlsklasse
Tilmelding on-line eller på særskilt anmeldelsesblanket inden anmeldelsesfristens udløb.
I denne klasse kan deltage hanhunde/tæver, der møder med fire stk. afkom (første generation: sønner/døtre) af samme race, der skal være tilmeldt udstillingen i enten champion-, junior-, mellem-, åben-, brugshunde- eller veteranklasse og på den aktuelle udstilling have opnået Excellent
eller Very Good. Babyer og hvalpe kan ikke deltage. Hvis der for racen er prøvekrav for at kunne
deltage i avlsklasse, skal mindst 2 hunde i klassen have opnået den krævede prøve.
Der kan på hver udstilling kun stilles med én avlsklasse efter det samme forældredyr. Forældredyret
skal være tilmeldt udstillingen - eventuelt uden for bedømmelse.
Udstilleren skal være ejer af den/de tilmeldte avlshunde.
En hund kan på samme udstilling anmeldes i avlsklasse efter såvel moderdyret som faderdyret.
Øvrige regler er som ved opdrætsklasse.
Juniorhandling
Tilmelding on-line eller på særskilt anmeldelsesblanket inden anmeldelsesfristens udløb.
Ret til at deltage i juniorhandling har alle, der er fyldt 10 år men ikke 18 år på udstillingsdagen.
Starttidspunktet for juniorhandling offentliggøres i udstillingskataloget, ligesom tid og sted for konkurrencerne annonceres på selve udstillingen.
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Der konkurreres i 2 aldersklasser: Mini for juniorhandlere i alderen 10-13 år samt Maxi for juniorhandlere i alderen 14-17 år.
De 4 bedste juniorhandlere i hver klasse (henholdsvis Mini og Maxi) udtages og går efterfølgende
videre til finalen.
I finalen bedømmes de 4 bedste fra hver klasse (henholdsvis Mini og Maxi) sammen, hvorefter de 4
bedste juniorhandlere placeres som nr. 1, 2, 3 og 4.
På kreds- og specialklubudstillinger kan ovennævnte fraviges efter arrangørens skøn.
Bedømmelsen omfatter fremviserens opførsel i ringen, samspillet mellem fører og hund og fremvisningen af hunden.
Der kan kun anmeldes med stambogsførte hunde, der opfylder betingelserne for at kunne deltage på
DKK’s udstillinger og har opnået juniorklassealderen.
På DKK’s internationale udstillinger er det tilladt, at en juniorhandler deltager med den samme
hund både lørdag og søndag. Hvis en juniorhandler skifter hund, skal hunden stadig opfylde førnævnte betingelser angående stambog og alder.
Det kan af tidsmæssige årsager ikke forventes, at en hund, der på samme udstilling er anmeldt til at
deltage i de almindelige racebedømmelser, kan nå at deltage i juniorhandling, som påbegyndes i
løbet af dagen.
På hver international DKK-udstilling opnår de fire bedste juniorhandlere i finalen henholdsvis lørdag og søndag points, der tæller i konkurrencen om ”Årets juniorhandler”. Bliver man placeret
blandt de fire bedste juniorhandlere i finalen begge dage på samme udstilling, tæller kun resultatet
fra den dag, hvor det højeste antal points blev opnået. (Se endvidere afsnittet om Årets juniorhandler under Årets konkurrencer).
Nordisk Mesterskab i juniorhandling
De fire danske juniorhandlere, der på tidspunktet for tilmeldingen til Nordisk Mesterskab, har opnået flest points - og desuden opfylder alderskriteriet for konkurrencen, bliver tilbudt at repræsentere
Danmark på førstkommende Nordisk Mesterskab. Der udtages ligeledes en reserve.
Udstillingens bedste baby
Konkurrencen er åben for alle babyhvalpe (hanner og tæver), der på udstillingen er blevet bedste
baby med SL inden for deres race.
Babyhvalpene konkurrerer indbyrdes, og der foretages placering af de fire bedste.
På to-dages udstillinger konkurreres i stedet om dagens bedste baby.
Udstillingens bedste hvalp
Konkurrencen er åben for alle hvalpe (hanner og tæver), der på udstillingen er blevet bedste hvalp
med SL inden for deres race.
Hvalpene konkurrerer indbyrdes, og der foretages placering af de fire bedste.
På to-dages udstillinger konkurreres i stedet om dagens bedste hvalp.
Udstillingens bedste veteran
Konkurrencen er åben for alle hunde (hanner og tæver), der i veteranklassen er blevet bedste veteran med Excellent inden for deres race.
Hundene konkurrerer indbyrdes, og der foretages placering af de fire bedste.
På to-dages udstillinger konkurreres i stedet om dagens bedste veteran.
Udstillingens bedste opdrætsklasse
Konkurrencen er åben for de opdrætsklasser, der har placeret sig som bedste opdrætsklasse med
ærespræmie inden for sin race.
Opdrætsklasserne konkurrerer indbyrdes, og der foretages en placering af de 4 bedste opdrætsklasser.
På to-dages udstillinger konkurreres i stedet om dagens bedste opdrætsklasse.
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Udstillingens bedste avlsklasse
Konkurrencen er åben for de avlsklasser, der har placeret sig som bedste avlsklasse med ærespræmie inden for sin race.
Avlsklasserne konkurrerer indbyrdes, og der foretages en placering af de 4 bedste avlsklasser.
På to-dages udstillinger konkurreres i stedet om dagens bedste avlsklasse.
Bedst i gruppen (BIG)
I denne klasse konkurreres om titlen "Bedst i gruppen".
Klassen er åben for alle hunde inden for samme gruppe, der på udstillingen er blevet BIR. Ikke FCIanerkendte racer kan dog ikke deltage i denne konkurrence.
Arrangøren kan dog lade forskellige grupper bedømme sammen.
De fire bedste hunde placeres som henholdsvis BIG 1, BIG 2, BIG 3 og BIG 4.
Udstillingens bedste hund - Best in Show (BIS)
I denne klasse konkurreres om titlen "Best in Show" - udstillingens bedste hund.
Klassen er åben for alle hunde, der på udstillingen er blevet BIG 1.
De fire bedste hunde placeres som BIS 1, BIS 2, BIS 3 og BIS 4.
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Præmier
Der uddeles præmier til alle hunde, der har opnået Excellent eller Very Good.
Præmieringsbånd
Efter enhver bedømmelse og konkurrence udleveres der i alle klasser bånd, hvis farver angiver opnåede præmieringer/placeringer som følger:
Særdeles lovende (hvalpeklasse):
Lovende (hvalpeklasse):
Mindre lovende (hvalpeklasse):
Racens bedste hvalp:

Lyserødt bånd
Lyseblåt bånd
Gult bånd
Rød roset

Excellent:
1. vinder :

Rødt bånd
Rødt bånd

Very good:
2. vinder :

Blåt bånd
Blåt bånd

Good:
3. vinder :

Gult bånd
Gult bånd

Sufficient:
4. vinder:

Grønt bånd
Grønt bånd

Disqualified:

Gråt bånd

Cannot be judged:

Brunt bånd

Championkvalitet (CK):

Rosa bånd

Hæderspræmie (HP):

Lilla bånd

Dansk certifikat (CAC):

Rødt/hvidt bånd

Reserve-certifikat:

Lyseblåt bånd

Internationalt certifikat (CACIB):

Hvidt bånd

Reserve-CACIB:

Orange bånd

Dansk championat:

Rødt/grønt bånd

BIR (Bedst i racen):

Rød/gul roset

BIM (Bedst i modsat køn):

Grøn/hvid roset

Ovenstående regler for udlevering af præmier og rosetter kan afviges efter arrangørens skøn. Dog er
præmieringsbåndene obligatoriske.
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Generelle championatregler
Danske Championater
Danske championater tildeles af Dansk Kennel Klub, og med titlen kan købes et diplom.
De generelle regler for dansk eksteriørchampionat er anført neden for. Oplysning om øvrige danske
championater (for eksempel jagt- eller brugschampionater) fremgår af de gruppevise afsnit om særlige krav til enkeltracer for at deltage i bestemte klasser, tildeles certifikat og championat, som er
anført senere i dette reglement.
Dansk eksteriørchampionat - DKCH
Tildeles den hund, der mindst tre gange af mindst tre forskellige dommere på danske udstillinger,
anerkendt af DKK, har opnået certifikat. Det sidste certifikat skal for alle racers vedkommende være opnået, efter at hunden er fyldt 24 måneder.
Hunde registreret i et FCI-anerkendt land kan endvidere blive dansk eksteriørchampion, hvis den
efter den 1. januar 2008 opnår 1 dansk certifikat (CAC) og har opnået nationalt eksteriørchampionat
i et FCI-medlemsland. Her gælder, at det danske certifikat ikke behøver at være opnået efter 24måneders alderen, hvis det udenlandske nationale championat, der udløser det danske championat,
er opnået efter at hunden er fyldt 24 måneder. Der kan først ansøges om dansk eksteriørchampionat,
efter at hunden er fyldt 24 måneder.
Hunde af racer, for hvilke der er prøvekrav, HD-krav eller andre krav for opnåelse af dansk eksteriørchampionat, skal naturligvis i begge ovennævnte tilfælde opfylde de pågældende krav, før de kan
blive dansk eksteriørchampion. Hvilke racer og hvilke krav, det drejer sig om, fremgår af de gruppevise afsnit om særlige krav til enkeltracer for at deltage i bestemte klasser, tildeles certifikat og
championat, som er anført senere i dette reglement.
Danskejede hunde skal opfylde de krav, der for racen er nævnt i disse regler. Udenlandsk ejede
hunde skal have bestået en prøve, der af specialklubben kan sidestilles med det danske prøvekrav
samt opfylde HD-krav eller andre krav, der ligeledes kan sidestilles med de danske krav, der eventuelt er for den pågældende race. I de tilfælde, hvor en specialklub ikke ønsker at tage stilling til,
hvorvidt den udenlandske dokumentation, som udstilleren eller den udenlandske kennelklub har
fremsendt, kan sidestilles med det danske prøvekrav, godtages FCI’s anerkendte brugsprøvecertifikat som dokumentation for bestået prøve for opnåelse af dansk eksteriørchampionat.
Når samtlige certifikater samt øvrige krav for opnåelse af Dansk eksteriørchampionat er opnået,
skal dette omgående meddeles DKK.
Nordisk championat - NORDCH
Nordisk udstillingschampionat tildeles den hund, der har opnået eksteriørchampionat i 3 af de nordiske lande.
Titlen tildeles i det land, hvor hundes 3. tællende championat opnås, og med titlen kan købes et diplom.
Internationale championater
For samtlige internationale championater gælder, at hundens forfædre skal være stambogsførte med
FCI-anerkendte aner i mindst 3 generationer.
Reglerne fastsættes til enhver tid af Fédération Cynologique Internationale (FCI).
Internationalt eksteriørchampionat - INTCH
Krav til racer, der ifølge FCI’s race-/gruppeinddeling IKKE er defineret som brugshunderacer:
Fire CACIBer i tre forskellige lande under tre forskellige dommere. Der skal mindst gå et år og en
dag mellem det første og det sidste CACIB.
Krav til racer, der ifølge FCI’s race-/gruppeinddeling ER defineret som brugshunderacer:
To CACIBer i to forskellige lande under to forskellige dommere.
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Der skal mindst gå et år og en dag mellem det første og det sidste CACIB.
For samtlige racer gælder, at hvis hundens sidste CACIB er opnået inden den 1. januar 2008, skal
hunden have opnået dansk eksteriørchampionat, inden der kan ansøges om internationalt eksteriørchampionat for hunden. Dog er kravet om opnåelse af dansk eksteriørchampionat ikke gældende for
importerede, lovligt halekuperede hunde.
Når samtlige CACIBer samt øvrige krav for opnåelse af internationalt eksteriørchampionat er opnået, skal dette omgående meddeles DKK, der derefter ansøger FCI om godkendelse.
Tildeling af CACIB (internationalt eksteriørcertifikat):
CACIB uddeles kun på internationale udstillinger.
Dersom dommeren finder kvaliteten høj nok, kan der gives CACIB til højst placerede hanhund og
højst placerede tæve inden for hver race, forudsat at hunden er over 15 måneder gammel og er anmeldt i enten mellemklasse, åben klasse, brugshundeklasse eller championklasse.
Dommeren kan, dersom kvaliteten er høj nok, tildele næstbedste hund inden for hvert køn reserveCACIB. Reserve-CACIB får kun betydning i det tilfælde, hvor et tildelt CACIB annulleres (for eksempel hvis den hund, der har fået tildelt CACIB, i forvejen er international champion eller ikke er
stambogsført med FCI-anerkendte aner i mindst 3 generationer).
Internationalt udstillingschampionat – INTCH(U)
Tildeles kun racer, der ifølge FCI’s race-/gruppeinddeling er defineret som brugshunderacer.
Hunden skal have opnået fire CACIBer i tre forskellige lande under tre forskellige dommere. Der
skal mindst gå et år og en dag mellem det første og det sidste CACIB.
Internationalt brugschampionat - INTBCH
Reglerne for opnåelse af denne titel varierer meget fra gruppe til gruppe. Der henvises til FCI’s
”Regulations for the FCI International Championship”, som ligger på FCI’s hjemmeside.
Internationalt eksteriør- og brugschampionat
Hunde, der tilhører jagt- og brugshunderacerne, for hvilke der arrangeres praktiske prøver under
FCI, vil modtage dobbelttitlen International Brugs- og Eksteriørchampion, hvis de på én gang opfylder betingelserne til begge championater.
World Winner, World Junior Winner, World Veteran Winner – WW/WJW/WVW
Titlerne World Winner, World Junior Winner og World Veteran Winner kan opnås én gang årligt
på FCI’s Verdensudstilling efter særlige regler fastsat af FCI. Titlerne registreres mod gebyr på
hundens præmieoversigt efterfulgt af tocifret årstal.
European Winner, European Junior Winner, European Veteran Winner –
EUW/EUJW/EUVW
Titlerne European Winner, European Junior Winner og European Veteran Winner kan opnås én
gang årligt på FCI’s Europasektionsudstilling efter særlige regler fastsat af FCI. Titlerne registreres
mod gebyr på hundens præmieoversigt efterfulgt af tocifret årstal.
Americas and Caribbean Winner, Americas and Caribbean Junior Winner, Americas and
Caribbean Veteran Winner – ACW/ACJW/ACVW
Titlerne Americas and Caribbean Winner, Americas and Caribbean Junior Winner og Americas and
Caribbean Veteran Winner kan opnås én gang årligt på FCI’s Amerika- og Caribiensektionsudstilling efter særlige regler fastsat af FCI. Titlerne registreres mod gebyr på hundens præmieoversigt
efterfulgt af tocifret årstal.
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Asian Winner, Asian Junior Winner, Asian Veteran Winner – ASW/ASJW/ASVW
Titlerne Asian Winner, Asian Junior Winner og Asian Veteran Winner kan opnås én gang årligt på
FCI’s Asiensektionsudstilling efter særlige regler fastsat af FCI. Titlerne registreres mod gebyr på
hundens præmieoversigt efterfulgt af tocifret årstal.
Nordisk vinder, Nordisk juniorvinder og Nordisk veteranvinder –
NORDV/NORDJV/NORDVV
Titlerne Nordisk vinder, Nordisk juniorvinder og Nordisk Veteranvinder kan opnås én gang årligt
på Nordisk Vinderudstilling efter særlige regler fastsat af NKU. Titlen Nordisk Juniorvinder tildeles
bedste junior han og tæve med Excellent samt titlen Nordisk Veteranvinder tildeles bedste veteran
han og tæve med Excellent. Titlerne registreres mod gebyr på hundens præmieoversigt efterfulgt af
tocifret årstal. Danskejede hunde får dog denne titel registreret automatisk på hundens præmieoversigt, hvis udstillingen er blevet afholdt i Danmark.
Dansk vinder, Dansk juniorvinder og Dansk veteranvinder – DKV/DKJV/DKVV
Titlen Dansk vinder tildeles en gang årligt på en udstilling udvalgt af Dansk Kennel Klub til bedste
han og tæve med CK i hver race. På samme udstilling tildeles titlen Dansk Juniorvinder til bedste
junior han og tæve med CK samt titlen Dansk Veteranvinder til bedste veteran han og tæve med
CK. Titlerne registreres automatisk på hundens præmieoversigt efterfulgt af tocifret årstal.
Københavnsvinder - KBHV
Københavnsvindertitlen tildeles en gang årligt (i Københavnsområdet) til bedste han og tæve med
CK i hver race. Titlen registreres automatisk på hundens præmieoversigt efterfulgt af tocifret årstal.
Klubchampion (KLBCH), klubjuniorchampion (KLBJCH) og klubveteranchampion
(KLBVCH)
Specialklubberne under Dansk Kennel Klub har mulighed for at uddele titlerne KLBCH, KLBJCH
og KLBVCH. Kriterierne for titlerne fastsættes af de respektive specialklubber, og det er en forudsætning, at kriterierne og et eksempel på diplom/bekræftelse er indsendt til DKK, inden titlerne uddeles.
DKK påtager sig ingen form for administration eller kontrol af championatet, men det registreres
mod gebyr på hundens titeloversigt i hundeweb.dk.

