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SÅDAN FOREGÅR BEDØMMELSERNE 
PÅ EN SPK UDSTILLING 
 

Der er 38 forskellige racer i SPK. Bedømmel-
sen på en SPK udstilling følger altid et be-
stemt mønster. Hundene bedømmes race-
vis, og grundlaget for bedømmelsen er ra-
cens standard, hvor racens udseende og ka-
raktertræk er beskrevet. Her kan læses om 
de forskellige klasser der kan stilles i, samt 
farverne på de forskellige bånd og rosetter, 
der uddeles i løbet af bedømmelsen i de 
forskellige klasser. Derudover beskrives de 
forskellige årskonkurrencer.  
 

Bedømmelsesforløb 
Babyer og hvalpe af begge køn bedømmes 
først. Derefter bedømmes hannerne og så 
tæverne i klasser efter alder og tidligere op-
nåede championat.  
 
Babyklasse (uofficiel klasse)  
Er for hunde fra 3-6 måneder.  
 
Hvalpeklasse (uofficiel klasse) 
Er for hunde fra 6-9 måneder. 
 
Juniorklasse 
Er for hunde fra 9-18 måneder.  
 
Åben klasse 
Er for hunde, der er mindst 15 måneder.  
 
Championklasse 
Er for hunde, der inden tilmeldingsfristens 
udløb er blevet national eller international 
champion.  
 
Veteranklasse 
Er for hunde over 8 år.  
 
For alle klasser gælder det, at hundene bli-
ver bedømt i rækkefølge efter katalognum-
mer. 

Avlsklasse 
Er en klasse, hvor en han eller tæve stiller 
med 4 stk. afkom fra første generation. 
Hundene skal på den aktuelle udstilling ha-
ve opnået mindst very good i en officiel 
klasse. der kan kun stilles en avlsklasse efter 
det samme forældre dyr. Denne skal være 
tilmeldt udstillingen eventuelt uden for be-
dømmelse. 
Udstilleren skal være ejer af forældredyret.  
 
Opdrætsklasse 
Er en klasse, hvor hundene stiller i grupper 
af 4 hunde af samme race og racevariant 
uanset køn fra samme opdrætter. Hundene 
skal have opnået mindst very good på den 
aktuelle udstilling i en officiel klasse. Klas-
sen kan kun tilmeldes af opdrætteren.  
 
Hvis der for racen er prøvekrav gælder det 
for 
både avlsklasse og opdrætsklasse at mindst 
to i klassen skal have opnået den krævede 
prøve.  
Derudover henvises til DKK’s regler for klas-
sen. 
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Kvalitetsbedømmelse 
 
For hver enkelt hund foretages først en kva-
litetsbedømmelse. Der kan tildeles følgende 
kvalitetspræmieringer og med følgende far-
ve bånd og rosetter: 
 
Særdeles lovende (SL) lyserødt bånd:  tilde-
les en baby/hvalp, som alderen taget i be-
tragtning kommer tæt på den ideelle stan-
dard for racen, som fremvises i fortrinlig 
kondition, har et harmonisk, velafbalance-
ret temperament, og er af høj kvalitet. Hun-
dens særdeles lovende racemæssige egen-
skaber tillader, at ubetydelige fejl kan igno-
reres. 
 
Lovende (L) lyseblåt bånd tildeles en baby/
hvalp, som alderen taget i betragtning be-
sidder sin races typiske træk, som har ac-
ceptable proportioner og er i god kondition. 
Mindre fejl kan tolereres, men ingen væ-
sentlige anatomiske fejl. Denne præmiering 
kan kun gives til hunde af lovende kvalitet. 
 
Mindre lovende. (ML) Gult bånd Tildeles en 
baby/hvalp som alderens taget i betragtning 
i mindre grad svare til racens standard, den-
ne præmiering tildeles også hunde, som ik-
ke besidder de generalt ønskede karakter-
træk eller hvis fysiske tilstand er mangel-
fuld. 
 
Efter bedømmelsen af baby/hvalpe klasser 
konkurrerer bedste han og tæve om at blive 
racens bedste baby/hvalp, bedste baby til-
deles en lyserød roset, og bedste hvalp til-
deles rød roset. 
  

