
Sådan foregår 
bedømmelserne på 
en DKK-udstilling

De mere end 350 racer, der er anerkendt af DKK, er opdelt i 10 grup per 
efter type og anvendelse, og grupperne kan bedømmes på forskellige 
dage på udstillingen. Bedømmelsen følger altid et bestemt mønster. 

Hundene bedømmes racevis, og grundlaget for bedømmelsen er racens 
standard, hvor racens udseende og karaktertræk er beskrevet. 

Skemaet på indersiden af denne folder viser bedømmelsesforløbet trin 
for trin samt farverne på de forskellige kort og rosetter, der ud deles i 
løbet af bedømmelsen i de forskellige klasser. 

Oftest bedømmes babyer og hvalpe af begge køn først. Derefter 
bedømmes hannerne og så tæverne i klasser efter alder og tidligere 
opnåede prøver og championater. De to køn mødes først i konkur rencen 
Bedst i racen (BIR). 

Hundene bliver bedømt i rækkefølge efter katalognummer.

For hver enkelt hund foretages først en kvalitetsbedømmelse. Der kan tilde-
les følgende kvalitetspræmieringer: 
EXCELLENT (fortrinlig) tildeles en hund, som kommer meget tæt på den 
ideelle standard for racen, som fremvises i fortrinlig kondi tion, har et harmo-
nisk, velafbalanceret temperament og er af høj klasse. Hundens fremragende 
racemæssige egenskaber tillader, at ubetydelige fejl kan ignoreres. Hunden 
skal have tydeligt kønspræg. 
VERY GOOD (meget god) tildeles en hund, som besidder sin races typiske 
træk, som har velafbalancerede proportioner og er i god kondition. Mindre 
fejl kan tolereres, men ingen væsentlige anato miske fejl. Denne præmiering 
kan kun gives til hunde af høj kvalitet. 
GOOD (god) tildeles en hund, som er racetypisk, og hvis fortrin opvejer fej-
lene, således at hunden kan siges at være en god repræ sentant for sin race. 
SUFFICIENT (tilstrækkelig) tildeles en hund, som svarer til racens standard, 
men som ikke besidder de generelt ønskede karakter træk, eller hvis fysiske 
tilstand er mangelfuld. 
CANNOT BE JUDGED (kan ikke bedømmes) betegner, at domme ren ikke 
kan afgøre, hvilken præmiegrad hunden fortjener. 
DISQUALIFIED er en diskvalificerende betegnelse og gives til hunde, som 
har anatomiske, typologiske eller psykiske fejl. 

Inden for hver klasse deltager hundene fra den bedste kvalitetsgruppe (Excel-
lent) i konkurrencebedømmelser, hvor de bedste placeres som 1., 2., 3. og 4. 
vinder og vises henholdsvis et rødt, blåt, gult eller grønt kort. Hvis mere end 
4 hunde har fået Excellent, placeres disse også, men de vises intet kort. Hvis 
der er færre end 4 hunde i den bedste kvalitetsgruppe, medtages hundene fra 
næstbedste kvalitetsgruppe (Very Good) også i konkurrencebedømmelserne.
 
Dommeren kan tildele CK (championkvalitet) til de hunde, hvis kvalitet 
han/hun finder høj nok. Det er dog en forudsætning, at hunden forinden har 
fået tildelt Excellent. Alle hunde, der har fået tildelt CK, går videre til Bedst 
i Køn-klassen. I juniorklassen uddeles der desuden juniorcertifikat til den 
bedst placerede hund med CK, som ikke allerede er juniorchampion. Og i 
veteranklassen uddeles veterancertifikat til den bedst placerede hund med 
CK, som ikke allerede veteranchampion.
 
I Bedst i Køn-klassen placeres 1.-4. vinder, såfremt der er nok hunde med 
CK. I denne klasse uddeles der certifikat (rødt/hvidt kort), som er et trin på 
vejen til det danske championat, samt Reserve-certifikat (lyseblåt kort), 
som i visse tilfælde kan træde i stedet for certifikatet. Der kan endvidere 
CACIB (hvidt kort), som fører frem til hundens internationale championat 
eller Reserve-CACIB (orange kort), som i visse tilfælde kan træde i stedet 
for CACIB’et. På Nordiske udstillinger uddeles Nordisk Certifikat i stedet 
for CACIB.
Vinderen af Bedst i Køn-klassen går videre til konkurrencen om at blive 
Bedst i racen (BIR) (rød/gul roset) og Bedst i modsat køn (BIM) (grøn/
hvid roset). Her vælger dommeren den hund, der skal kåres som Bedst i 
racen. Denne hund går videre til eftermiddagens gruppefinaler i store ring, 
hvor hunde af forskellige racer – men af samme gruppe – mødes. Vinderne 
af de 10 gruppefinaler går til sidst videre til konkurrencen om Best in Show 
(BIS), hvor udstillingens bedste hund kåres.
 
