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Ændringer i DKK’s udstillingsreglement pr. 1. januar 2017 
 
Sidetallene henviser til udstillingsreglementet 2016 på DKK’s hjemmeside, og ændringerne er 
anført med rød skrift. 
 

Side Emne 

Side 7 Udstillingsberettigede – vedr. tæver i løbetid 
Tæver i løbetid må gerne udstilles. Udstilleren er naturligvis forpligtet til at sørge for, at hun-
den ikke er til gene for de øvrige hunde, der deltager på udstillingen, ved at holde god afstand 
til de øvrige hunde. I gruppekonkurrencerne anbefales det, at tæver i løbetid stilles bagest i 
rækken for ikke at forstyrre de deltagende hanhunde. 
 
Kommentar: 
Blot en mere detaljeret henstilling om, at man skal vise hensyn. 

Side 8 Vaccinationer – vedr. titermåling 
For at deltage på udstilling skal en hund være vaccineret mod hundesyge og parvovirus. 
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. Førstegangsvaccinationer skal være 
foretaget senest 14 dage før udstillingsdagen. En positiv titermåling, der viser, at hunden er 
beskyttet mod hundesyge og parvovirus, sidestilles med en vaccination. Dokumentation for 
vaccination skal medbringes på udstillingen. 
Udenlandske hunde skal være rabiesvaccinerede i henhold til den til enhver tid gældende 
danske lovgivning. 
 
Kommentar: 
Godkendt efter indstilling fra DKK’s sundhedsudvalg. 

Side 9 Visse kategorier af hunde kan dog ikke udstilles – undtagelsen om, at kastrerede hanhunde 
kan deltage, slettes 
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 nor-
malt udviklede testikler på normal plads. I sådanne tilfælde udstedes udstillingstilladelse efter 
ansøgning til DKK.  
Hanhunde, som efter kemisk kastration har fået nedlagt frivilligt avlsforbud, må ligeledes 
gerne deltage i udstillinger. 
Steriliserede tæver må gerne deltage. 
Hunde, der er blinde, døve eller bidske, hunde der mangler legemsdele, eller hunde, hvis eks-
teriør er ændret, så oprindelige eksteriørfejl ikke længere med samme tydelighed kan konsta-
teres, kan ikke udstilles.  
Hunde, der er blevet behandlet med midler, der har ændret struktur, farve og/eller facon på 
pels, hud og/eller næse, kan ikke udstilles. (Stikprøvekontrol foretages). Dog kan hvide terrie-
re børstes og renses med kridt, når dette er udbørstet, inden hunden går til bedømmelse. 
 
Kommentar: 
De nordiske harmonerede udstillingsregler er blevet opdateret i henhold til FCI’s udstillings-
reglement vedr. kastrerede hanhunde. 
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Side Emne 

Side 10-11 Klasser – man kan ikke længere skifte klasse efter anmeldelsesfristens udløb 
 
Hunden registreres i den klasse, som hundens ejer har angivet på anmeldelsesblanketten eller 
online via www.hundeweb.dk.  
Udstillerens valg af klasse online eller på anmeldelsesblanketten er bindende. 
Når anmeldelsesfristen er udløbet, er det ikke muligt at flytte en hund fra en klasse til en an-
den, med mindre det drejer sig om en administrativ fejl fra arrangørens side.  
Det er hundeejerens ansvar, at hunden opfylder kravene for deltagelse i den klasse, hunden 
anmeldes i. Anmeldes hunden i en klasse, som den ifølge udstillingsreglementet ikke er beret-
tiget til at stille i, er arrangøren ikke forpligtet til at returnere anmeldelsesgebyret, selv om 
hunden således ikke kan deltage i udstillingen. 
Flytning til en anden klasse på selve udstillingen kan således kun foretages, hvis det kan kon-
stateres, at der er begået en fejl fra arrangørens side, eller hvis der er sket en trykfejl i katalo-
get. I disse tilfælde skal udstilleren henvende sig til arrangøren forud for udstillingen eller på 
udstillingskontoret, inden bedømmelserne starter. 
I de tilfælde, hvor en hund efter anmeldelsesfristens udløb kvalificerer sig til deltagelse i 
brugshundeklasse eller championklasse, skal hunden forblive i den klasse, den oprindeligt var 
anmeldt i.  
 