Årets konkurrencer

30

Årets konkurrencer
Årets DKK-racevinder
På DKK’s udstillinger afvikles der hvert kalenderår en konkurrence om ”Årets DKK-racevinder”.
De udstillinger, der tæller med i denne konkurrence, fastsættes for et år ad gangen af Dansk Kennel
Klub og vil fremgå af DKK’s udstillingsprogram for det pågældende år.
Konkurrencen afgøres ved hjælp af et pointsystem, hvor hundene får points efter følgende skala:
BIR = 5 points
BIM = 3 points
Pointene tælles sammen for alle årets tællende udstillinger, og den hund, der har opnået højest pointtal, bliver ”Årets DKK-racevinder”. Står to eller flere hunde lige i konkurrencen, vinder den
hund, der har opnået flest BIR-placeringer. Står hundene herefter stadig lige, vinder den hund, der
har opnået sin bedste placering på den udstilling, hvor der var det største antal tilmeldte hunde i
racen. Står hundene herefter stadig lige, vinder den hund, der har opnået sin næstbedste placering på
den udstilling, hvor der var det største antal tilmeldte hunde i racen.
Årets DKK-racevinder kan mod betaling få udstedt et ”DKK-racevinder” diplom. Titlen registreres
på hundens præmieoversigt.
Årets juniorhandler
På DKK’s internationale udstillinger afvikles hvert kalenderår en konkurrence om titlen ”Årets Juniorhandler”.
Konkurrencen afgøres ved hjælp af et pointsystem, hvor juniorhandlerne opnår følgende points i
forhold til de fire placeringer i finalen:
Nr. 1 = 5 points - Nr. 2 = 3 points
Nr. 3 = 2 points - Nr. 4 = 1 point
Pointene tælles sammen for alle årets udstillinger, og den juniorhandler, der har opnået størst pointtal, bliver ”Årets Juniorhandler”.
Hvis en juniorhandler deltager begge dage på en 2-dages udstilling, tæller kun det ene resultat (højeste pointtal) med til konkurrencen om ”Årets juniorhandler”.
Står 2 eller flere juniorhandlere lige i konkurrencen, vinder den juniorhandler, der har opnået flest
af de bedste placeringer. Står de herefter stadig lige, vinder den juniorhandler, der har opnået sine
bedste resultater på udstillinger med det største antal tilmeldte juniorhandlere.
Kun juniorhandlere, der er bosiddende i Danmark, kan repræsentere Danmark ved internationale
konkurrencer i juniorhandling.
Årets hund
På DKK’s internationale udstillinger afvikles der hvert kalenderår en konkurrence om titlen ”Årets
hund”.
Konkurrencen afgøres ved hjælp af et pointsystem, hvor hundene får points efter følgende skalaer:
Antal i gruppen
0-99
100-199
200-299
300-399
400-499
500-599
600-699
700-799

BIG-1
4
5
6
7
8
9
10
11

BIG-2
3
4
5
6
7
8
9
10

BIG-3
2
3
4
5
6
7
8
9

BIG-4
1
2
3
4
5
6
7
8
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800-899
Etc.

31
12
Etc.

Antal på udstillingen BIS-1
16
0-499
17
500-999
18
1.000-1.499
19
1.500-1.999
20
2.000-2.499
21
2.500-2.999
22
3.000-3.499
23
3.500-3.999
Etc.
Etc.

11
Etc.

10
Etc.

9
Etc.

BIS-2
13
14
15
16
17
18
19
20
Etc.

BIS-3
11
12
13
14
15
16
17
18
Etc.

BIS-4
10
11
12
13
14
15
16
17
Etc.

”Antal” angiver antal anmeldte hunde ekskl. hvalpe og hunde udenfor bedømmelse.
Ved BIS-placeringer falder gruppepointene væk.
Pointene tælles sammen for alle årets udstillinger, og den hund, der har opnået højest pointtal, bliver
”Årets hund”.
Står to eller flere hunde lige i konkurrencen, vinder den hund, der har opnået det højeste individuelle pointtal. Står de stadig lige, vinder den hund, der har opnået det næsthøjeste individuelle pointtal.
Årets veteran
På DKK’s internationale udstillinger afvikles der hvert kalenderår en konkurrence om titlen "Årets
veteran". Konkurrencen afgøres ved hjælp af et pointsystem, hvor hundene opnår følgende points i
forhold til de fire placeringer:
Nr. 1 = 5 points - Nr. 2 = 3 points
Nr. 3 = 2 points - Nr. 4 = 1 point
Pointene tælles sammen for alle årets udstillinger, og den hund, der har opnået størst pointtal, bliver
"Årets veteran".
Står to eller flere hunde lige i konkurrencen, vinder den hund, der har opnået flest af de bedste placeringer. Står hundene herefter stadig lige, vinder den hund, der har opnået sine bedste resultater på
udstillinger med det største antal tilmeldte hunde.
Årets opdrætter
På DKK’s internationale udstillinger afvikles der hvert kalenderår en konkurrence om titlen "Årets
opdrætter". Konkurrencen afgøres ved hjælp af et pointsystem, hvor opdrætteren opnår følgende
points i forhold til de fire placeringer med samme race:
Nr. 1 = 5 points - Nr. 2 = 3 points
Nr. 3 = 2 points - Nr. 4 = 1 point
Pointene tælles sammen for alle årets udstillinger, og den opdrætter, der har opnået størst pointtal,
bliver "Årets opdrætter".
Står to eller flere opdrættere lige i konkurrencen, vinder den opdrætter, der har opnået flest af de
bedste placeringer. Står opdrætterne herefter stadig lige, vinder den opdrætter, der har opnået sine
bedste resultater på udstillinger med det største antal tilmeldte hunde.
Årets avlshund
På DKK’s internationale udstillinger afvikles hvert kalenderår en konkurrence om titlen "Årets
avlshund". Konkurrencen afgøres ved hjælp af et pointsystem, hvor avlshundene får følgende points
i forhold til de fire placeringer:
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Nr. 1 = 5 points - Nr. 2 = 3 points
Nr. 3 = 2 points - Nr. 4 = 1 point
Pointene tælles sammen for alle årets udstillinger, og den avlshund, der har opnået størst pointtal,
bliver "Årets avlshund".
Står to eller flere avlshunde lige i konkurrencen, vinder den hund, der har opnået flest af de bedste
placeringer. Står avlshundene herefter stadig lige, vinder den hund, der har opnået sine bedste resultater på udstillinger med det største antal tilmeldte hunde.
For at blive kåret som vinder af én af DKK’s årskonkurrencer, hvor points tildeles i Store Ring på
DKK’s internationale udstillinger, skal DKK have haft mulighed for at gennemføre et kennelbesøg,
der ikke har givet anledning til negative anmærkninger.
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Gruppe 1: Særlige krav til enkeltracer for at kunne deltage i bestemte
klasser, tildeles certifikat og championat
GRUPPE 1
Hyrde- og kvæghunde
Oversigt over racer og racevarianter

(For de racer, der har flere varianter, viser nedenstående liste, hvilke racer der udstilles
sammen og dermed konkurrerer om samme certifikat, CACIB og BIR)
Australian Shepherd (342)
Malinois (015)
Australian Stumpy Tail Cattle Dog (351) - ej CACIB
Maremma (201)
Australsk Cattledog (287)
Mudi (238)
Australsk Kelpie (293)
Old English Sheepdog (016)
Bearded Collie (271)
Picard (176)
Beauceron (044)
Polski Owczarek Nizinny (251)
Border Collie (297)
Polski Owczarek Podhalanski (252)
Bouvier des Ardennes (171)
Puli, hvid (055)
Bouvier des Flandres (191)
Puli, øvrige farver (055)
Briard (113)
Pumi (056)
Ca de Bestiar (321)
Pyrenæisk Hyrdehund (141)
Cane da Pastore Bergamasco (194)
Pyrenæisk Hyrdehund m/korthårshoved (138)
Cao da Serra de Aires (093)
Rumænsk Hyrdehund Carpatin (350) - ej CACIB
Chodský pes - ej CACIB – ikke FCI-anerkendt
Rumænsk Hyrdehund Mioritic (349) - ej CACIB
Collie, korthåret (296)
Saarlooswolfhound (311)
Collie, langhåret (156)
Schæferhund, stockhåret (166)
Gos d'Atura Catala (087)
Schæferhund, langstockhåret m. underuld (166)
Groenendael (015)
Schapendoes (313)
Hollandsk Hyrdehund, korthåret (223)
Schipperke (083)
Hollandsk Hyrdehund, langhåret (223)
Shetland Sheepdog (088)
Hollandsk Hyrdehund, ruhåret (223)
Slovensky Cuvac (142)
Hvid Schweizisk Hyrdehund (347)
Sydrussisk Ovtcharka (326) (Forbudt i DK)
Komondor (053)
Tervueren (015)
Kroatisk Hyrdehund (277)
Tjekkoslovakisk Ulvehund (332)
Kuvasz (054)
Welsh Corgi Cardigan (038)
Laekenois (015)
Welsh Corgi Pembroke (039)
Lancashire heeler - ej CACIB – ikke FCI-anerkendt Working kelpie - ej CACIB – ikke FCI-anerkendt
Særlige krav til enkeltracer for at kunne deltage i brugshundeklasse:
Groenendael
Hunden skal have bestået én af følgende brugsprøver i en DKK-anerkendt
Laekenois
specialklub/forening: IPO-V (IPO Vorstufe), IPO 1, IPO 2, IPO 3, BHP 1,
Malinois
BHP 2, BHP 3, PH-kåring, FH 2-kåring.
Tervueren
Udenlandsk ejede hunde skal ved anmeldelsen vedlægge kopi af FCI’s anerkendte brugsprøvecertifikat som dokumentation for bestået adgangsgivende prøve.
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Hunden skal have bestået én af følgende brugsprøver i en DKK-anerkendt
specialklub/forening: IPO 1, IPO 2, IPO 3, BHP 1, BHP 2, BHP 3, PHkåring, FH 2-kåring, redningshundeprøve, godkendelsesprøve for hjemmeværnshunde.
Udenlandsk ejede hunde skal ved anmeldelsen vedlægge kopi af FCI’s anerkendte brugsprøvecertifikat som dokumentation for bestået adgangsgivende prøve.
Hunden skal have bestået én af følgende brugsprøver i en DKK-anerkendt
specialklub/forening: IPO 1, IPO 2, IPO 3, BHP 1, BHP 2, BHP 3, PHkåring, FH 2-kåring, Hjemmeværnets kåring.
Udenlandsk ejede hunde skal ved anmeldelsen vedlægge kopi af FCI’s anerkendte brugsprøvecertifikat som dokumentation for bestået adgangsgivende prøve.
Hunden skal have bestået én af følgende brugsprøver i en DKK-anerkendt
specialklub/forening: IPO 1, IPO 2, IPO 3, BHP 1, BHP 2, BHP 3, PHkåring, FH 2-kåring. Endvidere er klassen åben for avlskårede schæferhunde.
Udenlandsk ejede hunde skal ved anmeldelsen vedlægge kopi af FCI’s anerkendte brugsprøvecertifikat som dokumentation for bestået adgangsgivende prøve.

Særlige krav til enkeltracer for at kunne tildeles certifikat:
Schæferhund, stockHunden skal være over 24 måneder gammel og have godkendt hofteledsstahåret
tus (d.v.s. minimum C eller tilsvarende).
Schæferhund, langHunden skal endvidere enten være avlskåret eller have bestået én af følgenstockhåret m. under- de brugsprøver i en DKK-anerkendt specialklub/forening: IPO 1, IPO 2,
uld
IPO 3, BHP 1, BHP 2, BHP 3, PH-kåring, FH 2-kåring.
For udenlandsk ejede hunde gælder FCI’s anerkendte brugsprøvecertifikat
som dokumentation for anerkendt prøve til tildeling af certifikat.
Særlige krav til enkeltracer for at kunne deltage i avlsklasse og opdrætsklasse:
Schæferhund, stockMindst to hunde i avls- eller opdrætsklassen skal have bestået en godkendt
håret
brugsprøve.
Schæferhund, langstockhåret m. underuld
Øvrige championater, der kan opnås af visse racer i gruppe 1:
Dansk brugschampionat - DKBRCH
Tildeles følgende racer, af hvilke der kræves følgende:
Bouvier des flandres Hunden skal have opnået Very Good på FCI-anerkendt udstilling samt have
Groenendael
en af DKK godkendt HD-status på mindst C. Endvidere kræves BHP 3 eller
Laekenois
IPO 3 bestået to gange med mindst 270 point eller DCH’s FH 2 kåring beMalinois
stået to gange med mindst 225 point eller PH’s patruljeklasse (eller højere
Schæferhund, stockklasse) bestået to gange med mindst 207 point, opnået i konkurrencer godhåret
kendt af PH og efterfølgende attesteret i form af indsendt skema fra PH.
Schæferhund, langstockhåret m. underuld
Tervueren
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Hunden skal have opnået Very Good på FCI-anerkendt udstilling samt have
en af DKK godkendt HD-status på mindst C. Endvidere kræves BHP 3 eller
IPO 3 bestået to gange med mindst 270 point eller DCH’s FH 2 kåring bestået to gange med mindst 225 point eller Hjemmeværnets kåring eller PH’s
patruljeklasse (eller højere klasse) bestået to gange med mindst 207 point,
opnået i konkurrencer godkendt af PH og efterfølgende attesteret i form af
indsendt skema fra PH.