Vi henviser endvidere til DKK’s udstillingsreglement for mere detaljerede
oplysninger om bedømmelsesforløbet

Kvalitetsbedømmelse 
Konkurrencebedømmelse
 
Babyklasse 
Hvalpeklasse 

  Særdeles lovende

  Lovende  

  Mindre lovende 

 Racens bedste baby 

 Racens bedste hvalp 
Dagens bedste baby 
Dagens bedste hvalp
 
Championklasse 
Juniorklasse 
Mellemklasse 
Åben klasse 
Brugshundeklasse
 

   Excellent / Fortrinlig 

   Very Good / Meget god 

   Good / God 

   Sufficient / Tilstrækkelig 

   Disqualified / Diskvalificeret 

    Cannot be judged (kan ikke bedømmes)
 

   CK (championkvalitet)

   HP (hæderspræmie)

   1. vinder 

   2. vinder 

   3. vinder 

   4. vinder

   Certifikat (CAC) 

   Reserve-certifikat 

   CACIB (internationalt certifikat) 

   Reserve-CACIB

   Junior certifikat

   Junior reserve-certifikat

   Veteran certifikat

   Veteran reserve-certifikat

   Nordisk certifikat

  Nordisk reserve-certifikat

BIK (Bedst i køn) 

 BIR (Bedst i racen) 

 BIM (Bedst i modsat køn)  
BIG (Bedst i gruppen) 
BIS (Udstillingens bedste hund)
 
Veteranklasse 
Racens bedste veteran 
Dagens bedste veteran 
DKCH (dansk champion) 
(rødt/grønt kort)

Quality judging 
Competitive judging
 
Minor puppy class (Baby class) 
Puppy class 

  Very promising 

  Promising 

  Less promising 

 Best minor puppy of the breed  

 Best puppy of the breed 
Best minor puppy of the day 
Best puppy of the day
 
Champion class 
Junior class 
lntermediate class 
Open class 
Working class
 

   Excellent 

   Very Good 

   Good 

   Sufficient 

   Disqualified 

    Cannot be judged
 

   CK (champion quality)  

   HP (prize of honour) 

   1st winner 

   2nd winner 

   3rd winner 

   4th winner 

   Certificate (CAC) 

   Reserve-CAC 

   CACIB (international certificate)  

   Reserve for the CACIB

   Junior certificate

   Junior reserve certificate

   Veteran certificate

   Veteran reserve certificate

   Nordic show certificate

  Nordic reserve show certificate

Best of gender 

 Best of breed 

 Best of opposite sex  
Best in group 
Best in show
 
Veteran class 
Best veteran of the breed 
Best veteran of the day 
DKCH (Danish champion) 
(red/green card) www.dkk.dk

Liste over klasser og betegnelser List of classes and expressions



Cannot be judged

BABYKLASSE

(Uofficiel klasse) 
For hunde i alderen 
3-6 måneder. 

HVALPEKLASSE

(Uofficiel klasse) 
For hunde i alderen 
6-9 måneder.

JUNIORKLASSE

For hunde i alderen 
9-18 måneder. Hunde 
anmeldt i juniorklassen 
konkurrerer ikke 
om CACIB. 

MELLEMKLASSE

For hunde i alderen 
15-24 måneder. 

ÅBEN KLASSE

For hunde, der er 
mindst 15 måneder.

BRUGSHUNDEKLASSE

For hunde, som har 
bestået en brugsprøve, 
der giver adgang til 
brugs hundeklassen. 
Dette brugsprøvekrav 
vari erer fra race til 
race. Minimumsalder: 
15 måneder.

CHAMPIONKLASSE

For hunde, der inden 
 udstillingens tilmeldings-
frist er blevet national 
eller international 
 champion. Minimums-
alder: 15 måneder.

VETERANKLASSE

For hunde over 8 år. 
Hunde, der er tilmeldt 
veteranklasse, kan 
ikke tildeles CACIB. 