Kommentar: 
De nordiske harmonerede udstillingsregler er blevet opdateret i henhold til FCI’s udstillings-
reglement vedr. muligheden for at skifte klasse. 

Side 13 På udstillingsområdet – vedr. luftning og oprydning/rengøring 
Hundene skal overalt på udstillingsområdet føres i line. 
Alle hunde skal luftes regelmæssigt i løbet af udstillingen, og dette skal foregå udendørs. Brug 
af ”tissetæpper” og lignende er ikke tilladt og kan medføre bortvisning fra udstillingen. 
Deltagerne skal sørge for at holde udstillingsområdet pænt og rent ved at rydde op efter dem 
selv og deres hunde. Dette gælder såvel opsamling af hundenes afføring som oprydning efter 
klargøring og opsamling af teltpløkke udendørs. Når arealet forlades, skal det således være i 
samme stand som ved ankomst. 
 
Kommentar: 
På DKK’s udstillinger har der på det seneste været et stort antal hunde, som ikke var blevet 
luftet inden Store Ring, og som derfor besørgede i ringen. Endvidere er der blevet observeret 
flere tilfælde af, at man ikke ”gider” at gå udenfor for at lufte sine hunde, men i stedet lægger 
aviser eller blelignende ”tissetæpper” i et aflukke, så hundene kan tisse og skide på disse. 
Dette er ikke OK.  
Der er desværre også en tendens til, at man ikke fjerner hår fra gulvet. Når man kan medbrin-
ge diverse børster, sakse og trimmeredskaber, så ville det være rigtig god stil, hvis man også 
kunne finde på at medbringe en fejekost og en fejebakke…  

http://www.hundeweb.dk/
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Side Emne 

Side 26 Udstillingens bedste baby - tilføjelse 
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 todages udstillinger konkurreres i stedet om dagens bedste baby. 
Ovenstående kan fraviges efter arrangørens skøn under forudsætning af, at kriterierne for 
deltagelse og afvikling er annonceret på forhånd. 
 
Kommentar: 
Babyklasse er en uofficiel klasse, og flere specialklubber har særlige forløb vedr. babyer og 
hvalpe, som afviger lidt fra DKK’s forløb. Det kunne for eksempel være, at man vælger at tage 
både bedste hanbaby og bedste tævebaby med i Store Ring, i stedet for kun at medtage bed-
ste baby i racen. DKK vil gerne give plads til disse forskellige forløb, når det drejer sig om uof-
ficielle klasser. 

Side 26-27 Udstillingens bedste hvalp - tilføjelse 
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 todages udstillinger konkurreres i stedet om dagens bedste hvalp. 
Ovenstående kan fraviges efter arrangørens skøn under forudsætning af, at kriterierne for 
deltagelse og afvikling er annonceret på forhånd. 
 
Kommentar: 
Samme begrundelse som ved ”Udstillingens bedste baby”. 

Side 28-29 Præmier – ny formulering 
Da DKK er gået over til at benytte præmieringskort i stedet for bånd, er hele dette afsnit i 
reglementet blevet omformuleret. 
Præmieringskortenes farver svarer til de tidligere båndfarver.  
Det er stadig muligt at benytte bånd, hvis udstillingsarrangøren ønsker det. 
Der er endvidere blevet tilføjet en roset til Racens bedste veteran (sølvgrå/bordeaux roset). 

Side 36 Følgende race er blevet godkendt af NKU og dermed tilføjet i gruppe 1: 
East-European Shepherd Dog - ej CACIB – ikke FCI-anerkendt 
 
Følgende race i gruppe 1 er blevet foreløbigt godkendt af FCI og må nu gerne deltage i Bedst 
i Gruppen: 
Lancashire Heeler (360) - ej CACIB 

Side 43 Følgende racer er blevet godkendt af NKU og dermed tilføjet i gruppe 3: 
American Hairless Terrier – ej CACIB – ikke FCI-anerkendt 
Rat Terrier – ej CACIB – ikke FCI-anerkendt 

Side 57 Dansk sporchampionat - DKSCH for Drever 
Hunden skal have opnået 1 x 1. præmie på 400 m 3 timers spor, 1 x 1. præmie på 400 m 20 
timers spor og 1 x 1. præmie på 1000 m 20 timers spor samt 1 x Very Good på udstilling. 
Alle præmieringer skal være opnået på anerkendt schweissprøve og FCI-anerkendte ud-
stillinger. 
 