For samtlige brugsprøveresultater gælder, at de skal være opnået på DKK-anerkendte brugsprøver
afholdt i Danmark.
Dansk Hyrdehundechampionat – DKHHCH
Tildeles følgende race, af hvilken der kræves følgende:
Border collie
Hunden skal have opnået 3 x 85 points i klasse 3 på Border Collie Klubbens hyrdehundeprøve. Hunden skal desuden have opnået minimum præmieringen Good på FCI-anerkendt udstilling.
Godkendelse af titlen skal ske via specialklubben, som fremsender anmodning til DKK om registrering af titlen.
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Gruppe 2: Særlige krav til enkeltracer for at kunne deltage i bestemte
klasser, tildeles certifikat og championat
GRUPPE 2
Schnauzere, Pinschere, Molosser og Sennenhunde
Oversigt over racer og racevarianter

(For de racer, der har flere varianter, viser nedenstående liste, hvilke racer der udstilles
sammen og dermed konkurrerer om samme certifikat, CACIB og BIR)
Affenpinscher (186)
Grosser Schweizer Sennenhund (058)
Aidi (247)
Hollandsk Smoushond (308)
Anatolsk Hyrdehund (331)
Hovawart (190)
Appenzeller Sennenhund (046)
Karst Hyrdehund (278)
Berner Sennenhund (045)
Kaukasisk Ovtcharka (328) (Forbudt i DK)
Landseer (226)
Boxer (144)
Broholmer (315)
Leonberger (145)
Mallorca Mastiff (249)
Bullmastiff (157)
Cane Corso Italiano (343)
Mastiff (264)
Cao da Serra da Estrela, korthåret (173)
Mastin de los Pirineos (092)
Mastin Espanol (091)
Cao da Serra da Estrela, langhåret (173)
Cao de Castro Laboreiro (170)
Mastino Napoletano (197)
Newfoundland (050)
Cao Fila de Sao Miguel (340)
Centralasiatisk Ovtcharka (335) (Forbudt i DK)
Pyrenéerhund (137)
Cimarrón Uruguayo (353) - ej CACIB
Rafeiro do Alentejo (096)
Dansk/Svensk Gårdhund (356) - ej CACIB
Riesenschnauzer, peber/salt (181)
Dobermann (143)
Riesenschnauzer, sort (181)
Dogo Argentino (292) (Forbudt i DK)
Rottweiler (147)
Rumænsk Hyrdehund Bucovina (357) – ej CACIB
Dogo Canario (346)
Sankt Bernhardshund, korthåret (061)
Dogue de Bordeaux (116)
Sankt Bernhardshund, langhåret (061)
Dværgpinscher (185)
Sarplaninac (041) (Forbudt i DK)
Dværgschnauzer, hvid (183)
Schnauzer, peber/salt (182)
Dværgschnauzer, peber/salt (183)
Schnauzer, sort (182)
Dværgschnauzer, sort (183)
Shar Pei (309)
Dværgschnauzer, sort/sølv (183)
Sort Russisk Terrier (327)
Engelsk Bulldog (149)
Tibetansk Mastiff (230)
Entlebucher Sennenhund (047)
Tornjak (355) – ej CACIB (Forbudt i DK)
Fila Brasileiro (225) (Forbudt i DK)
Tosa (260) (Forbudt i DK)
Grand Danois, blå (235)
Tysk Pinscher (184)
Grand Danois, gul/tigret (235)
Østrigsk Pinscher (064)
Grand Danois, harlekin/sort (235)
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Særlige krav til enkeltracer for at kunne deltage i brugshundeklasse:
Hovawart
Hunden skal have bestået én af følgende brugsprøver i en DKK-anerkendt
Riesenschnauzer
specialklub/forening: IPO 1, IPO 2, IPO 3, BHP 1, BHP 2, BHP 3, PHkåring, FH 2-kåring.
Udenlandsk ejede hunde skal ved anmeldelsen vedlægge kopi af FCI’s anerkendte brugsprøvecertifikat som dokumentation for bestået adgangsgivende prøve.
Boxer
Hunden skal have bestået én af følgende brugsprøver i en DKK-anerkendt
Dobermann
specialklub/forening: IPO-V (IPO Vorstufe), IPO 1, IPO 2, IPO 3, BHP 1,
BHP 2, BHP 3, PH-kåring, FH 2-kåring.
Udenlandsk ejede hunde skal ved anmeldelsen vedlægge kopi af FCI’s anerkendte brugsprøvecertifikat som dokumentation for bestået adgangsgivende prøve.
Rottweiler
Hunden skal have bestået én af følgende brugsprøver i en DKK-anerkendt
specialklub/forening: IPO-V (IPO Vorstufe), IPO 1, IPO 2, IPO 3, BHP 1,
BHP 2, BHP 3, PH-kåring, FH 2-kåring, Hjemmeværnets kåring, CFredningshundeprøve.
Udenlandsk ejede hunde skal ved anmeldelsen vedlægge kopi af FCI’s anerkendte brugsprøvecertifikat som dokumentation for bestået adgangsgivende prøve.
Særlige krav til enkeltracer for at kunne tildeles certifikat:
Dobermann
Hunden skal have bestået én af følgende brugsprøver i en DKK-anerkendt
specialklub/forening: IPO-V (IPO Vorstufe), IPO 1, IPO 2, IPO 3, BHP 1,
BHP 2, BHP 3, PH-kåring, FH 2-kåring.
For udenlandsk ejede hunde gælder FCI’s anerkendte brugsprøvecertifikat
som dokumentation for anerkendt prøve til tildeling af certifikat.
Rottweiler
Hunden skal være over 24 måneder gammel og have godkendt hofteledsstatus (d.v.s. minimum C eller tilsvarende).
Hunden skal endvidere have bestået én af følgende brugsprøver i en DKKanerkendt specialklub/forening: IPO-V (IPO Vorstufe), IPO 1, IPO 2, IPO
3, BHP 1, BHP 2, BHP 3, PH-kåring, FH 2-kåring, Hjemmeværnets kåring,
CF-redningshundeprøve.
For udenlandsk ejede hunde gælder FCI’s anerkendte brugsprøvecertifikat
som dokumentation for anerkendt prøve til tildeling af certifikat.
Særlige krav til enkeltracer for at kunne deltage i avlsklasse og opdrætsklasse:
Dobermann
Mindst to hunde i avls- eller opdrætsklassen skal have bestået en godkendt
brugsprøve.
For følgende racer i gruppe 2 findes der særlige bestemmelser vedr. overflytning til anden størrelses-, hårlags- eller racevariant:
Sankt bernhardshund Reglerne fremgår af DKK’s registreringsbestemmelser.
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Øvrige championater, der kan opnås af visse racer i gruppe 2:
Dansk brugschampionat - DKBRCH
Tildeles følgende racer, af hvilke der kræves følgende:
Boxer
Hunden skal have opnået Very Good på FCI-anerkendt udstilling samt have
Dobermann
en af DKK godkendt HD-status på mindst C. Endvidere kræves BHP 3 eller
Hovawart
IPO 3 bestået to gange med mindst 270 point eller DCH’s FH 2 kåring beRiesenschnauzer
stået to gange med mindst 225 point eller PH’s patruljeklasse (eller højere
klasse) bestået to gange med mindst 207 point, opnået i konkurrencer godkendt af PH og efterfølgende attesteret i form af indsendt skema fra PH.
For samtlige brugsprøveresultater gælder, at de skal være opnået på DKKanerkendte brugsprøver afholdt i Danmark.
Rottweiler
Hunden skal have opnået Very Good på FCI-anerkendt udstilling samt have
en af DKK godkendt HD-status på mindst C. Endvidere kræves BHP 3 eller
IPO 3 bestået to gange med mindst 270 point eller DCH’s FH 2 kåring bestået to gange med mindst 225 point eller PH’s patruljeklasse (eller højere
klasse) bestået to gange med mindst 207 point, opnået i konkurrencer godkendt af PH og efterfølgende attesteret i form af indsendt skema fra PH.
For samtlige brugsprøveresultater gælder, at de skal være opnået på DKKanerkendte brugsprøver.
Dansk sporchampionat (kaninslæb) – DKSCH(S)
Tildeles følgende race, af hvilken der kræves følgende:
Dværgschnauzer
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på åben klasse 1000 m slæb i de 3
sværhedsgrader 1, 2 og 3, under mindst 2 forskellige dommere.
For hunde, som pr. 1. januar 2012 har opnået netop 2 x 1. præmie på 1000
m slæb efter det tidligere reglement, gælder, at de fortsat kan erhverve
championatet efter dette. Dette gælder ligeledes for hunde, som her erhvervet alle 3 x 1. præmie, men endnu ikke har registreret championatet hos
DKK.
Dansk elitesporchampionat (kaninslæb) – DKESCH(S)
Tildeles følgende race, af hvilken der kræves følgende:
Dværgschnauzer
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på 1200 m elitespor under mindst 2
forskellige dommere samt have opnået Dansk sporchampionat DKSCH(S).
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Dansk vandprøvechampionat - DKVPCH
Tildeles følgende race, af hvilken der kræves følgende:
Newfoundland
Hunden skal have opnået enten
a) 3 certifikater på vandprøve i Danmark under mindst 2 forskellige dommere samt mindst 1 x ”good” på FCI-anerkendt udstilling efter at hunden er
fyldt 15 måneder.
eller
b) 2 certifikater på vandprøve i Danmark under 2 forskellige dommere samt
mindste 1 x ”certifikat” på FCI-anerkendt udstilling efter at hunden er fyldt
15 måneder.
Udenlandsk ejede hunde registereret i et FCI-anerkendt land kan blive
dansk vandprøvechampion, hvis den opnår 1 certifikat på vandprøve i
Danmark og forinden har opnået nationalt vandprøvechampionat i et FCImedlemsland under forudsætning af, at vandprøvereglerne i dette land er
tilsvarende eller sværere end de danske vandprøveregler. I sidstenævnte
tilfælde skal ansøgning sendes til Newfoundlandklubben i Danmark, som
skriftligt tilkendegiver, om reglerne for det pågældende lands nationale
championat kan bedømmes som ligeværdige eller sværere end de danske.
Vedlagt denne tilkendegivelse kan herefter ansøges om registrering af
championatet hos DKK.
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Gruppe 3: Særlige krav til enkeltracer for at kunne deltage i bestemte
klasser, tildeles certifikat og championat
GRUPPE 3
Terriere
Oversigt over racer og racevarianter

(For de racer, der har flere varianter, viser nedenstående liste, hvilke racer der udstilles
sammen og dermed konkurrerer om samme certifikat, CACIB og BIR)
Airedale Terrier (007)
Japansk Terrier (259)
American Toy Fox Terrier – ej CACIB – ikke FCI-anerkendt Kerry Blue Terrier (003)
Amerikansk Staffordshire Terrier (286) (Forbudt i DK) Lakeland Terrier (070)
Australian Silky Terrier (236)
Manchester Terrier (071)
Australsk Terrier (008)
Norfolk Terrier (272)
Bedlington Terrier (009)
Norwich Terrier (072)
Border Terrier (010)
Parson Russell Terrier (339)
Bull Terrier (011)
Ratonero-Bodeguero Andaluz - ej CACIB – ikke FCI-anerkendt
Bull Terrier, miniature (359)
Sealyham Terrier (074)
Cairn Terrier (004)
Skotsk Terrier (073)
Cesky Terrier (246)
Skye Terrier (075)
Dandie Dinmont Terrier (168)
Staffordshire Bull Terrier (076)
Engelsk Toy Terrier (013)
Tenterfield Terrier – ej CACIB – ikke FCI-anerkendt
Fox Terrier, glathåret (012)
Terrier Brasileiro (341)
Fox Terrier, ruhåret (169)
Tysk Jagtterrier (103)
Irish Glen of Imaal Terrier (302)
Welsh Terrier (078)
West Highland White Terrier (085)
Irish Softcoated Wheaten Terrier (040)
Yorkshire Terrier (086)
Irsk Terrier (139)
Jack Russell Terrier (345)
Særlige krav til enkeltracer for at kunne deltage i brugshundeklasse:
Border Terrier
Hunden skal have opnået præmiering på en DKK-anerkendt gravprøve.
For udenlandsk ejede hunde, der ikke opfylder ovenstående krav, gælder, at
FCI’s brugsprøvecertifikat skal medbringes som dokumentation for bestået
adgangsgivende prøve.
Tysk jagtterrier
Hunden skal have opnået mindst 3. præmie på avls/brugsprøve eller mindst
3. præmie på 400 m spor.
For udenlandsk ejede hunde, der ikke opfylder ovenstående krav, gælder, at
FCI’s brugsprøvecertifikat skal medbringes som dokumentation for bestået
adgangsgivende prøve.
Særlige krav til enkeltracer for at kunne tildeles certifikat:
Border terrier
Hunde, som tidligere har opnået de championatgivende certifikater, men
som endnu ikke har opnået den krævede præmiering på prøve for tildeling
af dansk eksteriørchampionat, kan ikke tildeles certifikat. I sådanne tilfælde
gives certifikatet videre til den højst placerede certifikatberettigede hund i
konkurrencebedømmelsen.
Det er udstillerens pligt at gøre ringpersonalet opmærksom på, om hunden
har opnået de championatgivende certifikater (dvs. er “fuldcertet”).
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Hunden skal have opnået mindst 3. præmie på avls/brugsprøve eller mindst
3. præmie på 400 m spor.
For udenlandsk ejede hunde gælder FCI’s anerkendte brugsprøvecertifikat
som dokumentation for anerkendt prøve til tildeling af certifikat.
Hunde, som tidligere har opnået de championatgivende certifikater, men
som endnu ikke har opnået den krævede præmiering på prøve for tildeling
af dansk eksteriørchampionat, kan ikke tildeles certifikat. I sådanne tilfælde
gives certifikatet videre til den højst placerede certifikatberettigede hund i
konkurrencebedømmelsen.
Det er udstillerens pligt at gøre ringpersonalet opmærksom på, om hunden
har opnået de championatgivende certifikater (dvs. er “fuldcertet”).

Særlige krav til enkeltracer for at kunne deltage i avls- eller opdrætsklasse:
Tysk jagtterrier
Mindst to hunde skal være tildelt samme præmiering på prøve som den, der
kræves for at kunne tildeles certifikat.
Tillægskrav for racer i gruppe 3 for at opnå titlen Dansk eksteriørchampion – DKCH:
Border terrier
Hunden skal være præmieret med mindst 2. præmie på en DKK-anerkendt
gravprøve.
Tysk jagtterrier
Hunden skal have opnået enten 1. præmie på brugsprøve eller 1. præmie på
avlsprøve + 1. præmie på 400 m spor.
Øvrige championater, der kan opnås af visse racer i gruppe 3:
Dansk udstillingschampionat – DKCH(U)
Tildeles følgende race, af hvilken der kræves følgende:
Border terrier
Hunden skal mindst tre gange af mindst tre forskellige dommere på danske
udstillinger, anerkendt af DKK, have opnået certifikat.
Hunde registreret i et FCI-anerkendt land kan endvidere opnå titlen
DKCH(U), hvis den efter den 15. marts 2010 opnår 1 dansk certifikat
(CAC) og har opnået eller opnår nationalt eksteriørchampionat i et FCImedlemsland.
I begge tilfælde gælder, at det sidste certifikat (enten dansk eller udenlandsk) skal være opnået, efter at hunden er blevet 24 måneder.
Hunde, der har opnået denne titel, skal på udstilling anmeldes i championklasse eller veteranklasse.
Titlen DKCH(U) tildeles hunde, der allerede er fuldcertede pr. 15. marts
2010, dersom hunden erhverver sig et Excellent på en DKK-anerkendt udstilling.
Når samtlige krav for opnåelse af Dansk Udstillingschampionat er opnået,
skal dette omgående meddeles DKK.
Dansk brugschampionat - DKBRCH
Tildeles følgende race, af hvilken der kræves følgende:
Tysk jagtterrier
Hunden skal have opnået 1 x 1. præmie på avlsprøve, 2 x 1. præmie på
brugsprøve samt 1 x Very Good på FCI-anerkendt udstilling.
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Dansk jagtchampionat - DKJCH
Tildeles følgende racer, af hvilke der kræves følgende:
Terriere - med undta- En terrier kan tildeles titlen Dansk jagtchampion grav (DKJCHG), såfremt
gelse af tysk jagtterri- den i vinderklasse på gravprøve tre gange hos tre forskellige dommere oper
når certifikat. Desuden skal hunden være tildelt mindst Good på FCIanerkendt udstilling.
En udenlandsk terrier, der i sit hjemland er præmieret med mindst Good på
FCI-anerkendt udstilling, samt ligeledes i sit hjemland er kåret som jagtchampion, kan ved opnåelse af et certifikat i Danmark tildeles titlen Dansk
Jagtchampion grav (DKJCHG).
Dansk sporchampionat - DKSCH
Tildeles følgende race, af hvilken der kræves følgende:
Tysk jagtterrier
Hunden skal have opnået 2 x 1. præmie på 400 m spor, 1 x 1. præmie på
1000 m spor samt 1 x Very Good på FCI-anerkendt udstilling.
Dansk sporchampionat (kaninslæb) – DKSCH(S)
Tildeles følgende racer, af hvilke der kræves følgende:
Terriere - med undta- Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på åben klasse 1000 m slæb i de 3
gelse af tysk jagtterri- sværhedsgrader 1, 2 og 3, under mindst 2 forskellige dommere.
er og yorkshire terrier For hunde, som pr. 1. januar 2012 har opnået netop 2 x 1. præmie på 1000
m slæb efter det tidligere reglement, gælder, at de fortsat kan erhverve
championatet efter dette. Dette gælder ligeledes for hunde, som her erhvervet alle 3 x 1. præmie, men endnu ikke har registreret championatet hos
DKK.
Dansk elitesporchampionat (kaninslæb) – DKESCH(S)
Tildeles følgende racer, af hvilke der kræves følgende:
Terriere - med undta- Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på 1200 m elitespor under mindst 2
gelse af tysk jagtterri- forskellige dommere samt have opnået Dansk sporchampionat DKSCH(S).
er og yorkshire terrier
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Gruppe 4: Særlige krav til enkeltracer for at kunne deltage i bestemte
klasser, tildeles certifikat og championat
GRUPPE 4
Gravhunde
Oversigt over racer og racevarianter
(For de racer, der har flere varianter, viser nedenstående liste, hvilke racer der udstilles
sammen og dermed konkurrerer om samme certifikat, CACIB og BIR)
Korthåret Dværg Gravhund (148)
Langhåret Miniature Gravhund (148)
Korthåret Gravhund (148)
Ruhåret Dværg Gravhund (148)
Korthåret Miniature Gravhund (148)
Ruhåret Gravhund (148)
Langhåret Dværg Gravhund (148)
Ruhåret Miniature Gravhund (148)
Langhåret Gravhund (148)

