
REGLER FOR HYRDETEST OG PRØVER 
 

1. Formål:  

 
1. at fremme interessen for hyrdehunde og hyrdning 
 
2. at tjene avlsarbejdet ved at finde frem til hunde med gode egenskaber for hyrdning 

gennem anlægs- og kvalitetsprøver 
 

3. at afprøve hundens naturlige egenskaber under fornuftige forhold 

2. Klubbernes test/prøve program (herefter nævnt samlet som arrangementer) 

Kan afholdes af DKK, samarbejdende specialklubber og foreninger.  
 
Der sendes meddelelse fra den arrangerende specialklub/forening til DKK senest 1. 
februar i afholdelsesåret med angivelse af frist for tilmelding til prøven. 
Afholdes der ekstra arrangementer i løbet af året, meddeles dette til DKK senest 3 uger før 
dennes afholdelse. 
 
Alle arrangementer offentliggøres på DKK’s hjemmeside: www.hundeweb.dk 

3. Arrangementets organisering 

 
3.1 Baneansvarlig 
Den af arrangøren udpegede baneansvarlige er højeste myndighed på arrangementet 
bortset fra bedømmelsen af hundene og i klagesager. Den baneansvarlige er ansvarlig for 
arrangementets afvikling og afgør de tvivlsspørgsmål, der må opstå. Den baneansvarlige 
har ansvaret for: 

 at alle regler overholdes 

 at godkende areal 

 at tilvejebringe får og udstyr der skal anvendes på arrangementet 

 at der forefindes præmieringslister og bedømmelsesskemaer  

 at finde en udsætter og det nødvendige antal hjælpere 
 
3.2 Dommere  
Arrangørens forening/specialklub eller dennes baneansvarlige inviterer dommere til 
klubbens prøver. DKK udpeger dommere til DKK’s prøver. Der må kun anvendes DKK 
autoriserede dommere. (Liste findes på DKK’s hjemmeside). 
 
Så længe hundene er til bedømmelse, er disse og deres førere underlagt dommerne og 
deres afgørelser. 
 
3.3 Øvrige hjælpere 
Der henvises til de enkelte test/prøvers definitioner. 

4.  Adgang til arrangementerne  

 Hunde med DKK eller anden FCI - anerkendt stambog  

 Hyrdehundelignende identificerbare (chipmærkede eller tatoverede) hunde, der ikke 
er registreret i andre stambogsførende organisationer. Disse hunde skal have et 
startnummer udstedt af DKK inden tilmelding til prøven – eller i forbindelse med 
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tilmeldingen. Startnummeret fås ved indsendelse af startnummeransøgning, der 
findes på DKK’s hjemmeside – www.dkk.dk  

 
Den arrangerende klub kan kræve medlemskab for deltagerne, herunder både for ejer og 
fører, ligesom den arrangerende klub kan begrænse antal deltagende hunde på 
arrangementet. 
 
4.1 For mange tilmeldte ekvipager  

o Hvis der er tilmeldt for mange hunde til et arrangement fordeles pladserne efter 
følgende rækkefølge 

1. Specialklubbens egne medlemmer og racer 
2. DKK medlemmer 
3. Øvrige 

5. Adgangskrav 

o Hunden skal være fyldt 12 mdr. på prøvedagen ved prøver 
o Hunden skal være fyldt 10 mdr. på testdagen ved instinkttest  

6. Særlige bestemmelser for dommere, baneansvarlige og hjælpere 

Ingen ved arrangementet fungerende dommer, elev, aspirant eller baneansvarlig kan 
anmelde hund, handle eller lade handle hund til samme arrangement. 