Kommentar: 
Godkendt efter indstilling fra racens specialklub. 
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Side Emne 

Side 59 Tysk Langhår – deltagelse i brugshundeklasse 
Hunden skal have opnået mindst 3. præmie på en DKK-anerkendt markprøve eller have be-
stået den tyske HZP-prøve eller den danske AT-prøve. 
For udenlandsk ejede hunde, der ikke opfylder ovenstående krav, gælder, at FCI’s brugsprø-
vecertifikat skal medbringes som dokumentation for bestået adgangsgivende prøve. 
 
Kommentar: 
Godkendt efter indstilling fra racens specialklub. 

Side 60 Tysk Langhår – krav for tildeling af certifikat 
Hunden skal have opnået mindst 3. præmie på en DKK-anerkendt markprøve eller have be-
stået den tyske HZP-prøve eller den danske AT-prøve. 
For udenlandsk ejede hunde gælder FCI’s anerkendte brugsprøvecertifikat som dokumentati-
on 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 certi-
fikatberettigede hund i konkurrencebedømmelsen. 
Det er udstillerens pligt at gøre ringpersonalet opmærksom på, om hunden har opnået de 
championatgivende certifikater (dvs. er “fuldcertet”). 
 
Kommentar: 
Godkendt efter indstilling fra racens specialklub. 

Side 66 Nova Scotia Duck Tolling Retriever – deltagelse i brugshundeklasse 
Hunden skal have bestået Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs kvalifikationsprøve 
eller have opnået 1. præmie i begynderklassen på Tollerjagtprøven. 
For udenlandsk ejede hunde, der ikke opfylder ovenstående krav, gælder, at FCI’s brugsprø-
vecertifikat skal medbringes som dokumentation for bestået adgangsgivende prøve. 
 
Kommentar: 
Godkendt efter indstilling fra racens specialklub. 

Side 68 Nova Scotia Duck Tolling Retriever – tillægskrav for opnåelse af DKCH 
Hunden skal have bestået Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs kvalifikationsprøve 
eller have opnået 1. præmie i begynderklassen på Tollerjagtprøven. 
 
Kommentar: 
Godkendt efter indstilling fra racens specialklub. 
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Side Emne 

Side 68-69 Nova Scotia Duck Tolling Retriever – opnåelse af DKCH(U) 
Hunden skal mindst tre gange af mindst tre forskellige dommere på danske udstillinger, aner-
kendt af DKK, have opnået certifikat.  Titlen tildeles ikke hunde, som før 1. januar 2017 har 
opnået titlen DKCH.  
Hunde registreret i et FCI-anerkendt land kan endvidere opnå titlen DKCH(U), hvis den efter 
den 1. januar 2017 opnår 1 dansk certifikat (CAC) og har opnået eller opnår nationalt eksteri-
ørchampionat i et FCI-medlemsland.  
I begge tilfælde gælder, at det sidste certifikat (enten dansk eller udenlandsk) skal være op-
nået, efter at hunden er blevet 24 måneder. Hunde, der har opnået denne titel, skal på udstil-
ling anmeldes i championklasse, brugshundeklasse (kun såfremt hunden opfylder racens ak-
tuelle prøvekrav) eller veteranklasse (kun såfremt hunden er fyldt 8 år). 
 
Kommentar: 
Godkendt efter indstilling fra racens specialklub. 

Side 69 Nova Scotia Duck Tolling Retriever – opnåelse af Dansk Jagtchampionat - DKJCH 
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 ”Very Good” på en officiel udstilling, efter den er fyldt 24 måneder. 
 
Kommentar: 
Godkendt efter indstilling fra racens specialklub. 

 


