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REGELSÆT FOR AFVIKLING AF DKK´s MENTALBESKRIVELSE 
 
Formålet med afholdelse af DKK´s mentalbeskrivelse er at fremme interessen og forståelsen for 
hundenes mentalitet, herunder at give  
 
· specialklubberne et redskab til udarbejdelse af raceprofil  
· opdrætterne et avlsredskab  
· hundeejerne kendskab til egne hundes mentale egenskaber  
 
For mentalbeskrivelsen gælder DKK´s udstillingsreglement med tilføjelse af nedenstående 
bestemmelser.  
 
Bemærk: 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. Danskejede hunde skal være 
stambogsført i Danmark. Importerede hunde, der er under registrering i DKK, kan af DKK, såfremt 
den udenlandske stamtavle er godkendt af DKK, få udstedt en standard-"kvittering", der skal 
medfølge anmeldelsesblanketten. Det er en forudsætning, at ejeren ikke er medlem af en 
kynologisk forening, der ikke er anerkendt af DKK.  
OBS! I forbindelse med Hundelovens forbud af 13 hunderacer, er det vigtigt at være opmærksom 
på regelsættets pkt. 15. 
 
1. Mentalbeskrivelse kan afholdes af DKK samarbejdende specialklubber, kredse, 

Brugshundeklubber (DCH og PH) samt en af DKK ’s autoriserede Teamledere. 
Mentalbeskrivelse kan kun afholdes efter godkendelse af DKK. 
 

2. Alle beskrivelsesarrangementer er underlagt DKK´s udstillingsreglement, og det er 
arrangørens pligt at informere de deltagende hundeejere om dette. 
 

3. Alle DKK-stambogsførte hunde samt hunde med FCI anerkendt stambog kan deltage under 
forudsætning af, at der er udarbejdet en ønskeprofil for den pågældende race. En hund kan 
tidligst beskrives, når den er fyldt 10 mdr. Kun resultater af hunde i alderen 10-24 mdr. vil 
indgå i raceprofilgennemsnittet. Hunde over 24 mdr. kan tillige beskrives, og resultaterne 
skal også registreres i DKK, dog indgår disse ikke i raceprofilgennemsnittet.  
Racer – for hvem der er et avlsrestriktionskrav - kan dog beskrives indtil de fylder 3 år 
 
Følgende racer, skal være beskrevet før de kan anvendes i avl: 
 
Dogo Canario 
Cane Corso Italiano 
Mastino Nepoletano 
Broholmer  
Rottweiler 

 
 

4. Klager: Eventuelle klager skal rettes til arrangøren inden arrangementet afsluttes. 
Klager afleveres til arrangøren, der på dagen orienterer teamet om, hvad der klages over. 
Klager som ikke er afleveret på dagen behandles ikke. 
Klager som vedrører beskrivelse af en hund, videresendes til DKKs mentalbeskriverudvalg.         
Der opkræves ikke klagegebyr. 
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5. En hund kan beskrives mere end én gang, men det er det første resultat, der vil blive 
registreret og indgå i statistikken.  
 

6. Til DKK´s mentalbeskrivelse skal benyttes 4 autoriserede mentalbeskrivere, hvoraf den ene 
skal være en teamleder. En mentalbeskriver må ikke deltage i beskrivelsen af egne hunde 
eller eget opdræt. Hvor der er gået 12 måneder eller mere siden afhændelsen af eget 
opdræt, kan mentalbeskriveren dog deltage i teamet, hvor eget opdræt indgår, blot det er 
en anden beskriver, der beskriver opdrættet.  
 

7. Beskrivelsens gennemførelse kræver, at hunden en del af tiden skal være uden line. Det er 
ejerens ansvar, at hunden kan kaldes ind. De tilmeldte hunde skal bære fast halsbånd, 
hunden ikke kan trække sig ud af, eller sele (ikke gå pænt sele), og føres i line mellem 
momenterne.  
 

8. Løbske tæver kan deltage, men til sidst. Kastrerede og steriliserede hunde kan ligeledes 
beskrives. Resultaterne registreres også for disse hunde (antalsmæssigt må det forventes at 
dreje sig om få hunde).  
 

9. Alle hunde, som ikke er under beskrivelse, skal føres i line og holdes i stor afstand til banen 
(i øvrigt i henhold til teamleders anvisninger).  
 

10. Specialklubben skal have en lovpligtig arbejdsskade og erhvervsansvarsforsikring. (Over 
halvdelen af specialklubberne er i dag tilsluttet en sådan forsikring via DKK). For deltagende 
hunde skal ejeren på dagen inden testen begynder skrive under på, at hunden har en til 
lejligheden dækkende ansvarsforsikring.  
 

11. Vedr. halekupering: 1) Der henvises til gældende lovgivning, som forbyder enhver 
fremvisning og afprøvning af halekuperede hunde født efter 1. juni 1996. 2) Stumphale: 
Hunde født naturligt stumphalede med DKK anerkendt attest må gerne deltage.  
 

12. En hund kan udelukkes, hvis teamlederen skønner det nødvendigt.  
 

13. En hundefører kan diskvalificeres (og testen afbrydes), dersom vedkommende ikke retter sig 
efter arrangørens/ teamlederens anvisninger.  
 

14. Beskrivelsen er ikke en konkurrence, men en beskrivelse af den enkelte hunds mentale 
egenskaber. Ved beskrivelsens afslutning indsender den arrangerende specialklub samtlige 
skemaer til registrering i DKK.  
 

15. Såfremt racer tilhørende en anden specialklub end den arrangerende specialklub deltager i 
arrangementet, vil DKK sende kopi af resultatet til specialklubben for denne race.  
 

16. Fra den 1. juli 2010 er det iflg. Hundelovens § 1a og 1b forbudt at besidde, avle og 
importere følgende racer og blandinger, hvori disse racer indgår: 
Pitbull terrier  
Tosa inu  
Amerikansk staffordshire terrier (amstaff)  
Fila brasileiro  
Dogo argentino  
Amerikansk bulldog  
Boerboel  
Kangal  
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Centralasiatisk ovtcharka  
Kaukasisk ovtcharka  
Sydrussisk ovtcharka  
Tornjak  
Sarplaninac 
 
Hunde af disse racer, der har en godkendt ønskeprofil, kan fremover kun blive 
mentalbeskrevet med særkrav til testens udførelse: 
Testarealet skal være privat ejet og hegnet, således at de berørte racer kan gennemføre 
testen uden mundkurv og line iht. pkt. 6. 
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