For juniorklasse, åben klasse, champion-
klasse og veteranklasse præmieres hunden 
efter følgende: 
 
EXCELLENT rødt bånd (fortrinlig) tildeles en 
hund, som kommer meget tæt på den ideel-
le standard for racen, som fremvises i for-
trinlig kondition, har et harmonisk, velafba-
lanceret temperament og er af høj klasse. 
Hundens fremragende racemæssige egen-
skaber tillader, at ubetydelige fejl kan igno-
reres. Hunden skal have tydeligt kønspræg.  
 
VERY GOOD blåt bånd (meget god) tildeles 
en hund, som besidder sin races typiske 
træk, som har velafbalancerede proportio-
ner 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 gult bånd (god) tildeles en hund, 
som er racetypisk, og hvis eksteriørfejl ikke 
er mere fremtrædende, end at den kan si-
ges at være en god 
repræsentant for sin race. 
 
SUFFICIENT grønt bånd (tilstrækkelig) tilde-
les en hund, som svarer til racens standard, 
men som ikke besidder de generelt ønskede 
karaktertræk, eller hvis fysiske tilstand er 
mangelfuld.  
 
CANNOT BE JUDGED brunt bånd (kan ikke 
bedømmes) betegner, at dommeren ikke 
kan afgøre, hvilken præmiering hunden for-
tjener pga. adfærd eller manglende mulig-
hed for dommer håndtering 
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DISQUALIFIED gråt bånd er en diskvalifice-
rende betegnelse og gives til hunde, som 
har anatomiske, typologiske eller psykiske 
fejl. 
 
Inden for hver klasse deltager hundene, der 
har fået Excellent i konkurrence bedømmel-
ser, hvor de bedste placeres som 1., 2., 3. 
og 4. vinder, og modtager henholdsvis et 
rødt, blåt, gult eller grønt bånd. Hvis der er 
færre end 4 hunde med Excellent, medta-
ges hundene med Very Good også i konkur-
rence bedømmelserne. 
Vi henviser endvidere til DKK’s udstillings-
reglement for mere detaljerede oplysninger 
om bedømmelsesforløbet. 
 
Champion kvalitet (CK) 
Hunden, der har opnået excellent kan tilde-
les CK rosa bånd, såfremt dommeren finder 
kvaliteten høj nok. Alle hunde, der har fået 
tildelt CK, går videre til Bedst i Køn klassen. 
Den han og tæve, der bliver placeret som 
nr. 1 går videre til konkurrencen om at blive 
bedst i racen. 
 
Under bedst i køn uddeles der certifikat  
(rødt/hvidt bånd), som er et trin på vejen til 
det danske championat (rødt/grønt bånd). 
Der tildeles også Reserve-certifikat (lyseblåt 
bånd), som i sjældne tilfælde kan træde i 
stedet for certifikatet. 
 
På SPK udstillinger bliver der i champion 
klassen til bedste tæve og han med Excel-
lent og CK uddelt et klubcertifikat. Hunden 
skal være dansk champion. Hvis hunden op-
når fire klubcertifikater af min. 3 forskellige 
dommere, bliver den klubchampion. Hvis 
bedste han/tæve allerede er klubchampion, 
går certifikatet videre til 2. bedste champi-
on med CK. Derefter udgår certifikatet. 

På SPK udstillinger bliver der til bedste juni-
or og veteran tæve og han med Excellent og 
CK uddelt et junior/veteran klubcertifikat. 
 
Hvis juniorhunden opnår to certifikater un-
der 2 forskellige dommere, bliver den junior 
klubchampion.  
 
Hvis veteranhunden opnår tre veteran klub-
certifikater under 2 forskellige dommere, 
bliver den veteran klub champion.  
 
Hvis bedste junior/veteran han/tæve allere-
de er klubchampion, går certifikatet videre 
til 2. bedste junior/veteran hund. Derefter 
udgår certifikatet. 
 

BIR, BIM og BIS  
Bedste han og tæve konkurrerer om at blive 
BIR “Bedst i racen” rød/gul roset og BIM 
“Bedst i modsat køn” grøn/hvid roset. Den, 
der bliver BIR, går videre til stor ring, hvor 
de forskellige racer mødes til konkurrencen 
om BIS “Best in Show” hvor udstillingens 
absolut bedste hund kåres. 

 

Efter bedømmelsen af BIR/BIM konkurrerer 
bedste junior/veteran han og tæve om at 
blive racens bedste. Bedste junior tildeles 
en pink roset, og bedste veteran tildeles lilla 
roset. 