Særlige krav til enkeltracer for at kunne deltage i brugshundeklasse:
Gravhunde (alle vari- Hunden skal have opnået præmiering på grav-, drev- eller vildtsporprøver
anter)
anerkendt af specialklubben.
For udenlandsk ejede hunde, der ikke opfylder ovenstående krav, gælder, at
FCI’s brugsprøvecertifikat skal medbringes som dokumentation for bestået
adgangsgivende prøve.
Særlige krav til enkeltracer for at kunne tildeles certifikat:
Gravhunde (alle vari- Hunden skal have opnået præmiering på grav-, drev- eller vildtsporprøver
anter)
anerkendt af specialklubben.
For udenlandsk ejede hunde gælder FCI’s anerkendte brugsprøvecertifikat
som dokumentation for anerkendt prøve til tildeling af certifikat.
Hunde, som tidligere har opnået de championatgivende certifikater, men
som endnu ikke har opnået den krævede præmiering på prøve for tildeling
af dansk eksteriørchampionat, kan ikke tildeles certifikat. I sådanne tilfælde
gives certifikatet videre til den højst placerede certifikatberettigede hund i
konkurrencebedømmelsen.
Det er udstillerens pligt at gøre ringpersonalet opmærksom på, om hunden
har opnået de championatgivende certifikater (dvs. er “fuldcertet”).
Særlige krav til enkeltracer for at kunne deltage i avls- eller opdrætsklasse:
Gravhunde (alle vari- Mindst to hunde skal være tildelt samme præmiering på prøve som den, der
anter)
kræves for at kunne tildeles certifikat.
For følgende racer i gruppe 4 findes der særlige bestemmelser vedr. overflytning til anden størrelses-, hårlags- eller racevariant:
Gravhunde (alle vari- Reglerne kan rekvireres i Dansk Gravhundeklub eller i DKK.
anter)
Tillægskrav for racer i gruppe 4 for at opnå titlen Dansk eksteriørchampion – DKCH:
Gravhunde (alle vari- Hunden skal i Danmark have opnået mindst én af følgende præmieringer:
anter)
1. præmie på gravprøve, 1. præmie på drevprøve eller 1. præmie på 600
meter/3 timer vildtsporprøve - eller anden af specialklubben godkendt prøve.
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Øvrige championater, der kan opnås af racerne i gruppe 4:
Dansk jagtchampionat - DKJCH
Tildeles følgende racer, af hvilke der kræves følgende:
Gravhunde (alle vari- Hunden skal have opnået følgende resultater på prøver afholdt i Danmark:
anter)
1. præmie på gravprøve, 1. præmie på 600 meter/3 timer vildtsporprøve og
1. præmie på drevprøve. Hunden skal tillige efter at være fyldt 15 måneder
have opnået Excellent på FCI-anerkendt udstilling.
Dansk brugschampionat - DKBRCH
Tildeles følgende racer, af hvilke der kræves følgende:
Gravhunde (alle vari- Grav – DKBRCH(G) tildeles den hund, der tre gange hos mindst to foranter)
skellige dommere opnår 67 points eller derover i samlet pointsum på anerkendt gravprøve i Danmark. Hunden skal tillige efter at være blevet 15 måneder have opnået Excellent på FCI-anerkendt udstilling. For nordisk ejede
hunde findes endvidere en “særaftale”, der kan rekvireres i specialklubben.
Gravhunde (alle vari- Drev – DKBRCH(D) tildeles den hund, der tre gange hos mindst to foranter)
skellige dommere opnår 1. præmie på anerkendt drevprøve i Danmark. De
tre 1. præmier skal være opnået på mindst to slags vildt, hvoraf det ene skal
være enten ræv eller hare. Hunden skal tillige efter at være blevet 15 måneder have opnået Excellent på FCI-anerkendt udstilling. For nordisk ejede
hunde findes endvidere en “særaftale”, der kan rekvireres i specialklubben.
Gravhunde (alle vari- Spor – DKBRCH(S) tildeles den hund, der tre gange hos mindst to foranter)
skellige dommere har opnået 1. præmie på 1000 meter/40 timer vildtsporprøve i Danmark. Hunden skal tillige efter at være blevet 15 måneder have
opnået Excellent på FCI-anerkendt udstilling. For nordisk ejede hunde findes endvidere en “særaftale”, der kan rekvireres i specialklubben.
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Gruppe 5: Særlige krav til enkeltracer for at kunne deltage i bestemte
klasser, tildeles certifikat og championat
GRUPPE 5
Spidshunde
Oversigt over racer og racevarianter

(For de racer, der har flere varianter, viser nedenstående liste, hvilke racer der udstilles
sammen og dermed konkurrerer om samme certifikat, CACIB og BIR)
Akita (255)
Norsk Elghund, grå (242)
Alaskan Malamute (243)
Norsk Elghund, sort (268)
American Akita (344)
Norsk Lundehund (265)
American Eskimo Dog - ej CACIB – ikke FCI-anerkendt Peruviansk Hårløs, lille (310)
Basenji (043)
Peruviansk Hårløs, mellem (310)
Canaan Hund (273)
Peruviansk Hårløs, stor (310)
Chow Chow (205)
Pharaoh Hound (248)
Dansk Spids - ej CACIB – ikke FCI-anerkendt
Podenco Canario (329)
Etnahund (199)
Podenco Ibicenco, korthåret (089)
Eurasier (291)
Podenco Ibicenco, ruhåret (089)
Finsk Hyrdehund (Lapsk Vallhund) (284)
Podengo Portugues, korthåret dværg (094)
Finsk Lapphund (189)
Podengo Portugues, korthåret mellem (094)
Finsk Spids (049)
Podengo Portugues, korthåret stor (094)
Gross-spitz, brun/sort (097)
Podengo Portugues, ruhåret dværg (094)
Gross-spitz, hvid (097)
Podengo Portugues, ruhåret mellem (094)
Grønlandshund (274)
Podengo Portugues, ruhåret stor (094)
Hokkaido (261)
Pomeranian (097)
Hälleforshund – ej CACIB – ikke FCI-anerkendt Russisk-Europæisk Lajka (304)
Islandsk Fårehund (289)
Samojedhund (212)
Japansk Spids (262)
Shiba (257)
Jämthund (042)
Shikoku (319)
Kai (317)
Siberian Husky (270)
Karelsk Bjørnehund (048)
Svensk vit älghund – ej CACIB – ikke FCI-anerkendt
Keeshond (097)
Svensk Lapphund (135)
Kishu (318)
Taiwan Dog (348) - ej CACIB
Kleinspitz, brun/sort (097)
Thai Bangkaew Dog (358) – ej CACIB
Kleinspitz, hvid (097)
Thai Ridgeback Dog (338)
Kleinspitz, orange/ulvegrå/andre farver (097)
Vestsibirisk Lajka (306)
Korea Jindo Dog (334)
Volpino Italiano (195)
Mittelspitz, brun/sort (097)
Västgötaspids (014)
Mittelspitz, hvid (097)
Xoloitzcuintle, mellem (234)
Mittelspitz, orange/ulvegrå/andre farver (097)
Xoloitzcuintle, miniature (234)
Norrbottenspids (276)
Xoloitzcuintle, standard (234)
Norsk Buhund (237)
Østsibirisk Lajka (305)
Særlige krav til enkeltracer, for at kunne deltage på udstilling:
Dansk spids
Danskejede hunde, der ikke er X-registreret i Dansk Kennel Klub, skal inden anmeldelsesfristens udløb fremvises og godkendes på mønstring afholdt af Selskabet for Dansk Spids eller Dansk Kennel Klub.
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Særlige krav til enkeltracer for at kunne deltage i brugshundeklasse:
Samojedhund
Hunden skal have bestået Samojedhundeklubben i Danmarks brugsprøve.
Udenlandsk ejede hunde skal ved anmeldelsen vedlægge kopi af FCI’s anerkendte brugsprøvecertifikat som dokumentation for bestået adgangsgivende prøve.
Jämthund
Hunden skal have opnået 1. præmie på sporprøve i åben klasse (400 m kaninslæb).
For udenlandsk ejede hunde, der ikke opfylder ovenstående krav, gælder, at
FCI’s brugsprøvecertifikat skal medbringes som dokumentation for bestået
adgangsgivende prøve.
Norsk elghund grå
Hunden skal have opnået 1. præmie på sporprøve i åben klasse (400 m åben
Norsk elghund sort
klasse kaninslæb eller 400 m 3 timers schweissprøve).
For udenlandsk ejede hunde, der ikke opfylder ovenstående krav, gælder, at
FCI’s brugsprøvecertifikat skal medbringes som dokumentation for bestået
adgangsgivende prøve.
Særlige krav til enkeltracer for at kunne tildeles certifikat:
Jämthund
Hunden skal være have opnået 1. præmie på sporprøve i åben klasse (400
m kaninslæb).
For udenlandsk ejede hunde gælder FCI’s anerkendte brugsprøvecertifikat
som dokumentation for anerkendt prøve til tildeling af certifikat.
Norsk elghund grå
Hunden skal have opnået 1. præmie på sporprøve i åben klasse (400 m åben
Norsk elghund sort
klasse kaninslæb eller 400 m 3 timers schweissprøve).
For udenlandsk ejede hunde gælder FCI’s anerkendte brugsprøvecertifikat
som dokumentation for anerkendt prøve til tildeling af certifikat.
Særlige krav til enkeltracer for at kunne deltage i avls- eller opdrætsklasse:
Jämthund
Mindst to hunde skal være tildelt samme præmiering på prøve som den, der
Norsk elghund grå
kræves for at kunne tildeles certifikat.
Norsk elghund sort
For følgende racer i gruppe 5 findes der særlige bestemmelser vedr. overflytning til anden størrelses-, hårlags- eller racevariant:
Kleinspitz
Reglerne fremgår af DKK’s registreringsbestemmelser.
Mittelspitz
Pomeranian
Tillægskrav for racer i gruppe 5 for at opnå titlen Dansk eksteriørchampion – DKCH:
Østsibirisk lajka
Hunden skal have opnået 1. præmie på en DKK-anerkendt 400 m 3 timers
schweissprøve.
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Øvrige championater, der kan opnås af visse racer i gruppe 5:
Dansk sporchampionat (kaninslæb) - DKSCH(S)
Tildeles følgende racer, af hvilke der kræves følgende:
Akita
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på åben klasse 1000 m slæb i de 3
American akita
sværhedsgrader 1, 2 og 3, under mindst 2 forskellige dommere.
Basenji
For hunde, som pr. 1. januar 2012 har opnået netop 2 x 1. præmie på 1000
Canaan hund
m slæb efter det tidligere reglement, gælder, at de fortsat kan erhverve
Finsk hyrdehund
championatet efter dette. Dette gælder ligeledes for hunde, som her erhverFinsk lapphund
vet alle 3 x 1. præmie, men endnu ikke har registreret championatet hos
Finsk spids
DKK.
Gross-spitz
Hokkaido
Japansk spids
Jämthund
Kai
Karelsk bjørnehund
Keeshond
Kleinspitz
Mittelspitz
Norrbottenspids
Norsk buhund
Norsk elghund grå
Norsk elghund sort
Norsk lundehund
Peruviansk hårløs
Russisk-europæisk
lajka
Shiba
Shikoku
Svensk lapphund
Thai ridgeback dog
Vestsibirisk lajka
Volpino italiano
Västgötaspids
Xoloitzcuintle
Østsibirisk lajka
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Dansk elitesporchampionat (kaninslæb) – DKESCH(S)
Tildeles følgende racer, af hvilke der kræves følgende:
Akita
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på 1200 m elitespor under mindst 2
American akita
forskellige dommere samt have opnået Dansk sporchampionat DKSCH(S).
Basenji
Canaan hund
Finsk hyrdehund
Finsk lapphund
Finsk spids
Gross-spitz
Hokkaido
Japansk spids
Jämthund
Kai
Karelsk bjørnehund
Keeshond
Kleinspitz
Mittelspitz
Norrbottenspids
Norsk buhund
Norsk elghund grå
Norsk elghund sort
Norsk lundehund
Peruviansk hårløs
Russisk-europæisk
lajka
Shiba
Shikoku
Svensk lapphund
Thai ridgeback dog
Vestsibirisk lajka
Volpino italiano
Västgötaspids
Xoloitzcuintle
Østsibirisk lajka
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Dansk sporchampionat (vildtspor) - DKSCH(V)
Tildeles følgende racer, af hvilke der kræves følgende:
Akita
Hunden skal have opnået 1. præmie på klasse I, II og III prøven under
American akita
mindst 2 forskellige dommere samt mindst Good på DKK-anerkendt udstilBasenji
ling.
Canaan hund
Finsk hyrdehund
Finsk lapphund
Finsk spids
Gross-spitz
Hokkaido
Japansk spids
Jämthund
Kai
Karelsk bjørnehund
Keeshond
Kleinspitz
Mittelspitz
Norrbottenspids
Norsk buhund
Norsk elghund grå
Norsk elghund sort
Norsk lundehund
Peruviansk hårløs
Russisk-europæisk
lajka
Shiba
Shikoku
Svensk lapphund
Vestsibirisk lajka
Volpino italiano
Västgötaspids
Xoloitzcuintle
Østsibirisk lajka
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klasser, tildeles certifikat og championat
GRUPPE 6
Drivende jagthunde og Schweisshunde
Oversigt over racer og racevarianter
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(For de racer, der har flere varianter, viser nedenstående liste, hvilke racer der udstilles
sammen og dermed konkurrerer om samme certifikat, CACIB og BIR)
Alpenländische Dachsbracke (254)
Griffon Fauve de Bretagne (066)
American Foxhound (303)
Griffon Nivernais (017)
Anglo-Français de Petite Venerie (325)
Haldenstøver (267)
Anglo-Russkaja Gontjaja – ej CACIB – ikke FCI-anerkendt
Hamiltonstøver (132)
Ariegeois (020)
Hannoveransk Schweisshund (213)
Basset Artésien Normand (034)
Harrier (295)
Basset Bleu de Gascogne (035)
Hygenhund (266)
Basset Fauve de Bretagne (036)
Istrisk Støver, korthåret (151)
Basset Hound (163)
Istrisk Støver, ruhåret (152)
Bayersk Bjergschweisshund (217)
Jura Laufhund (059)
Beagle (161)
Lille Berner Støver (060)
Beagle-Harrier (290)
Lille Jura Støver (060)
Berner Laufhund (059)
Lille Luzerner Støver (060)
Billy (025)
Lille Schwyzer Støver (060)
Black and Tan Coonhound (300)
Luzerner Laufhund (059)
Blodhund (084)
Montenegrinsk Bjergstøver (279)
Bluetick coonhund – ej CACIB – ikke FCI-anerkendt
Odderhund (294)
Bosnisk Støver, ruhåret (155)
Ogar Polski (052)
Brandlbracke (063)
Petit Basset Griffon Vendéen (067)
Briquet Griffon Vendéen (019)
Petit Bleu de Gascogne (031)
Chien d'Artois (028)
Petit Gascon Saintongeois (021bis)
Dalmatiner (153)
Plott – ej CACIB – ikke FCI-anerkendt
Deutsche Bracke (299)
Poitevin (024)
Drever (130)
Polsk Støver (354) - ej CACIB
Dunker Støver (203)
Porcelaine (030)
Engelsk Foxhound (159)
Posavski Støver (154)
Estlandsstövare – ej CACIB – ikke FCI-anerkendt Rhodesian Ridgeback (146)
Finsk Støver (051)
Russkaja Gontjaja – ej CACIB – ikke FCI-anerkendt
Français Blanc et Noir (220)
Sabueso Espanol (spansk Støver) (204)
Français Blanc et Orange (316)
Schiller Støver (131)
Français Tricolore (219)
Schwyzer Laufhund (059)
Gotlandsstövare – ej CACIB – ikke FCI-anerkendt Segugio, korthåret (337)
Græsk Støver (214)
Segugio, ruhåret (198)
Grand Anglo-Français Blanc et Noir (323)
Serbisk Støver (150)
Grand Anglo-Français Blanc et Orange (324)
Serbisk Støver, tricolor (229)
Grand Anglo-Français Tricolore (322)
Slovakisk Støver (244)
Grand Basset Griffon Vendéen (033)
Smålandsstøver (129)
Grand Bleu de Gascogne (022)
Steirische Rauhhaarbracke (062)
Grand Gascon Saintongeois (021)
Tiroler Bracke (068)
Grand Griffon Vendéen (282)
Transylvansk Støver (241)
Griffon Bleu de Gascogne (032)
Westfälische Dachsbracke (100)
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Særlige krav til enkeltracer for at kunne deltage i brugshundeklasse:
Basset artésien norHunden skal have bestået 400 m, 3 timers schweissprøve efter schweissmand
prøveudvalgets regler eller have bestået støverprøve efter Dansk Støverklubs regler.
Basset bleu de
gascogne
Udenlandsk ejede hunde skal ved anmeldelsen vedlægge kopi af FCI’s anerkendte brugsprøvecertifikat som dokumentation for bestået adgangsgiBasset fauve de bretagne
vende prøve.
Basset hound
Grand basset griffon
vendéen
Petit basset griffon
vendéen
Beagle
Hunden skal have opnået mindst en 3. præmie på schweissprøve - 400 m 3 timer spor eller mindst en 1. præmie på 1000 m kaninslæb.
Udenlandsk ejede hunde skal ved anmeldelsen vedlægge kopi af FCI’s anerkendte brugsprøvecertifikat som dokumentation for bestået adgangsgivende prøve.
Blodhund
Hunden skal have opnået 1. præmie på 1000 m 2 timers spor.
Udenlandsk ejede hunde skal ved anmeldelsen vedlægge kopi af FCI’s anerkendte brugsprøvecertifikat som dokumentation for bestået adgangsgivende prøve.
Drever
Hunden skal have opnået mindst 3. præmie på en DKK-anerkendt drevFinsk støver
eller støverprøve.
For udenlandsk ejede hunde, der ikke opfylder ovenstående krav, gælder, at
FCI’s brugsprøvecertifikat skal medbringes som dokumentation for bestået
adgangsgivende prøve.
Særlige krav til enkeltracer for at kunne tildeles certifikat:
Blodhund
Hunde, som tidligere har opnået de championatgivende certifikater, men
som endnu ikke har opnået den krævede præmiering på prøve for tildeling
af dansk eksteriørchampionat, kan ikke tildeles certifikat. I sådanne tilfælde
gives certifikatet videre til den højst placerede certifikatberettigede hund i
konkurrencebedømmelsen.
Det er udstillerens pligt at gøre ringpersonalet opmærksom på, om hunden
har opnået de championatgivende certifikater (dvs. er “fuldcertet”).
Drever
Hunden skal have opnået mindst 3. præmie på en DKK-anerkendt drevFinsk støver
eller støverprøve.
For udenlandsk ejede hunde gælder FCI’s anerkendte brugsprøvecertifikat
som dokumentation for anerkendt prøve til tildeling af certifikat.
Hunde, som tidligere har opnået de championatgivende certifikater, men
som endnu ikke har opnået den krævede præmiering på prøve for tildeling
af dansk eksteriørchampionat, kan ikke tildeles certifikat. I sådanne tilfælde
gives certifikatet videre til den højst placerede certifikatberettigede hund i
konkurrencebedømmelsen.
Det er udstillerens pligt at gøre ringpersonalet opmærksom på, om hunden
har opnået de championatgivende certifikater (dvs. er “fuldcertet”).
Særlige krav til enkeltracer for at kunne deltage i avls- eller opdrætsklasse:
Drever
Mindst to hunde skal være tildelt samme præmiering på prøve som den, der
Finsk støver
kræves for at kunne tildeles certifikat.
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Tillægskrav for racer i gruppe 6 for at opnå titlen Dansk eksteriørchampion – DKCH:
Blodhund
Hunden skal have bestået Dansk Blodhunde Klubs sporprøve med en 1.
præmie eller tilsvarende udenlandsk prøve.
Drever
Hunden skal have opnået 1. præmie på en DKK-anerkendt støverprøve.
Finsk Støver
Øvrige championater, der kan opnås af visse racer i gruppe 6:
Dansk jagtchampionat - DKJCH
Tildeles følgende race, af hvilken der kræves følgende:
Basset hound
Hunden skal have opnået tre 1. præmier efter Dansk Støverklubs drevprøveregler, og med mindst to forskellige vildtarter samt Excellent på FCIanerkendt udstilling.
Dansk sporchampionat - DKSCH
Tildeles følgende racer, af hvilke der kræves følgende:
Basset artésien norHunden skal have opnået 1 x 1. præmie på 400 m 3 timers spor, 1 x 1.
mand
præmie på 400 m 20 timers spor og 1 x 1. præmie på 1000 m spor (eliteBasset bleu de
klasse II) samt 1 x Excellent på udstilling.
gascogne
Alle præmieringer skal være opnået på anerkendt schweissprøve og FCIBasset fauve de breanerkendte udstillinger.
tagne
Basset hound
Grand basset griffon
vendéen
Petit basset griffon
vendéen
Beagle
Hunden skal have opnået 1 x 1. præmie på 400 m 3 timers spor, 1 x 1.
præmie på 400 m 20 timers spor, 1 x 1. præmie på 1000 m 20 timers spor
samt 1 x Good på FCI-anerkendt udstilling.
Blodhund
Hunden skal have opnået tre 1. præmier tildelt af mindst 2 forskellige
dommere på Dansk Blodhunde Klubs certifikatsporingsprøver.
For hunde, der før 1. januar 2003 har opnået et eller flere sporingscertifikater, tæller disse ligesom 1. præmie.
Dansk sporchampionat (kaninslæb) – DKSCH(S)
Tildeles følgende race, af hvilken der kræves følgende:
Beagle
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på åben klasse 1000 m slæb på 3.
sværhedsgrad under mindst 2 forskellige dommere samt én Good præmiering på en FCI-anerkendt udstilling.
Dansk elitesporchampionat (kaninslæb) – DKESCH(S)
Tildeles følgende race, af hvilken der kræves følgende:
Beagle
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på 1200 m elitespor under mindst 2
forskellige dommere samt have opnået Dansk sporchampionat DKSCH(S).
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Dansk brugschampionat - DKBRCH
Tildeles følgende racer, af hvilke der kræves følgende
Drever
Hunden skal tre gange have opnået mindst 55 points på anerkendt prøve,
hvoraf den første kan være i åben klasse. Endvidere kræves Very Good på
FCI-anerkendt udstilling.
Hunde, som i forvejen er brugschampion i Sverige, Norge eller Finland,
opnår dansk brugschampionat, hvis de på drevprøve i Danmark opnår
mindst 55 points.
Finsk støver
Hunden skal tre gange have opnået mindst 55 points på anerkendt prøve,
hvoraf den første kan være i åben klasse. Endvidere kræves Very Good på
FCI-anerkendt udstilling.
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Gruppe 7: Særlige krav til enkeltracer for at kunne deltage i bestemte
klasser, tildeles certifikat og championat
GRUPPE 7
Stående jagthunde
Oversigt over racer og racevarianter