BIG fra hver gruppe konkurrerer om at blive

BEST IN SHOW (BIS)

Excellent

1. vinder

Sufficient

4. vinder

Very good

2. vinder

DisqualifiedGood

3. vinder1. vinder 4. vinder2. vinder 3. vinder

Særdeles lovende Lovende Mindre lovende

Championkvalitet (CK)

Bedst i Modsat Køn (BIM)

BIM

Bedst i Racen (BIR)

BIR

BIK 1. vinder fra henholdsvis hanner og tæver konkurrerer om at blive BIR og BIM.

Hunden kan kun opnå CK, hvis den forinden har fået tildelt Excellent.
BIK 1. vinder fra henholdsvis hanner og 
tæver konkurrerer om at blive Bedste 
Baby i Racen og Bedste Hvalp i Racen.

NOTE A: For racer med alders-, sundheds-, jagt- eller 
brugs prøvekrav for opnåelse af certifikat gælder, at 
certifikatet tildeles den bedst placerede hund, som 
opfylder det gældende krav for racen, uanset i hvilken 
klasse hunden er anmeldt.
Hunde, som allerede har opnået de championatgiv-
ende certifikater, men ikke opfylder de øvrige krav for 

opnåelse af dansk championat (fuldcertede hunde) 
kan ikke til deles yderligere certifikater.
I sådanne tilfælde gives certifikatet videre til den højst 
placeret certifikatberettigede hund i konkurrence-
bedømmelsen. Samme bestemmelse gælder for 
hunde, som har opnået det sidste certifikat til dansk 
championat efter anmeldelsesfristens udløb.

NOTE B: Dommeren kan tildele CACIB til den bedste 
CACIB- berettigede hund, ligesom dommeren kan 
tildele reserve-CACIB til den næstbedste CACIB- 
berettigede hund. Hunde fra junior- og veteranklasse 
kan ikke tildeles CACIB/reserve-CACIB, men kan, 
såfremt dommeren ønsker det, godt opnå placering 
som Bedst i køn og gå videre til BIR.

NOTE C: Tegningen over bedømmelsesforløbet om-
fatter ikke vejen til konkurrencen om dagens bedste 
veteran samt bedømmelsesforløbet for avlsklasse, 
opdrætsklasse og juniorhandling.

BIR fra hver race i gruppen konkurrerer om at blive

Bedst i gruppen (BIG)

1 2 3 4

1 1

2 2

3 3

4 4

1 2 3 4

Bedst i køn (BIK)

1. vinder 4. vinder2. vinder 3. vinder

Kun hunde, der har fået CK, 
kan deltage i BIK.

Certifikat Reserve- 
certifikat

Hunde, der ikke i forvejen 
er DKCH, konkurrerer om 
certifikat, CAC. Se note A

CACIB Reserve- 
CACIB

Nordisk 
certifikat

Nordisk 
reserve- 
certifikatHundene fra mellem-, åben-, 

brugshunde-, og championklasse 
konkurrerer om CACIB. Se note B

Reserve- 
certifikat

Certifikat

Veteran certifikatet 
uddeles til den 
bedst placerede 
hund i veteran-
klassen med CK, 

som ikke allerede er 
veteran champion.

Reserve- 
certifikat

Certifikat

Junior certifikatet 
uddeles til den 
bedst  placerede 
hund i junior-

klassen med CK, 
som ikke allerede 

er juniorchampion.

Bedste Baby 
i racen

Bedste Hvalp 
i racen

STORE RINGSTORE RINGSTORE RING

Dagens 
Bedste Baby

Dagens 
Bedste Hvalp

Nordiske 
Certifikater 

bliver kun uddelt 
på nordiske 

udstillinger og 
de erstatter 
her CACIB

JUNIORHANDLING:
 Klassen, hvor unge dyster om at 

være bedst til at fremvise hunden. 
I juniorhandling er konkurrencerne 

opdelt i 2 aldersklasser: Mini for 
unge i alderen 10-13 år og Maxi 

for unge i alderen 14-17 år. 

AVLSKLASSE: 
En han eller tæve stiller 

med 4 stk. afkom. 

OPRÆTSKLASSE: 
Hundene stiller i grupper af 4 hunde 
af samme race fra samme opdrætter. 

Avls- og opdrætsklasser kan kun 
deltage i Store Ring, hvis de er blevet 

tildelt HP (hæderspræmie (lilla kort)). 
Det gives til klasser af høj kvalitet. 