7. Kupering m.v. 

Halekuperede hunde, født efter den 1. juni 1996, kan ifølge dansk lovgivning ikke deltage, 
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. 
Såfremt en hund er født stumphalet, skal det for dansk opdrættede hundes vedkommende 
fremgå af hundens stambog. For udenlandsk opdrættede hundes vedkommende skal der 
fremlægges en 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 er det 
dog kun følgende racer, der på stambogen kan få påført, at de er født naturligt stumphalet: 
Australian shepherd, Boston terrier, Bouvier des flandres, Dansk/svensk gårdhund, 
Engelsk bulldog, Entlebucher sennenhund, Fransk bulldog, Gos d’atura catala, Jack 
russell terrier, Karelsk bjørnehund, King charles spaniel, Mudi, Old English sheepdog, 
Perro de agua espanol, Polski owczarek nizinny, Pyrenæisk hyrdehund, Pyrenæisk 
hyrdehund m/korthårshoved, 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 anses for at mangle legemsdele og dermed ikke kan 
deltage på prøver. 

8. Vaccinationer 

For at deltage på prøve skal en hund være vaccineret mod hundesyge og parvovirus. 
Sidste vaccination skal være foretaget senest 14 dage før prøvedagen. 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 kunne 
fremvises. 
Udenlandske hunde skal yderligere være rabiesvaccinerede i henhold til den til enhver tid 
gældende danske lovgivning. 



9. Sundhedskrav 

Hunde, som afprøves, skal være i god mental og fysisk sundhedstilstand og ikke vise tegn 
på sygdom. En hund må således kun deltage på prøve, såfremt den på prøvedagen ikke 
udgør nogen smittefare. Ved tvivl skal der fremlægges dyrlægeattest, som bekræfter dette. 

10. Hunde som ikke kan afprøves 

 Drægtige tæver 35 dage efter 1. parring og tæver med hvalpe under otte uger  

11. Løbske tæver 

Løbske tæver kan anmeldes. Disse afprøves sidst til forprøver og instinkttest og skal indtil 
afprøvning sammen med føreren opholde sig på et af baneansvarlig nærmere anvist sted. 

12. Doping  

Det er forbudt at behandle hunde med stoffer, 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 baneansvarlig eller dommere, skal sammen 
med en begrundelse for kontrollen indgives skriftligt til baneansvarligen 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 den 
arrangerende klub. 
Indgives der anmodning om dopingkontrol af en hund, skal den baneansvarlige indkalde 
den pågældende hunds ejer/fører for høring og meddelelse om, at hunden skal stille til 
dopingkontrol på dagen. 
Det påhviler den baneansvarlige at tilkalde en dyrlæge for udtagelse af blodprøve, 
urinprøve, hårprøve og næsesvaberprøve på dagen. De udtagne prøver opbevares af 
dyrlægen. 
 
Den baneansvarlige 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’s bestyrelse, 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. 
Personer, der afviser at stille til dopingkontrol eller udebliver fra kontrol, indberettes til 
DKK’s bestyrelse, som derefter træffer afgørelse om, hvorvidt sagen skal overgives til 
DKK’s disciplinærnævn til behandling i henhold til DKK’s love. 

13. Tilmelding 

Der kan til specialklubbernes arrangementer tilmeldes på de af specialklubben 
autoriserede tilmeldingsblanketter. Til DKK’s prøver kan kun anvendes den af DKK 
autoriserede tilmeldingsblanket, som fås ved henvendelse til DKK’s kontor eller online via 
DKK’s hjemmeside: www.hundeweb.dk. 
Tilmeldingsfristen fastlægges af arrangøren. Eftertilmeldinger modtages kun  
såfremt, der er plads på arrangementet. 



Hvis en hund efter tilmelding kvalificerer sig til næste niveau, kan den oprykkes efter 
tilmelding. Fører skal henvende sig til arrangør/baneansvarlig hurtigst muligt, og inden 
prøvens start.  

14. Tilmeldingsgebyr 

Som det fremgår af DKK’s prøveregler, festsættes anmeldelsesgebyret af DKK, og er den 
laveste pris arrangøren må tage. 