(For de racer, der har flere varianter, viser nedenstående liste, hvilke racer der udstilles
sammen og dermed konkurrerer om samme certifikat, CACIB og BIR)
Bracco Italiano (202)
Irsk Rød/Hvid Setter (330)
Braque d'Auvergne (180)
Irsk Setter (120)
Braque de l'Ariege (177)
Kleiner Münsterländer (102)
Braque du Bourbonnais (179)
Korthåret Hønsehund (119)
Braque Français, type Gascogne (133)
Langhåret Hønsehund (117)
Braque Français, type Pyrénées (134)
Perdigueiro Portugues (187)
Braque Saint-Germain (115)
Perdiguero de Burgos (090)
Breton (095)
Pointer (001)
Deutsch Stichelhaar (232)
Pudelpointer (216)
Drentsche Patrijshond (224)
Ruhåret Hønsehund (098)
Engelsk Setter (002)
Slovakisk Ruhår (320)
Epagneul Bleu de Picardie (106)
Spinone (165)
Epagneul de Pont-Audemer (114)
Stabyhoun (222)
Epagneul Français (175)
Tjekkisk Ruhåret Hønsehund (245)
Epagneul Picard (108)
Vizsla, korthåret (057)
Gammel Dansk Hønsehund (281)
Vizsla, ruhåret (239)
Gordon Setter (006)
Weimaraner, korthåret (099)
Griffon Korthals (107)
Weimaraner, langhåret (099)
Grosser Münsterländer (118)
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Særlige krav til enkeltracer for at kunne deltage i brugshundeklasse:
Bracco italiano
Hunden skal have opnået mindst 3. præmie på en DKK-anerkendt markBraque d’Auvergne
prøve.
Braque de l’Ariege
For udenlandsk ejede hunde, der ikke opfylder ovenstående krav, gælder, at
Braque du Bourbon- FCI’s brugsprøvecertifikat skal medbringes som dokumentation for bestået
nais
adgangsgivende prøve.
Braque français, type
Gascogne
Braque français, type
Pyrénées
Braque Saint-Germain
Breton
Engelsk setter
Epagneul bleu de picardie
Epagneul de PontAudemer
Epagneul français
Epagneul Picard
Drentsche patrijshund
Gammel dansk hønsehund
Gordon setter
Griffon korthals
Irsk rød/hvid setter
Irsk setter
Korthåret hønsehund
Langhåret hønsehund
Perdigueiro Portugues
Perdigueiro de Burgos
Pointer
Pudelpointer
Ruhåret hønsehund
Slovakisk ruhår
Spinone
Tjekkisk ruhåret hønsehund
Vizsla, korthåret
Vizsla, ruhåret
Weimaraner
Grosser münsterlän- Hunden skal have opnået mindst 3. præmie på en DKK-anerkendt markder
prøve eller have bestået den tyske HZP-prøve.
Kleiner münsterländer For udenlandsk ejede hunde, der ikke opfylder ovenstående krav, gælder, at
FCI’s brugsprøvecertifikat skal medbringes som dokumentation for bestået
adgangsgivende prøve.
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Særlige krav til enkeltracer for at kunne tildeles certifikat:
Breton
Hunden skal have opnået mindst 3. præmie på en DKK-anerkendt markEngelsk setter
prøve.
Drentsche patrijshund For udenlandsk ejede hunde gælder FCI’s anerkendte brugsprøvecertifikat
Gammel dansk hønse- som dokumentation for anerkendt prøve til tildeling af certifikat.
hund
Hunde, som tidligere har opnået de championatgivende certifikater, men
Gordon setter
som endnu ikke har opnået den krævede præmiering på prøve for tildeling
Griffon korthals
af dansk eksteriørchampionat, kan ikke tildeles certifikat. I sådanne tilfælde
Irsk rød/hvid setter
gives certifikatet videre til den højst placerede certifikatberettigede hund i
Irsk setter
konkurrencebedømmelsen.
Korthåret hønsehund Det er udstillerens pligt at gøre ringpersonalet opmærksom på, om hunden
Langhåret hønsehund har opnået de championatgivende certifikater (dvs. er “fuldcertet”).
Pointer
Pudelpointer
Ruhåret hønsehund
Vizsla, korthåret
Vizsla, ruhåret
Weimaraner
Grosser münsterlän- Hunden skal have opnået mindst 3. præmie på en DKK-anerkendt markder
prøve eller have bestået den tyske HZP-prøve.
Kleiner münsterländer For udenlandsk ejede hunde gælder FCI’s anerkendte brugsprøvecertifikat
som dokumentation for anerkendt prøve til tildeling af certifikat.
Hunde, som tidligere har opnået de championatgivende certifikater, men
som endnu ikke har opnået den krævede præmiering på prøve for tildeling
af dansk eksteriørchampionat, kan ikke tildeles certifikat. I sådanne tilfælde
gives certifikatet videre til den højst placerede certifikatberettigede hund i
konkurrencebedømmelsen.
Det er udstillerens pligt at gøre ringpersonalet opmærksom på, om hunden
har opnået de championatgivende certifikater (dvs. er “fuldcertet”).
Særlige krav til enkeltracer for at kunne deltage i avls- eller opdrætsklasse:
Breton
Mindst to hunde skal være tildelt samme præmiering på prøve som den, der
Engelsk setter
kræves for at kunne tildeles certifikat.
Drentsche patrijshund
Gammel dansk hønsehund
Gordon setter
Griffon korthals
Grosser münsterländer
Irsk rød/hvid setter
Irsk setter
Kleiner münsterländer
Korthåret hønsehund
Langhåret hønsehund
Pointer
Pudelpointer
Ruhåret hønsehund
Vizsla, korthåret
Vizsla, ruhåret
Weimaraner
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Tillægskrav for racer i gruppe 7 for at opnå titlen Dansk eksteriørchampion – DKCH:
Breton
Hunden skal have opnået 1. præmie i åben- eller brugsklasse på en DKKEngelsk setter
anerkendt markprøve.
Drentsche patrijshund
Gammel dansk hønsehund
Gordon setter
Griffon korthals
Irsk rød/hvid setter
Irsk setter
Pointer
Pudelpointer
Vizsla, korthåret
Vizsla, ruhåret
Grosser münsterlän- Hunden skal have opnået 1. præmie i åben- eller brugsklasse på en DKKder
anerkendt markprøve, samt bestået slæb- og apporteringsprøve eller bestået
Kleiner münsterländer DJ’s udvidede apporteringsprøve. Hunden skal tillige have HD-status A
Ruhåret hønsehund
eller B.
Weimaraner
Korthåret hønsehund Hunden skal have opnået 1. præmie i åben- eller brugsklasse på en DKKanerkendt markprøve, samt bestået slæb- og apporteringsprøve eller bestået
DJ’s udvidede apporteringsprøve. Hunden skal tillige have HD-status A
eller B. Kravet om HD-status A eller B gælder kun hunde født fra og med
1. januar 2012.
Langhåret hønsehund Hunden skal have opnået 1. præmie i åben- eller brugsklasse på en DKKanerkendt markprøve, samt bestået slæb- og apporteringsprøve. Hunden
skal tillige have HD status A eller B.
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Øvrige championater, der kan opnås af visse racer i gruppe 7:
Dansk jagtchampionat - DKJCH
Tildeles følgende racer, af hvilke der kræves følgende:
Bracco italiano
Hunden skal have opnået 1. præmie på dansk brugsprøve samt 1. præmie
Braque d’Auvergne
på dansk fuldbrugsprøve samt en anerkendt placering på vinderprøve.
Braque de l’Ariege
Hunden skal tillige have opnået Very Good på FCI-anerkendt udstilling,
Braque du Bourbon- efter at den er fyldt 24 måneder.
nais
Braque français, type
Gascogne
Braque français, type
Pyrénées
Braque Saint-Germain
Drentsche Patrijshond
Epagneul bleu de picardie
Epagneul de PontAudemer
Epagneul français
Epagneul Picard
Gammel dansk hønsehund
Griffon korthals
Perdigueiro Portugues
Perdigueiro de Burgos
Pudelpointer
Slovakisk ruhår
Spinone
Tjekkisk ruhåret hønsehund
Vizsla, korthåret
Vizsla, ruhåret
Weimaraner
Breton
Hunden skal have opnået 1. præmie på dansk brugsprøve samt 2 anerkendte
Engelsk setter
placeringer som 1., 2. eller 3. vinder på efterårsvinderprøve. Den ene af
Gordon setter
disse placeringer kan erstattes af yderligere en 1. præmie på dansk brugsIrsk rød/hvid setter
prøve.
Irsk setter
Hunden skal tillige have opnået Very Good på FCI-anerkendt udstilling,
Pointer
efter at den er fyldt 24 måneder.
Grosser münsterlän- Hunden skal have opnået 1. præmie på dansk brugsprøve samt 1. præmie
der
på dansk fuldbrugsprøve samt en anerkendt placering på vinderprøve samt
Kleiner münsterländer have HD status A eller B.
Langhåret hønsehund Hunden skal tillige have opnået Very Good på FCI-anerkendt udstilling,
Ruhåret hønsehund
efter at den er fyldt 24 måneder.
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Hunden skal have opnået 1. præmie på dansk brugsprøve samt 1. præmie
på dansk fuldbrugsprøve samt en anerkendt placering på vinderprøve samt
have HD status A eller B. Kravet om HD-status A eller B gælder kun hunde
født fra og med 1. januar 2012.
Hunden skal tillige have opnået Very Good på FCI-anerkendt udstilling,
efter at den er fyldt 24 måneder.