 

Til sidst bedømmes avls- og opdrætsklasse, 

Der kan tildeles HP (hæderspræmie) (lilla 

bånd) til klasser af høj kvalitet. Kun den 

bedste, der har fået HP, vil få tildelt æres-

præmie. Den, der opnår ærespræmien kan 

stille i stor ring. 
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Hvad og hvem i stor ring 
 
Barn og hund  
På Spidshundeklubbens udstillinger afhol-
des en konkurrence hvor børn konkurrerer i 
at fremvise deres hund.  
I denne konkurrence gælder det om at vise 
hvor god kontakt barnet har med sin hund, 
og ikke om hunden er en champion hund 
eller en 3. pr. hund. 
Der konkurreres i 3 grupper. Gr. 1: 4-6 år. I 
denne klasse skal der være en voksen med i 
ringen.  
Gr. 2: 7-10 år og Gr. 3: 11-16 år.  
 
Juniorhandling 
Denne konkurrence er for unge mellem 10 
og 17 år.  
I denne konkurrence gælder det om at vise 
hvor godt man handler hunden, og at vise 
den frem på bedste måde. Det er handle-
rens færdigheder, som bliver bedømt og ik-
ke hunden.  
Alle tilmeldte deltager i stor ring, da der ik-
ke foretages bedømmelse indenfor de en-
kelte racer. 
 
Seniorhandling 
Denne konkurrence er for alle over atten år. 
I denne konkurrence gælder det om at vise 
hvor godt man handler hunden, og at vise 
den frem på bedste måde. Det er handle-
rens færdigheder, som bliver bedømt og ik-
ke hunden. 
Alle tilmeldte deltager i stor ring, da der ik-
ke foretages bedømmelse indenfor de en-
kelte racer. 
 
Udstillingens bedste par  
Alle tilmeldte par deltager i stor ring, da der 
ikke foretages bedømmelse af par indenfor 
de enkelte racer.  
 
 

 

Udstillingens bedste baby/hvalp 
BIS Konkurrencen er åben for de babyer/ 
hvalpe, der på udstillingen er blevet bedste 
baby/hvalp med SL inden for deres race. 
 
Babyerne/hvalpene konkurrerer indbyrdes, 
og der foretages placering af de fire bedste. 
 
Udstillingens bedste junior 
BIS Konkurrencen er åben for de hunde, der 
i juniorklasse er blevet bedste junior med 
CK inden for deres race.  
 
Hundene konkurrerer indbyrdes, og der fo-
retages placering af de fire bedste. 
 
Udstillingens bedste veteran 
BIS Konkurrencen er åben for de hunde, der 
i veteranklassen er blevet bedste veteran 
inden for deres race.  
 
Hundene konkurrerer indbyrdes, og der fo-
retages placering af de fire bedste. 
 
Udstillingens bedste opdrætsklasse 
BIS Konkurrencen er åben for de opdræts-
klasser, der har placeret sig som bedste op-
drætsklasse med ærespræmie inden for sin 
race. 
Opdrætsklasserne konkurrerer indbyrdes, 
og der foretages en placering af de 4 bedste 
opdrætsklasser. 
 
Udstillingens bedste avlsklasse  
BIS 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 avls-
klasser. 
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Som konkurrenter regnes samtlige tilmeldte 
hunde af SPK’s racer på udstillingen. Ved 
pointlighed udpeges den pågældende vin-
der efter følgende regler: 
 
1. Den deltager hvis pointsum indeholder 

det højeste enkeltresultat.  
2. Giver dette ingen afgørelse, vinder den 

deltager hvis næstbedste enkeltresul-
tat er højest. Giver dette ingen afgørel-
se fortsættes med det 3. og dernæst 
det 4. resultat 

3. Er der stadig ingen afgørelse, vinder 
den deltager, der med sit bedste resul-
tat har vundet på udstillingen med 
flest samlede tilmeldte hunde på ud-
stillingen. Ved lighed fortsættes med 
næstbedste resultat osv. 

 

SPK’s årskonkurrence 
 
Årets guld hund 
Deltagere er hunde, der opfylder DKK’s be-
tingelser for deltagelse på udstillinger. Po-
intberegningen foregår på følgende måde: 
BIR  - 4 point  
BIM - 3 point  
 
BIS 1 - 8 point  
BIS 2 - 7 point  
BIS 3 - 6 point  
BIS 4 - 5 point 
 
Årets Junior/Veteran/Årets par / Årets 
Avlshund / Årets Opdrætter 
Deltagere er hunde, der opfylder DKK’s be-
tingelser for deltagelse i junior-/veteran-/
par-/ avls-/opdrætsklasse på udstillinger. 
 
