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Ændringer i DKK’s udstillingsreglement pr. 1. januar 2012
Sidetallene henviser til udstillingsreglementet 2011 på DKK’s hjemmeside, og ændringerne er anført med rød skrift.
Udstillingsreglementet 2012 ligger ligeledes på DKK’s hjemmeside, men sidehenvisningerne er til de ”gamle” regler.

Side

Emne

Side 9

Championklasse
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).

Side 10 Teksten om, at en hund ikke kan skifte klasse efter at kataloget er trykt, fjernes.
Side 12 På udstillingsområdet
På udendørs udstillinger er opsætning af telte kun tilladt efter udstillingsledelsens
anvisninger. Større telte og løbegårde skal fjernes efter anmodning af udstillingsledelsen.
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.
Side 13 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.
Side 17 Konkurrencebedømmelse
Her konkurrerer hundene om den indbyrdes placering hundene imellem.
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”.
Side 17 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.
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Side

Emne

Side
16-17

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.

Side
19-20

Juniorklasse – Mellemklasse – Åben klasse – Brugshundeklasse –
Championklasse - Veteranklasse
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.

2

Side 21 Bedst i Køn klasse (BIK)
(ekstra afsnit indsat)
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.
Side
21-22

Opdrætsklasse – Avlsklasse
Hundene skal være tilmeldt udstillingen i enten champion-, junior-, mellem-, åben-,
brugshunde- eller veteranklasse og på den aktuelle udstilling have opnået Excellent eller
Very Good.

Side 22 Juniorhandling
De 4 bedste juniorhandlere i hver klasse (henholdsvis Mini og Maxi) udtages og placeres
som nr. 1, 2, 3 og 4 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.
Side 23 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.
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Side

Emne

Side 27 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. 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.
Side 42 Gruppe 5 – ny race indsat
Thai Bangkaew Dog (358) – ej CACIB
Side 51 Weimaraner – ændret tillægskrav til DKCH
Hunden skal have opnået 1. præmie i åben- eller brugsklasse på en DKK-anerkendt
markprøve, samt bestået slæb- og apporteringsprøve eller bestået DJ’s udvidede apporteringsprøve. Hunden skal tillige have HD status A eller B.
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