For alle ovenstående racers vedkommende gælder, at ansøgningsskema skal rekvireres i DJU. Dette
skema skal herefter i udfyldt stand fremsendes til DKK.

Gruppe 7

60

Dansk brugschampionat - DKBRCH
Tildeles følgende racer, af hvilke der kræves følgende:
Bracco italiano
Hunden skal have opnået Very Good på FCI-anerkendt udstilling, efter den
Braque d’Auvergne
er fyldt 24 måneder, samt 3 gange 1. vinder på anerkendt vinderprøve,
Braque de l’Ariege
hvoraf to skal være opnået på efterårsvinderprøver, hvor der fældes fugl.
Braque du Bourbon- Den ene af sidstnævnte skal være på en dansk vinderprøve, som er fælles
nais
for alle engelske henholdsvis kontinentale racer. Den ene af de to øvrige
Braque français, type kan opnås på en svensk, norsk eller finsk fjeld- eller lavlandsprøve. 1. vinGascogne
der i Dansk Jagthunde Derby tæller som 1. vinder i vinderklasse på forårsBraque français, type vinderklasse hos engelske racer. Bedste hund med 1. præmie på fuldbrugsPyrénées
prøve tæller som 1. vinder i vinderklasse, forår eller efterår, hos kontinentaBraque Saint-Germain le racer.
Breton
Ønskes ovenstående regler nærmere præciseret, henvises til DJU’s Fælles
Drentsche Patrijshond Markprøveregler for Stående Jagthunde.
Engelsk setter
Epagneul bleu de picardie
Epagneul de PontAudemer
Epagneul français
Epagneul Picard
Gammel dansk hønsehund
Gordon setter
Griffon korthals
Irsk rød/hvid setter
Irsk setter
Perdigueiro Portugues
Perdigueiro de Burgos
Pointer
Pudelpointer
Slovakisk ruhår
Spinone
Tjekkisk ruhåret hønsehund
Vizsla, korthåret
Vizsla, ruhåret
Weimaraner
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Hunden skal have opnået Very Good på FCI-anerkendt udstilling, efter den
er fyldt 24 måneder, samt 3 gange 1. vinder på anerkendt vinderprøve,
hvoraf to skal være opnået på efterårsvinderprøver, hvor der fældes fugl.
Den ene af sidstnævnte skal være på en dansk vinderprøve, som er fælles
for alle engelske henholdsvis kontinentale racer. Den ene af de to øvrige
kan opnås på en svensk, norsk eller finsk fjeld- eller lavlandsprøve. 1. vinder i Dansk Jagthunde Derby tæller som 1. vinder i vinderklasse på forårsvinderklasse hos engelske racer. Bedste hund med 1. præmie på fuldbrugsprøve tæller som 1. vinder i vinderklasse, forår eller efterår, hos kontinentale racer.
Hunden skal endvidere være fri for hofteledsdysplasi (status A eller B efter
den internationale bedømmelsesskala).
Ønskes ovenstående regler nærmere præciseret, henvises til DJU’s Fælles
Markprøveregler for Stående Jagthunde.
Hunden skal have opnået Very Good på FCI-anerkendt udstilling, efter den
er fyldt 24 måneder, samt 3 gange 1. vinder på anerkendt vinderprøve,
hvoraf to skal være opnået på efterårsvinderprøver, hvor der fældes fugl.
Den ene af sidstnævnte skal være på en dansk vinderprøve, som er fælles
for alle engelske henholdsvis kontinentale racer. Den ene af de to øvrige
kan opnås på en svensk, norsk eller finsk fjeld- eller lavlandsprøve. 1. vinder i Dansk Jagthunde Derby tæller som 1. vinder i vinderklasse på forårsvinderklasse hos engelske racer. Bedste hund med 1. præmie på fuldbrugsprøve tæller som 1. vinder i vinderklasse, forår eller efterår, hos kontinentale racer.
Hunden skal endvidere være fri for hofteledsdysplasi (status A eller B efter
den internationale bedømmelsesskala). Kravet om HD-status A eller B
gælder kun hunde født fra og med 1. januar 2012.
Ønskes ovenstående regler nærmere præciseret, henvises til DJU’s Fælles
Markprøveregler for Stående Jagthunde.
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Dansk sporchampionat - DKSCH
Tildeles følgende race, af hvilke der kræves følgende:
Bracco italiano
Hunden skal have opnået 1. præmie på 1000 meter 20 timer schweissprøve
Braque d’Auvergne
samt 1. præmie på 1000 meter 40 timer schweissprøve samt bestået ræveBraque de l’Ariege
slæb med maksimum point på anerkendt ræveslæbsprøve eller på fuldBraque du Bourbon- brugsprøve. Resultaterne skal være opnået på prøver i Danmark.
nais
Hunden skal endvidere have opnået 1. præmie eller Very Good på FCIBraque français, type anerkendt udstilling, efter at den er fyldt 24 måneder.
Gascogne
Braque français, type
Pyrénées
Braque Saint-Germain
Epagneul bleu de picardie
Epagneul de PontAudemer
Epagneul français
Epagneul Picard
Griffon korthals
Perdigueiro Portugues
Perdigueiro de Burgos
Pudelpointer
Slovakisk ruhår
Spinone
Tjekkisk ruhåret hønsehund
Ruhåret hønsehund
Hunden skal have opnået 1. præmie på 1000 meter 20 timer schweissprøve
samt 1. præmie på 1000 meter 40 timer schweissprøve samt bestået ræveslæb med maksimum point på anerkendt ræveslæbsprøve eller på fuldbrugsprøve. Resultaterne skal være opnået på prøver i Danmark.
Hunden skal endvidere være fri for hofteledsdysplasi (status A eller B efter
den internationale bedømmelsesskala) samt have opnået 1. præmie eller
Very Good på FCI-anerkendt udstilling, efter at den er fyldt 24 måneder.
For alle ovenstående racers vedkommende gælder, at ansøgningsskema skal rekvireres i DJU. Dette
skema skal herefter i udfyldt stand fremsendes til DKK.
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Gruppe 8: Særlige krav til enkeltracer for at kunne deltage i bestemte
klasser, tildeles certifikat og championat
GRUPPE 8
Apporterende jagthunde
Oversigt over racer og racevarianter

(For de racer, der har flere varianter, viser nedenstående liste, hvilke racer der udstilles
sammen og dermed konkurrerer om samme certifikat, CACIB og BIR)
Amerikansk Cocker Spaniel (167)
Golden Retriever (111)
Amerikansk Vandspaniel (301)
Hollandsk Kooikerhondje (314)
Barbet (105)
Irish Water Spaniel (124)
Cao de Agua Portugues (037)
Labrador Retriever (122)
Chesapeake Bay Retriever (263)
Lagotto Romagnolo (298)
Clumber Spaniel (109)
Nova Scotia Duck Tolling Retriever (312)
Cocker Spaniel (005)
Perro de Agua Espanol (336)
Curly Coated Retriever (110)
Sussex Spaniel (127)
Engelsk Springer Spaniel (125)
Tysk Wachtelhund (104)
Field Spaniel (123)
Welsh Springer Spaniel (126)
Flat Coated Retriever (121)
Wetterhoun (221)
Særlige krav til enkeltracer for at kunne deltage i brugshundeklasse:
Chesapeake bay reHunden skal have bestået Dansk Retriever Klubs brugsprøve.
triever
For udenlandsk ejede hunde, der ikke opfylder ovenstående krav, gælder, at
FCI’s brugsprøvecertifikat skal medbringes som dokumentation for bestået
adgangsgivende prøve.
Curly coated retriever Hunden skal have bestået Dansk Retriever Klubs kvalifikationsprøve eller
Flacoated retriever
have opnået 1. præmie på markprøve B i begynderklasse.
For udenlandsk ejede hunde, der ikke opfylder ovenstående krav, gælder, at
FCI’s brugsprøvecertifikat skal medbringes som dokumentation for bestået
adgangsgivende prøve.
Golden retriever
Hunden skal have bestået Dansk Retriever Klubs kvalifikationsprøve eller
Labrador retriever
have opnået 1. præmie på markprøve B i begynderklasse.
For udenlandsk ejede hunde, der ikke opfylder ovenstående krav, gælder, at
FCI’s brugsprøvecertifikat skal medbringes som dokumentation for bestået
adgangsgivende prøve.
Nova Scotia Duck
Hunden skal være præmieret med minimum en 1. præmie i begynderklasTolling retriever
sen på Tollerjagtprøven.
For udenlandsk ejede hunde, der ikke opfylder ovenstående krav, gælder, at
FCI’s brugsprøvecertifikat skal medbringes som dokumentation for bestået
adgangsgivende prøve.
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Særlige krav til enkeltracer for at kunne tildeles certifikat:
Chesapeake bay reHunden skal have bestået Dansk Retriever Klubs brugsprøve.
triever
For udenlandsk ejede hunde gælder FCI’s anerkendte brugsprøvecertifikat
som dokumentation for anerkendt prøve til tildeling af certifikat.
Hunde, som tidligere har opnået de championatgivende certifikater, men
som endnu ikke har opnået den krævede præmiering på prøve for tildeling
af dansk eksteriørchampionat, kan ikke tildeles certifikat. I sådanne tilfælde
gives certifikatet videre til den højst placerede certifikatberettigede hund i
konkurrencebedømmelsen.
Det er udstillerens pligt at gøre ringpersonalet opmærksom på, om hunden
har opnået de championatgivende certifikater (dvs. er “fuldcertet”).
Curly coated retriever Hunden skal have bestået Dansk Retriever Klubs kvalifikationsprøve eller
Flat coated retriever have opnået 1. præmie på markprøve B i begynderklasse.
For udenlandsk ejede hunde gælder FCI’s anerkendte brugsprøvecertifikat
som dokumentation for anerkendt prøve til tildeling af certifikat.
Hunde, som tidligere har opnået de championatgivende certifikater, men
som endnu ikke har opnået den krævede præmiering på prøve for tildeling
af dansk eksteriørchampionat, kan ikke tildeles certifikat. I sådanne tilfælde
gives certifikatet videre til den højst placerede certifikatberettigede hund i
konkurrencebedømmelsen.
Det er udstillerens pligt at gøre ringpersonalet opmærksom på, om hunden
har opnået de championatgivende certifikater (dvs. er “fuldcertet”).
Clumber spaniel
Hunde, som tidligere har opnået de championatgivende certifikater, men
Cocker spaniel
som endnu ikke har opnået den krævede præmiering på prøve for tildeling
Engelsk springer
af dansk eksteriørchampionat, kan ikke tildeles certifikat. I sådanne tilfælde
spaniel
gives certifikatet videre til den højst placerede certifikatberettigede hund i
Field spaniel
konkurrencebedømmelsen.
Irish water spaniel
Det er udstillerens pligt at gøre ringpersonalet opmærksom på, om hunden
Labrador retriever
har opnået de championatgivende certifikater (dvs. er “fuldcertet”).
Sussex spaniel
Welsh springer spaniel
Særlige krav til enkeltracer for at kunne deltage i avls- eller opdrætsklasse:
Chesapeake bay reMindst to hunde skal være tildelt samme præmiering på prøve som den, der
triever
kræves for at kunne tildeles certifikat.
Curly coated retriever
Flat coated retriever
Labrador retriever
Tillægskrav for racer i gruppe 8 for at opnå titlen Dansk eksteriørchampion – DKCH:
Chesapeake Bay reHunden skal have opnået mindst 2. præmie på markprøve B - åben klasse.
triever
Flatcoated retriever
Curly coated retriever Hunden skal have opnået mindst en 1. præmie i begynderklasse på markprøve B i Dansk Retriever Klub.
Overgangsordning: For hunde, som allerede pr. 1. januar 2010 er fuldcertede og har opnået ovennævnte markprøvepræmiering, gælder, at hunden
yderligere skal erhverve sig et Excellent på en DKK-anerkendt udstilling
for at opnå titlen DKCH.
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Hunden skal have bestået mindst ét af følgende prøvekrav: DJU’s apporteringsprøve, DJU’s slæb- og apporteringsprøve eller Spaniel Klubbens
markprøve i begynderklasse eller højere rangerende prøve.

Hunden skal have bestået Dansk Retriever Klubs kvalifikationsprøve eller
have opnået 1. præmie på Dansk Retriever Klubs markprøve i begynderklasse.

Øvrige championater, der kan opnås af visse racer i gruppe 8:
Dansk udstillingschampionat – DKCH(U)
Tildeles følgende racer, af hvilke der kræves følgende:
Amerikansk cocker
Hunden skal mindst tre gange af mindst tre forskellige dommere på danske
spaniel
udstillinger, anerkendt af DKK, have opnået certifikat.
Clumber spaniel
Hunde registreret i et FCI-anerkendt land kan endvidere opnå titlen
Cocker spaniel
DKCH(U), hvis den efter den 1. januar 2008 opnår 1 dansk certifikat
Engelsk springer
(CAC) og har opnået eller opnår nationalt eksteriørchampionat i et FCImedlemsland.
spaniel
I begge tilfælde gælder, at det sidste certifikat (enten dansk eller udenField spaniel
Irish water spaniel
landsk) skal være opnået, efter at hunden er blevet 24 måneder.
Sussex spaniel
Hunde, der har opnået denne titel, skal på udstilling anmeldes i championWelsh springer span- klasse eller veteranklasse.
Titlen DKCH(U) tildeles hunde, der allerede er fuldcertede pr. 1. januar
iel
2005, dersom hunden erhverver sig et Excellent på en DKK-anerkendt udstilling.
Når samtlige krav for opnåelse af Dansk Udstillingschampionat er opnået,
skal dette omgående meddeles DKK.
Golden retriever
Hunden skal mindst tre gange af mindst tre forskellige dommere på danske
udstillinger, anerkendt af DKK, have opnået certifikat.
Hunde registreret i et FCI-anerkendt land kan endvidere opnå titlen
DKCH(U), hvis den efter den 1. januar 2008 opnår 1 dansk certifikat
(CAC) og har opnået eller opnår nationalt eksteriørchampionat i et FCImedlemsland.
I begge tilfælde gælder, at det sidste certifikat (enten dansk eller udenlandsk) skal være opnået, efter at hunden er blevet 24 måneder.
Hunde, der har opnået denne titel, skal på udstilling anmeldes i championklasse eller veteranklasse.
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Dansk championat med jagtprøvepræmiering – DKCH(+J)
Chesapeake bay reHunden skal mindst tre gange af mindst tre forskellige dommere på danske
triever
udstillinger, anerkendt af DKK, have opnået certifikat.
Curly coated retriever Hunde registreret i et FCI-anerkendt land kan endvidere opnå titlen
Flat coated retriever DKCH(+J), hvis den efter den 1. januar 2008 opnår 1 dansk certifikat
Golden retriever
(CAC) og har opnået eller opnår nationalt eksteriørchampionat i et FCILabrador retriever
medlemsland.
I begge tilfælde gælder, at det sidste certifikat (enten dansk eller udenlandsk) skal være opnået, efter at hunden er blevet 24 måneder.
Hunden skal tillige have opnået 1. præmie på markprøve i åben klasse A.
Hunde, der har opnået denne titel, skal på udstilling anmeldes i championklasse.
Dansk jagtchampionat - DKJCH
Tildeles følgende racer, af hvilke der kræves følgende:
Chesapeake bay reHunden skal have opnået 3 placeringer med certifikat på markprøve A untriever
der mindst 2 forskellige dommere. Mindst 1 af certifikaterne skal være opCurly coated retriever nået på fællesprøve for alle retrieverracer. Endvidere kræves mindst Good
Flatcoated retriever
på FCI-anerkendt udstilling, efter at hunden er fyldt 24 måneder.
Golden retriever
Labrador retriever

Nova Scotia Duck
Tolling retriever

Hunden skal have opnået 3 placeringer med certifikat på markprøve A under mindst 2 forskellige dommere. Mindst 1 af certifikaterne skal være opnået på fællesprøve for alle retrieverracer. Endvidere kræves, efter at hunden er fyldt 24 måneder, bestået kvalifikationsprøve eller mindst Good på
FCI-anerkendt udstilling.
Hunden skal have opnået mindst 3 x 1 præmie i vinderklasse på Tollerjagtprøver arrangeret af DNSDTRK eller SSRK under mindst 2 forskellige
dommere. Mindst to 1. præmier skal være tildelt på en dansk Tollerjagtprøve i vinderklassen. Derudover skal hunden have opnået mindst ”good” på
en officiel udstilling, efter den er fyldt 24 måneder.