 
 

Udstillingens bedste hund - Best in Show 
(BIS)  
I denne klasse konkurreres om titlen „Best 
in Show“ - udstillingens bedste hund.  
 
Klassen er åben for de hunde, der på udstil-
lingen er blevet BIR i deres race. 
 
De fire bedste hunde placeres som BIS1 , 
BIS2, BIS3 og BIS4. 
 

REGLER FOR POINTGIVNING I ÅRS-
KONKURRENCER 
 
Point kan kun opnås på udstillinger afholdt 
af Spidshundeklubben.  
I årskonkurrencerne deltager kun Spidshun-
deklubbens racer og medlemmer.  
 
Medlemskab af Spidshundeklubben er op-
fyldt, når samme personnavn indgår i både 
medlemskabet og som ejer (eller medejer) 
af hunden.  
 
De mulige pointtal er angivet for de enkelte 
konkurrencer. Kun den højest opnåede pla-
cering lægges til grund for pointberegnin-
gen, det betyder at får man en BIS placering 
frafalder andre opnået point. Der kan såle-
des ikke lægges point sammen.  
 
Ved kontingentbetaling senere end 31.01, 
medregnes kun point opnået fra 3 uger 
efter betalingsdatoen.  
 
Det endelige resultat udregnes ved udgan-
gen af hvert udstillings år, på basis af de 4 
udstillinger, hvor hunden/deltageren har 
opnået flest point. 
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Årets bedste Han og tæve i racen:  
Årets bedste Han og Tæve i racen er også 
Klubvinderne. For opnåelse af klubvindertit-
len skal hunden have opnået point på 
mindst 2 udstillinger. 
 
For konkurrencen årets bedste han og tæve 
gælder følgende pointberegning:  
 
Point opnået i BIR/BIM tæller kun med til 
årets bedste han og tæve, hvis der ikke op-
nås point i BIS ringen, da det altid vil være 
det bedste resultat, der tildeles point for.  
I konkurrenceklassen for henholdsvis bedst i 
køn han og bedste tæve gives:  
 
BIR og BIM - 4 point  
Bedst i køn nr. 2 (BIK2)  - 3 point  
Bedst i køn nr. 3 (BIK3) - 2 point  
Bedst i køn nr. 4 (BIK4) - 1 point 
 
BIR-hunden, der går videre til stor ring og 
dem, der bliver placeret opnår point efter 
reglerne for guldhunden: 
 
BIS1 - 8 point  
BIS2 - 7 point  
BIS3 - 6 point  
BIS4 - 5 point 
 
Alle hunde der ikke placeres blandt de 4 
bedste bibeholder deres BIR point. 
 
Pointlighed afgøres efter samme regler som 
for årskonkurrencerne. 

For Juniorhandling gælder 
Hundens ejer skal være medlem for at opnå 
point. 
 
For Seniorhandling gælder 
Handleren skal være medlem, men behøver 
ikke eje hunden for at opnå point. 
 
For parklasse gælder 
Begge hunde skal være ejet af Spidshunde-
klub medlemmer. Der kan kun medregnes 
resultater opnået af det samme par (de 
samme 2 hunde med samme handler). Alle 
parklasser bedømmes i stor ring. 
 
For avlsklasse gælder 
Avlshunden skal være ejet af et medlem af 
Spidshundeklubben. Klassen skal have mod-
taget ærespræmie i racebedømmelsen. 
 
For opdrætsklasse gælder 
Opdrætteren skal være medlem af Spids-
hundeklubben. Klassen skal have modtaget 
ærespræmie i racebedømmelsen. 

 
Pointberegningen foregår på 
følgende måde 
 
Racens bedste: junior/veteran/avlsklasse/
opdrætsklasse opnår 2 point. 
 
Udstillingens bedste:  
junior/veteran/parklasse/avlsklasse/
opdrætsklasse/juniorhandler/seniorhandler 
opnår følgende: 
 
nr. 1 - 8 point 
nr. 2 - 7 point 
nr. 3 - 6 point 
nr. 4 - 5 point 
 
Alle par i stor ring, som ikke placeres blandt 
de 4 bedste opnår 2 point. 