15. Klager 

Ønsker en deltager at klage, skal den baneansvarlige mundtligt gøres opmærksom på 
dette på dagen.  
Den baneansvarlige skal forsøge at forlige klagen på dagen. Lykkes dette ikke, skal den 
skriftlige klage sendes til DKK inden 8 dage. Klagegebyr på kr. 500,- indsendes sammen 
med klagen. Klagen kan vedlægges underskrevne skriftlige udsagn fra vidner. 
Klagegebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. 
Klager behandles af DKK’s Hyrdehundsudvalg. Inden klagen behandles, indhentes 
udtalelser fra alle implicerede parter. Der kan desuden indhentes udtalelser fra andre 
relevante personer (vidner/baneansvarlig eller andre). 
 
Når sagen således er oplyst bedst muligt, vil den indklagede blive gjort bekendt med alle 
udtalelser, der belyser sagen, og vil få mulighed for en afsluttende kommentar. 
Efter endt klagebehandling indstiller DKK’s hyrdehundsudvalg sagens afgørelse til DKK’s 
bestyrelse til endelig godkendelse. 
Ved klager over bedømmelsen er dommerens bedømmelse inappellabel. Ved en 
dommers overtrædelse af DKK’s Hyrderegler kan DKK’s hyrdehundsudvalg ændre 
dommerens afgørelse; dette vil normalt være i form af, at prøve/test resultatet annulleres. 

16. Ejerforhold 

Eventuelt ejerskifte på hunden skal være registreret i DKK - også hvad angår eventuel 
adresseændring. Er disse forhold ikke i orden, kan hunden nægtes deltagelse. 

17. Framelding 

Framelding skal ske inden arrangementet eller på selve dagen, til arrangøren,  

18. Tilbagebetaling af tilmeldingsgebyr 

Hvis fører får forfald, tilbagebetales gebyret ikke. 
Arrangør er ikke forpligtet til at returnere indbetalt gebyr i tilfælde af aflysning på grund af 
force majeure. 
Deltagere, der er afvist som følge af overtegning, eller hvor arrangementet er blevet 
afbrudt uden at fører eller hund er skyld heri, skal have det fulde gebyr retur. Deltager skal 
derfor oplyse sit bankkontonr. til arrangør.  
Arrangør kan fratrække et administrationsgebyr for afbud samt for manglende oplysning af 
bankkonto nr.  

19. Program og bedømmelsesskema 

Arrangøren sørger for, at der foreligger et katalog for dagen. 
Kataloget skal indeholde hundens navn og stambogsnummer samt ejers og handlers 
navn. For hunde uden stambog anføres i stedet startnummer. 
 
Arrangøren er ansvarlig for, at bedømmelsesskemaer på forhånd er udfyldt med faktuelle 
oplysninger. 



20. Banegennemgang 

Deltagelse i banegennemgangen er obligatorisk 
 
Den baneansvarlige og dommeren giver en orientering ved starttidspunktet. 
 
Der oplyses om regler for færdsel på terrænet; ingen løse hunde, luftearealer, hvordan 
tilskuere skal forholde sig, deltagerrækkefølge m.v. 
 
Kun anmeldte hunde har adgang til at deltage til arrangementet.  
 
Hundefører skal medbringe følgende til testen/prøven: 
• Stambogscertifikat/startnummer  
• Vaccinationsattest 
• Evt. modtaget kvittering for anmeldelsen samt nummerskilt.  

21. Kontrol af hundenes identitet og sundhed 

Den baneansvarlige kan på dagen foranstalte kontrol af hunden - f.eks. identitetskontrol, 
vaccinationskontrol m.m.  
 
Tredjemands anmodning om ID-kontrol af hunde skal sammen med en begrundelse for 
kontrollen indgives skriftligt til baneansvarlig på dagen, inden hunden afprøves. 
Anmodningen skal vedlægges et gebyr på kr. 500,-, der fortabes, såfremt kontrollen er 
uberettiget. 

22. Forsikring/ansvar 

Hunde, der befinder sig på området, skal være omfattet af en dækkende lovpligtig udvidet 
ansvarsforsikring dækkende for hunde, som deltager på prøver/konkurrencer. 
Hundeejeren er ansvarlig for et hvert uheld eller enhver skade, vedkommendes hund 
måtte forvolde.  
 
Enhver hund deltager for ejerens regning og risiko, og uheld af enhver art er DKK og den 
arrangerende specialklub/forening uvedkommende. 