Dansk brugschampionat - DKBRCH
Tildeles følgende racer, af hvilke der kræves følgende:
Chesapeake Bay reHunden skal have opnået tre placeringer med certifikat, heraf mindst 1 på
triever
B-prøve, mindst 1 på A-prøve og mindst 1 på fælles prøve for alle retrieCurly coated retriever verracer - under mindst 2 forskellige dommere. Endvidere kræves mindst
Flat coated retriever Good på en FCI-anerkendt udstilling, efter at hunden er fyldt 24 måneder.
Nova scotia duck tolling retriever
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Hunden skal have opnået tre 1. vinderplaceringer (Spaniel Klubbens markprøve), hvoraf mindst 2 skal være opnået på efterårsprøve under mindst 2
forskellige dommere eller 5 vinderplaceringer i vinderklasse (1., 2., 3. eller
4. vinder), hvoraf mindst 2 skal være 1. vinderplaceringer og mindst en 1.
vinderplacering skal være opnået på efterårsprøve, og de 5 vinderplaceringer skal være opnået under mindst 3 forskellige dommere.
Endvidere kræves mindst Good på en FCI-anerkendt udstilling.
Hunden skal have opnået tre placeringer med certifikat, heraf mindst 1 på
B-prøve, mindst 1 på A-prøve og mindst 1 på fælles prøve for alle retrieverracer - under mindst 2 forskellige dommere. Endvidere kræves, efter at
hunden er fyldt 24 måneder, bestået kvalifikationsprøve eller mindst Good
på FCI-anerkendt udstilling.

Dansk sporchampionat (vildtspor) - DKSCH(V)
Tildeles følgende racer, af hvilke der kræves følgende:
Chesapeake bay reHunden skal have opnået tre 1. præmier under mindst to forskellige domtriever
mere enten i championatsklassen eller på DM for sporhunde. De tre præmiCurly coated retriever eringer skal have været opnået i mindst to forskellige kalenderår og på
Flat coated retriever mindst to forskellige prøvesteder. Hunden skal endvidere have opnået
Nova scotia duck toll- mindst præmieringen Good på en FCI-anerkendt udstilling, efter at den er
fyldt 24 måneder.
ing retriever
Hunde registreret i Norge, Sverige og Finland kan opnå Dansk sporchampionat (vildtspor) ved at have opnået 1 x 1. præmie på championatsspor i
Danmark, hvis hunden har opnået nationalt vildtsporchampionat i ét af de
nævnte lande.
Evt. yderligere information om dette championat fås ved henvendelse til
Dansk Retriever Klub.
Golden retriever
Hunden skal have opnået tre 1. præmier under mindst to forskellige domLabrador retriever
mere enten i championatsklassen eller på DM for sporhunde. De tre præmieringer skal have været opnået i mindst to forskellige kalenderår og på
mindst to forskellige prøvesteder. Hunden skal endvidere enten have bestået kvalifikationsprøve eller have opnået mindst præmieringen Good på en
FCI-anerkendt udstilling, efter at den er fyldt 24 måneder.
Hunde registreret i Norge, Sverige og Finland kan opnå Dansk sporchampionat (vildtspor) ved at have opnået 1 x 1. præmie på championatsspor i
Danmark, hvis hunden har opnået nationalt vildtsporchampionat i ét af de
nævnte lande.
Evt. yderligere information om dette championat fås ved henvendelse til
Dansk Retriever Klub.
Dansk working test championat - DKWTCH
Tildeles følgende racer, af hvilke der kræves følgende:
Chesapeake bay reHunden skal have opnået tre placeringer som 1. WT vinder i vinderklasse
triever
med mindst 70 % af mulige points. Mindst én placering skal være opnået
Curly coated retriever på WT fælles for alle retrieverracer.
Flat coated retriever Hunden skal endvidere have opnået mindst præmieringen Good på en FCIanerkendt udstilling, efter at den er fyldt 24 måneder.
Evt. yderligere information om dette championat fås ved henvendelse til
Dansk Retriever Klub.
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Hunden skal have opnået tre placeringer som 1. WT vinder i vinderklasse
med mindst 70 % af mulige points. Mindst én placering skal være opnået
på WT fælles for alle retrieverracer.
Hunden skal endvidere efter at den er fyldt 24 måneder have bestået DRK’s
kvalifikationsprøve eller have opnået mindst præmieringen Good på en
FCI-anerkendt udstilling.
Evt. yderligere information om dette championat fås ved henvendelse til
Dansk Retriever Klub.
Hunden skal have opnået tre placeringer som 1. WT vinder i vinderklasse
med mindst 70 % af mulige points. Mindst én placering skal være opnået
på WT fælles for alle retrieverracer.
Hunden skal endvidere efter at den er fyldt 24 måneder have bestået DRK’s
kvalifikationsprøve eller have opnået mindst præmieringen Good på en
FCI-anerkendt udstilling samt have opnået 1. præmie på markprøve B.
Evt. yderligere information om dette championat fås ved henvendelse til
Dansk Retriever Klub.
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Gruppe 9: Særlige krav til enkeltracer for at kunne deltage i bestemte
klasser, tildeles certifikat og championat
GRUPPE 9
Selskabshunde
Oversigt over racer og racevarianter

(For de racer, der har flere varianter, viser nedenstående liste, hvilke racer der udstilles
sammen og dermed konkurrerer om samme certifikat, CACIB og BIR)
Bichon Frisé (215)
Papillon (077)
Bichon Havanais (250)
Pekingeser (207)
Bolognese (196)
Petit Brabançon (082)
Boston Terrier (140)
Phalène (077)
Cavalier King Charles Spaniel (136)
Pražský krysarík – ej CACIB – ikke FCI-anerkendt
Pudel, dværg, abrikos/grå/rød (172)
Chihuahua, korthåret (218)
Chihuahua, langhåret (218)
Pudel, dværg, brun/hvid/sort (172)
Pudel, mellem, abrikos/grå/rød (172)
Chinese Crested/Powder Puff (288)
Coton de Tulear (283)
Pudel, mellem, brun/hvid/sort (172)
Fransk Bulldog (101)
Pudel, stor, abrikos/grå/rød (172)
Pudel, stor, brun/hvid/sort (172)
Griffon Belge (081)
Griffon Bruxellois (080)
Pudel, toy (172)
Russisk Toy, korthåret (352) - ej CACIB
Japanese (206)
King Charles Spaniel (128)
Russisk Toy, langhåret (352) - ej CACIB
Russkaja Tsvetnaya Bolonka – ej CACIB – ikke FCI-anerkendt
Kromfohrländer (192)
Shih Tzu (208)
Lhasa Apso (227)
Tibetansk Spaniel (231)
Löwchen (233)
Tibetansk Terrier (209)
Malteser (065)
Mops (253)
For følgende racer i gruppe 9 findes der særlige bestemmelser vedr. overflytning til anden størrelses-, hårlags- eller racevariant:
Chihuahua
Reglerne fremgår af DKK’s registreringsbestemmelser.
Chinese crested/powder puff
Griffon belge
Griffon bruxellois
Papillon
Petit brabançon
Phalène
Særlige bestemmelser vedrørende omregistrering til anden størrelsesvariant for pudler:
Pudel – dværg
Reglerne kan rekvireres i Pudelklubben eller i DKK.
Pudel – mellem
Pudel – stor
Pudel - toy
For pudler gælder endvidere følgende:
Pudel – dværg
En pudel kan blive DKCH, uanset om certifikaterne er opnået i forskellig
Pudel – mellem
størrelsesvariant (f.eks. 2 certifikater som toy og 1 certifikat som dværg).
Pudel – stor
Pudel - toy
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Gruppe 10: Særlige krav til enkeltracer for at kunne deltage i bestemte
klasser, tildeles certifikat og championat
GRUPPE 10
Mynder
Oversigt over racer og racevarianter

(For de racer, der har flere varianter, viser nedenstående liste, hvilke racer der udstilles
sammen og dermed konkurrerer om samme certifikat, CACIB og BIR)
Afghansk Mynde (228)
Irsk Ulvehund (160)
Azawakh (307)
Italiensk Mynde (200)
Borzoi (193)
Magyar Agar (240)
Chart Polski (333)
Saluki (269)
Galgo Espanol (285)
Sloughi (188)
Greyhound (158)
Whippet (162)
Hjortehund (164)
Særlige krav til enkeltracer for at kunne deltage i brugshundeklasse:
Afghansk mynde
Anmeldelsesblanketten skal ledsages af en kopi af det obligatoriske FCIAzawakh
brugsprøvecertifikat fra det land, hvor ejeren har sin permanente bopæl,
Borzoi
som bekræfter, at hunden opfylder følgende betingelser:
Chart polski
Hunden skal have en gyldig coursing- eller væddeløbslicens, som for
Galgo espanol
danskejede hundes vedkommende skal være en coursinglicens udstedt af
Greyhound
Myndeklubben.
Hjortehund
Hunden skal endvidere have deltaget i mindst 1 international Lure Coursing
Irsk ulvehund
konkurrence, hvor der tildeles CACIL, hvor den skal have opnået en placeItaliensk mynde
ring indenfor den bedste halvdel af deltagerne og have opnået mindst 2/3 af
Magyar agar
det maksimalt opnåelige pointtal.
Saluki
Sloughi
Whippet
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Oversigt over anvendte forkortelser
ACJW
ACVW
ACW
ASJW
ASVW
ASW
BHP
BIG
BIK
BIM
BIR
BIS
CAC
CACIB
CACIL
CACIT
CK
DCH
DJ
DJU
DKBRCH
DKBRCH(D)
DKBRCH(G)
DKBRCH(S)
DKCH
DKCH(+J)
DKCH(U)
DKHHCH
DKJCH
DKJV
DKK
DKKV
DKSCH
DKSCH(S)
DKSCH(V)
DKV
DKVPCH
DKVV
EUJW
EUVW
EUW
FCI
FDA
FH

Americas and Caribbean Junior Winner (efterfølges af årstal, f.eks. ACJW13)
Americas and Caribbean Veteran Winner (efterfølges af årstal, f.eks. ACVW13)
Americas and Caribbean Winner (efterfølges af årstal, f.eks. ACW13)
Asian Junior Winner (efterfølges af årstal, f.eks. ASJW13)
Asian Veteran Winner (efterfølges af årstal, f.eks. ASVW13)
Asian Winner (efterfølges af årstal, f.eks. ASW13)
Brugshundeprøve
Bedst i gruppen
Bedst i køn
Bedst i modsat køn
Bedst i racen.
Best in Show (udstillingens bedste hund)
Certifikat til dansk eksteriørchampionat (Certificat d’Aptitude au Championnat)
Certifikat til internationalt eksteriørchampionat (Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté)
Certifikat til internationalt løbschampionat for mynder (Certificat d’Aptitude au
Championnat International de Lévriers)
Certifikat til internationalt brugsprøvechampionat (Certificat d’Aptitude au
Championnat International de Travail)
Championkvalitet
Danmarks Civile Hundeførerforening
Danmarks Jægerforbund
Dansk Jagthunde Udvalg
Dansk brugschampion
Dansk brugschampion, drev
Dansk brugschampion, grav
Dansk brugschampion, spor
Dansk eksteriørchampion
Dansk champion med jagtprøvepræmiering
Dansk udstillingschampion
Dansk hyrdehundechampion
Dansk jagtchampion
Dansk juniorvinder (efterfølges af årstal, f.eks. DKJV13)
Dansk Kennel Klub
Årets DKK-racevinder (efterfølges af årstal, f.eks. DKKV13)
Dansk sporchampion
Dansk sporchampion, kaninslæb
Dansk sporchampion, vildtspor
Dansk vinder (efterfølges af årstal, f.eks. DKV13)
Dansk vandprøvechampionat
Dansk veteranvinder (efterfølges af årstal, f.eks. DKVV13)
European Junior Winner (efterfølges af årstal, f.eks. EUJW13)
European Veteran Winner (efterfølges af årstal, f.eks. EUVW13)
European Winner (efterfølges af årstal, f.eks. EUW13)
Fédération Cynologique Internationale (den internationale hundeorganisation, som
Dansk Kennel Klub er tilsluttet)
Fællesrepræsentationen for drivende, apporterende og gravsøgende jagthunde i
Danmark
Forsvarsprøve

Anvendte forkortelser
FJD
HD
HP
INTBCH
INTCH
INTCH(U)
IPO
KBHV
KLBCH
KLBJCH
KLBVCH
L
ML
NORDJV
NORDCH
NORDV
NORDVV
PH
SL
WJW
WVW
WW

Fællesrepræsentationen for specialklubber for stående jagthunde i Danmark
Hofteledsdysplasi
Hæderspræmie
International brugschampion
International eksteriørchampion
International udstillingschampion
International brugsprøve
Københavnsvinder (efterfølges af årstal, f.eks. KBHV13)
Klubchampion (i racens danske specialklub)
Klubjuniorchampion (i racens danske specialklub)
Klubveteranchampion (i racens danske specialklub)
Lovende (baby- eller hvalpeklasse)
Mindre lovende (baby- eller hvalpeklasse)
Nordisk juniorvinder (efterfølges af årstal, f.eks. NORDJV13)
Nordisk champion
Nordisk vinder (efterfølges af årstal, f.eks. NORDV13)
Nordisk veteranvinder (efterfølges af årstal, f.eks. NORDVV13)
Dansk Politihundeforening
Særdeles lovende (baby- eller hvalpeklasse)
World Junior Winner (efterfølges af årstal, f.eks. WJW13)
World Veteran Winner (efterfølges af årstal, f.eks. WVW13)
World Winner (efterfølges af årstal, f.eks. WW13)
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Regler for skuer
Skuer kan arrangeres af en eller flere specialklubber eller en kredsledelse efter anmeldelse til DKK.
Specialklubber kan kun afholde skuer for den race eller de racer, som er repræsenteret i den pågældende klub.
Skuet afvikles under udstillingslignende former, idet DKK’s reglement for udstillinger kan fraviges
efter arrangørens skøn.
Udstillingsreglernes afsnit om udstillingsberettigede samt om vaccinations- og sundhedskrav m.v.
skal overholdes.
Der kan ikke tildeles certifikat på skuer.
Afviklingen ledes af en af arrangøren udpeget skueleder, der skal sikre forsvarlige forhold.
Dyrlægekontrol kan etableres efter behov i henhold til skuelederens vurdering.
Tilmeldte hunde skal være stambogsført af DKK eller anden FCI-anerkendt organisation.
Hunde, der har udstillingsforbud, kan heller ikke deltage på skuer.
Udstillingsreglernes afsnit om udstillingsberettigede samt om vaccinations- og sundhedskrav m.v.
skal overholdes.
Bedømmelser afgives normalt af dommere, autoriseret af DKK eller anden klub tilsluttet FCI. Hvor
ikke autoriserede dommere anvendes, skal dette udtrykkeligt være anført i invitationen, annonceringen og eventuelle skriftlige bedømmelser.
Arrangøren fastsætter selv anmeldelsesgebyret.
Skriftlig bedømmelse kan afgives på særlig skueblanket, af hvilken det skal fremgå, at bedømmelsen er afgivet på et skue.
Der må ikke anvendes præmieskilte, men bånd kan uddeles efter arrangørens bestemmelse.
Skuet bør være åbent for publikum.
Resultater opnået på et skue kan ikke registreres i DKK.
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Alfabetisk raceliste (med gruppenummer i parentes)
Affenpinscher (2)
Afghansk Mynde (10)
Aidi (2)
Airedale Terrier (3)
Akita (5)
Alaskan Malamute (5)
Alpenländische Dachsbracke (6)
American Akita (5)
American Eskimo Dog (5)
American Foxhound (6)
American Toy Fox Terrier (3)
Amerikansk Cocker Spaniel (8)
Amerikansk Staffordshire Terrier (3)
Amerikansk Vandspaniel (8)
Anatolsk Hyrdehund (2)
Anglo-Français de Petite Venerie (6)
Anglo-Russkaja Gontjaja (6)
Appenzeller Sennenhund (2)
Ariegeois (6)
Australian Shepherd (1)
Australian Silky Terrier (3)
Australian Stumpy Tail Cattle Dog (1)
Australsk Cattledog (1)
Australsk Kelpie (1)
Australsk Terrier (3)
Azawakh (10)
Barbet (8)
Basenji (5)
Basset Artésien Normand (6)
Basset Bleu de Gascogne (6)
Basset Fauve de Bretagne (6)
Basset Hound (6)
Bayersk Bjergschweisshund (6)
Beagle (6)
Beagle-Harrier (6)
Bearded Collie (1)
Beauceron (1)
Bedlington Terrier (3)
Berner Laufhund (6)
Berner Sennenhund (2)
Bichon Frisé (9)
Bichon Havanais (9)
Billy (6)
Black and Tan Coonhound (6)
Blodhund (6)
Bluetick coonhund (6)
Bolognese (9)
Border Collie (1)
Border Terrier (3)

Borzoi (10)
Bosnisk Støver, ruhåret (6)
Boston Terrier (9)
Bouvier des Ardennes (1)
Bouvier des Flandres (1)
Boxer (2)
Bracco Italiano (7)
Brandlbracke (6)
Braque d'Auvergne (7)
Braque de l'Ariege (7)
Braque du Bourbonnais (7)
Braque Français, type Gascogne (7)
Braque Français, type Pyrénées (7)
Braque Saint-Germain (7)
Breton (7)
Briard (1)
Briquet Griffon Vendéen (6)
Broholmer (2)
Bull Terrier (3)
Bull Terrier, miniature (3)
Bullmastiff (2)
Ca de Bestiar (1)
Cairn Terrier (3)
Canaan Hund (5)
Cane Corso Italiano (2)
Cane da Pastore Bergamasco (1)
Cao da Serra da Estrela, korthåret (2)
Cao da Serra da Estrela, langhåret (2)
Cao da Serra de Aires (1)
Cao de Agua Portugues (8)
Cao de Castro Laboreiro (2)
Cao Fila de Sao Miguel (2)
Cavalier King Charles Spaniel (9)
Centralasiatisk Ovtcharka (2)
Cesky Terrier (3)
Chart Polski (10)
Chesapeake Bay Retriever (8)
Chien d'Artois (6)
Chihuahua, korthåret (9)
Chihuahua, langhåret (9)
Chinese Crested/Powder Puff (9)
Chodský pes (1)
Chow Chow (5)
Cimarrón Uruguayo (2)
Clumber Spaniel (8)
Cocker Spaniel (8)
Collie, korthåret (1)
Collie, langhåret (1)
Coton de Tulear (9)

Alfabetisk raceliste
Curly Coated Retriever (8)
Dalmatiner (6)
Dandie Dinmont Terrier (3)
Dansk Spids (5)
Dansk/Svensk Gårdhund (2)
Deutsch Stichelhaar (7)
Deutsche Bracke (6)
Dobermann (2)
Dogo Argentino (2)
Dogo Canario (2)
Dogue de Bordeaux (2)
Drentsche Patrijshond (7)
Drever (6)
Dunker Støver (6)
Dværgpinscher (2)
Dværgschnauzer, hvid (2)
Dværgschnauzer, peber/salt (2)
Dværgschnauzer, sort (2)
Dværgschnauzer, sort/sølv (2)
Engelsk Bulldog (2)
Engelsk Foxhound (6)
Engelsk Setter (7)
Engelsk Springer Spaniel (8)
Engelsk Toy Terrier (3)
Entlebucher Sennenhund (2)
Epagneul Bleu de Picardie (7)
Epagneul de Pont-Audemer (7)
Epagneul Français (7)
Epagneul Picard (7)
Estlandsstövare (6)
Etnahund (5)
Eurasier (5)
Field Spaniel (8)
Fila Brasileiro (2)
Finsk Hyrdehund (Lapsk Vallhund) (5)
Finsk Lapphund (5)
Finsk Spids (5)
Finsk Støver (6)
Flat Coated Retriever (8)
Fox Terrier, glathåret (3)
Fox Terrier, ruhåret (3)
Français Blanc et Noir (6)
Français Blanc et Orange (6)
Français Tricolore (6)
Fransk Bulldog (9)
Galgo Espanol (10)
Gammel Dansk Hønsehund (7)
Golden Retriever (8)
Gordon Setter (7)
Gos d'Atura Catala (1)
Gotlandsstövare (6)
Grand Anglo-Français Blanc et Noir (6)
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Grand Anglo-Français Blanc et Orange (6)
Grand Anglo-Français Tricolore (6)
Grand Basset Griffon Vendéen (6)
Grand Bleu de Gascogne (6)
Grand Danois, blå (2)
Grand Danois, gul/tigret (2)
Grand Danois, harlekin/sort (2)
Grand Gascon Saintongeois (6)
Grand Griffon Vendéen (6)
Greyhound (10)
Griffon Belge (9)
Griffon Bleu de Gascogne (6)
Griffon Bruxellois (9)
Griffon Fauve de Bretagne (6)
Griffon Korthals (7)
Griffon Nivernais (6)
Groenendael (1)
Grosser Münsterländer (7)
Grosser Schweizer Sennenhund (2)
Gross-spitz, brun/sort (5)
Gross-spitz, hvid (5)
Græsk Støver (6)
Grønlandshund (5)
Haldenstøver (6)
Hamiltonstøver (6)
Hannoveransk Schweisshund (6)
Harrier (6)
Hjortehund (10)
Hokkaido (5)
Hollandsk Hyrdehund, korthåret (1)
Hollandsk Hyrdehund, langhåret (1)
Hollandsk Hyrdehund, ruhåret (1)
Hollandsk Kooikerhondje (8)
Hollandsk Smoushond (2)
Hovawart (2)
Hvid Schweizisk Hyrdehund (1)
Hygenhund (6)
Hälleforshund (5)
Irish Glen of Imaal Terrier (3)
Irish Softcoated Wheaten Terrier (3)
Irish Water Spaniel (8)
Irsk Rød/Hvid Setter (7)
Irsk Setter (7)
Irsk Terrier (3)
Irsk Ulvehund (10)
Islandsk Fårehund (5)
Istrisk Støver, korthåret (6)
Istrisk Støver, ruhåret (6)
Italiensk Mynde (10)
Jack Russell Terrier (3)
Japanese (9)
Japansk Spids (5)

Alfabetisk raceliste
Japansk Terrier (3)
Jura Laufhund (6)
Jämthund (5)
Kai (5)
Karelsk Bjørnehund (5)
Karst Hyrdehund (2)
Kaukasisk Ovtcharka (2)
Keeshond (5)
Kerry Blue Terrier (3)
King Charles Spaniel (9)
Kishu (5)
Kleiner Münsterländer (7)
Kleinspitz, brun/sort (5)
Kleinspitz, hvid (5)
Kleinspitz, orange/ulvegrå/andre farver (5)
Komondor (1)
Korea Jindo Dog (5)
Korthåret Dværg Gravhund (4)
Korthåret Gravhund (4)
Korthåret Hønsehund (7)
Korthåret Miniature Gravhund (4)
Kroatisk Hyrdehund (1)
Kromfohrländer (9)
Kuvasz (1)
Labrador Retriever (8)
Laekenois (1)
Lagotto Romagnolo (8)
Lakeland Terrier (3)
Lancashire Heeler (1)
Landseer (2)
Langhåret Dværg Gravhund (4)
Langhåret Gravhund (4)
Langhåret Hønsehund (7)
Langhåret Miniature Gravhund (4)
Leonberger (2)
Lhasa Apso (9)
Lille Berner Støver (6)
Lille Jura Støver (6)
Lille Luzerner Støver (6)
Lille Schwyzer Støver (6)
Löwchen (9)
Luzerner Laufhund (6)
Magyar Agar (10)
Malinois (1)
Mallorca Mastiff (2)
Malteser (9)
Manchester Terrier (3)
Maremma (1)
Mastiff (2)
Mastin de los Pirineos (2)
Mastin Espanol (2)
Mastino Napoletano (2)
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Mittelspitz, brun/sort (5)
Mittelspitz, hvid (5)
Mittelspitz, orange/ulvegrå/andre farver (5)
Montenegrinsk Bjergstøver (6)
Mops (9)
Mudi (1)
Newfoundland (2)
Norfolk Terrier (3)
Norrbottenspids (5)
Norsk Buhund (5)
Norsk Elghund, grå (5)
Norsk Elghund, sort (5)
Norsk Lundehund (5)
Norwich Terrier (3)
Nova Scotia Duck Tolling Retriever (8)
Odderhund (6)
Ogar Polski (6)
Old English Sheepdog (1)
Papillon (9)
Parson Russell Terrier (3)
Pekingeser (9)
Perdigueiro Portugues (7)
Perdiguero de Burgos (7)
Perro de Agua Espanol (8)
Peruviansk Hårløs, lille (5)
Peruviansk Hårløs, mellem (5)
Peruviansk Hårløs, stor (5)
Petit Basset Griffon Vendéen (6)
Petit Bleu de Gascogne (6)
Petit Brabançon (9)
Petit Gascon Saintongeois (6)
Phalène (9)
Pharaoh Hound (5)
Picard (1)
Plott (6)
Podenco Canario (5)
Podenco Ibicenco, korthåret (5)
Podenco Ibicenco, ruhåret (5)
Podengo Portugues, korthåret dværg (5)
Podengo Portugues, korthåret mellem (5)
Podengo Portugues, korthåret stor (5)
Podengo Portugues, ruhåret dværg (5)
Podengo Portugues, ruhåret mellem (5)
Podengo Portugues, ruhåret stor (5)
Pointer (7)
Poitevin (6)
Polsk Støver (6)
Polski Owczarek Nizinny (1)
Polski Owczarek Podhalanski (1)
Pomeranian (5)
Porcelaine (6)
Posavski Støver (6)

Alfabetisk raceliste
Pražský krysarík (9)
Pudel, dværg, abrikos/grå/rød (9)
Pudel, dværg, brun/hvid/sort (9)
Pudel, mellem, abrikos/grå/rød (9)
Pudel, mellem, brun/hvid/sort (9)
Pudel, stor, abrikos/grå/rød (9)
Pudel, stor, brun/hvid/sort (9)
Pudel, toy (9)
Pudelpointer (7)
Puli, hvid (1)
Puli, øvrige farver (1)
Pumi (1)
Pyrenæisk Hyrdehund (1)
Pyrenæisk Hyrdehund m/korthårshoved (1)
Pyrenéerhund (2)
Rafeiro do Alentejo (2)
Ratonero-Bodeguero Andaluz (3)
Rhodesian Ridgeback (6)
Riesenschnauzer, peber/salt (2)
Riesenschnauzer,sort (2)
Rottweiler (2)
Ruhåret Dværg Gravhund (4)
Ruhåret Gravhund (4)
Ruhåret Hønsehund (7)
Ruhåret Miniature Gravhund (4)
Rumænsk Hyrdehund Bucovina (2)
Rumænsk Hyrdehund Carpatin (1)
Rumænsk Hyrdehund Mioritic (1)
Russisk Toy, korthåret (9)
Russisk Toy, langhåret (9)
Russisk-Europæisk Lajka (5)
Russkaja Gontjaja (6)
Russkaja Tsvetnaya Bolonka (9)
Saarlooswolfhound (1)
Sabueso Espanol (spansk Støver) (6)
Saluki (10)
Samojedhund (5)
Sankt Bernhardshund, korthåret (2)
Sankt Bernhardshund, langhåret (2)
Sarplaninac (2)
Schæferhund, stockhåret (1)
Schæferhund, langstockhåret m. underuld (1)
Schapendoes (1)
Schiller Støver (6)
Schipperke (1)
Schnauzer, peber/salt (2)
Schnauzer, sort (2)
Schwyzer Laufhund (6)
Sealyham Terrier (3)
Segugio, korthåret (6)
Segugio, ruhåret (6)
Serbisk Støver (6)
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Serbisk Støver, tricolor (6)
Shar Pei (2)
Shetland Sheepdog (1)
Shiba (5)
Shih Tzu (9)
Shikoku (5)
Siberian Husky (5)
Skotsk Terrier (3)
Skye Terrier (3)
Sloughi (10)
Slovakisk Ruhår (7)
Slovakisk Støver (6)
Slovensky Cuvac (1)
Smålandsstøver (6)
Sort Russisk Terrier (2)
Spinone (7)
Stabyhoun (7)
Staffordshire Bull Terrier (3)
Steirische Rauhhaarbracke (6)
Sussex Spaniel (8)
Svensk vit älghund (5)
Svensk Lapphund (5)
Sydrussisk Ovtcharka (1)
Taiwan Dog (5)
Tenterfield Terrier (3)
Terrier Brasileiro (3)
Tervueren (1)
Thai Bangkaew Dog (5)
Thai Ridgeback Dog (5)
Tibetansk Mastiff (2)
Tibetansk Spaniel (9)
Tibetansk Terrier (9)
Tiroler Bracke (6)
Tjekkisk Ruhåret Hønsehund (7)
Tjekkoslovakisk Ulvehund (1)
Tornjak (2)
Tosa (2)
Transylvansk Støver (6)
Tysk Jagtterrier (3)
Tysk Pinscher (2)
Tysk Wachtelhund (8)
Västgötaspids (5)
Vestsibirisk Lajka (5)
Vizsla, korthåret (7)
Vizsla, ruhåret (7)
Volpino Italiano (5)
Weimaraner, korthåret (7)
Weimaraner, langhåret (7)
Welsh Corgi Cardigan (1)
Welsh Corgi Pembroke (1)
Welsh Springer Spaniel (8)
Welsh Terrier (3)

Alfabetisk raceliste
West Highland White Terrier (3)
Westfälische Dachsbracke (6)
Wetterhoun (8)
Whippet (10)
Working kelpie (1)
Xoloitzcuintle, mellem (5)
Xoloitzcuintle, miniature (5)
Xoloitzcuintle, standard (5)
Yorkshire Terrier (3)
Østrigsk Pinscher (2)
Østsibirisk Lajka (5)
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Udstillinger 2013
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INTERNATIONALE UDSTILLINGER 2013
9.-10. februar

Fredericia
Lørdag:
Gruppe 2-5-7-9-10
Søndag:
Gruppe 1-3-4-6-8
Udstillingen tæller med til Årets DKK-racevinder.

4.-5. maj

Roskilde (dobbeltudstilling)
Lørdag:
Alle grupper
Søndag:
Alle grupper (kvalifikation til Crufts 2013 søndag)
Udstillingen tæller med til Årets DKK-racevinder.

15.-16. juni

Vejen
Lørdag:
1-4-5-6-7-9
Søndag:
2-3-8-10
Udstillingen tæller med til Årets DKK-racevinder.

17.-18. august

Bornholm (dobbeltudstilling)
Lørdag:
Alle grupper
Søndag:
Alle grupper
Udstillingen tæller med til Årets DKK-racevinder.

21.-22. september

Ballerup (Københavnsvinder)
Lørdag:
2-3-4-6-7-10
Søndag:
1-5-8-9
Udstillingen tæller med til Årets DKK-racevinder.

2.-3. november

Herning (dobbeltudstilling)
Lørdag:
Alle grupper
Søndag:
Alle grupper (Dansk Vinder søndag)
Udstillingen tæller med til Årets DKK-racevinder.

Anmeldelsesfristerne til DKK’s udstillinger fremgår af DKK’s hjemmeside.
Bortset fra Fredericia og Herning foregår udstillingerne hovedsageligt udendørs. I øvrigt tages et
beskedent forbehold for ændringer i programmet.