23. På arrangements området 

Det er deltagers eget ansvar at møde i god tid, så hunden er til stede, når den skal 
bedømmes. Hundene skal overalt på området føres i line. 
 
Hvis en hund opfører sig aggressivt eller på anden vis er til gene for andre mennesker 
og/eller dyr, kan den bortvises af den baneansvarlige. Den baneansvarlige kan endvidere 
inddrage den på dagen tildelte præmiering.  
 
Hvis en deltager/tilskuer ikke følger den baneansvarliges opfordring til at sikre hundens 
velfærd f.eks. at fjerne hunde fra varme biler, kan den baneansvarlige foretage én eller 
flere af følgende sanktioner mod den pågældende deltager/tilskuer:  

 Bortvise deltager/tilskuer fra prøveområdet. 

 Inddrage opnåede præmiering for deltagers hund(e). 

 Indbringe deltager for DKK’s disciplinærnævn.  
 

Fysisk afstraffelse af hunde medfører øjeblikkelig bortvisning og inddragelse af evt. opnået 
præmiering. 
 



På området har enhver pligt til at efterkomme de henstillinger, som den baneansvarlige 
fremkommer med. Personer, som overtræder reglementet og/eller ikke efterkommer den 
baneansvarliges henstillinger, kan bortvises fra området. Afgørelse herom træffes af den 
baneansvarlige.  
 
Bortvisning af hunde og/eller fører fra arrangementet, inddragelse af præmiering fra dette 
samt evt. diskvalifikation skal, sammen med begrundelse for den foretagne 
bortvisning/inddragelse af præmiering, indberettes til DKK’s hyrdehundsudvalg og 
respektive specialklub. DKK’s hyrdehundsudvalg behandler indberetningen og træffer 
afgørelse om, hvorvidt sagen kan betragtes som afsluttet eller skal videregives til DKK’s 
bestyrelse med evt. indstilling om senere afgørelse i DKK’s disciplinærnævn. 

24. Opførsel 

Al utilbørlig kritik af en bedømmelse, nedsættende ytringer om en fungerende dommer og 
fjernelse af en deltagende hund eller udeblivelse, mens prøven stadig pågår, såvel som 
usømmelig omgangstone og anden overtrædelse af dette reglement kan medføre 
fortabelse af retten til tildelt præmie samt eventuelt bortvisning fra prøven. 
 
Afgørelse herom træffes af den baneansvarlige. Den baneansvarlige skal indberette 
hændelsen til DKK’s hyrdehundsudvalg med kopi til specialklubbens bestyrelse. 
Hyrdehundsudvalget træffer derefter afgørelse om, hvorvidt sagen kan betragtes som 
afsluttet eller skal videregives til DKK’s bestyrelse med indstilling til behandling i henhold til 
DKK’s love. 

25. Efter prøven 

Arrangøren er ansvarlig for, at alt er ryddet op efter prøven. 
 
Arrangøren er ansvarlig for at indsende præmielister og et katalog til respektive 
specialklub/DKK senest 14 dage efter arrangementets afholdelse.  
 
Bedømmelsesskema (hvide kopi) sendes til racens specialklub. Hvis der deltager aspirant 
på prøven skal dommerens eksemplar - hvide kopi - sammen med aspirantens 
bedømmelsesskema sendes til DKK, som efter brug sender det til specialklubben.. - 
AFVENTER 
 
Arrangøren fremsender senest 14 dage efter prøvens afholdelse afsluttet regnskab til den 
arrangerende specialklub/forening. 
 
Dommerhonorar samt afregning af baneansvarlig og hjælpere og udbetaling af 
kørselsgodtgørelse foregår efter den arrangerende klubs retningslinjer. 
 
Fremsendelse af evt. indberetninger i de tilfælde hvor hunde har fået frataget præmiering / 
er diskvalificeret og tilfælde hvor fører eller andre personer er bortvist fra prøven til DKK’s 
hyrdehundsudvalg med kopi til specialklubbens bestyrelse. 


