Dansk Kennel Klubs

vejledning
til nye udstillere

Denne guide kan hjælpe dig, når du som ny udstiller
skal finde hoved og hale i hundeudstillingens verden.
Den første udstilling vil altid virke overvældende, men
husk på at alle udstillere har været nybegyndere ligesom dig på et tidspunkt. Og alle skal starte et sted.
I denne guide kan du finde hjælp og information, der
kan hjælpe dig på vej til at få et succesfuldt samarbejde med din hund inden for hundeudstilling.

1. Hvad er hundeudstilling?
Hundeudstilling er en konkurrence, hvor hundens egenskaber og konstruktion bliver sat op imod den givne races racestandard.
Det er en spændende konkurrence og aktivitet, hvor hunde konkurrerer mod hinanden om præmier og titler, men hundeudstilling er også en
mulighed for opdrættere såvel som hundeejere for at få vurderet en hund
i forhold til racestandarden, hvis man har planer om at lade den indgå i avl.
Selvom det ofte bliver taget meget alvorligt, er det også en sjov aktivitet,
der kan skabe et bånd mellem hund og ejer.
Der bliver afholdt udstillinger over hele landet og hvis du er interesseret i at finde en udstilling i dit nærområde, kan du finde en oversigt på
hundeweb.dk.
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2. Hvad er en racestandard?
En racestandard er en form for rettesnor, som
beskriver de ideelle egenskaber, karakteristika og
udseende for hver race.
Den sørger for, at racen bibeholder sine racetypiske
træk og kan udføre dét arbejde den oprindeligt er
avlet til at gøre.
En racestandard indeholder beskrivelser både af
hundens sundhed, temperament og udseende.
På udstillinger vil det være de hunde, der – ifølge
dommeren – kommer tættest på racestandarden,
som vil vinde.
Du kan finde alle racestandarder her.
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3. Hvor skal du starte?
Inden du tager på hundeudstilling er det en god idé at forberede dig og
sætte dig godt ind i en udstillings forløb.
Nedenfor kan du finde nogle af de vigtigste punkter i forberedelsen:
• Tjek at din hund har en DKK-stamtavle
• Besøg en udstilling eller et skue for at se hvordan netop din race
skal fremvises og for at få en fornemmelse af forløbet
• Tal med andre udstillere og husk at der ikke findes nogle dumme 		
spørgsmål. Alle har været nye på et tidspunkt og folk er som udgangspunkt glade for at hjælpe og vejlede. Men vær opmærksom på, at du
ikke forstyrrer nogen, der skal til at i ringen eller som har travlt med
f.eks. klargøring af pels.
• Vær sikker på, at din hund er sund og rask og i god form.
• Deltag i ringtræning, hvor du lærer hvordan din hund skal vises frem i
ringen. Ringtræning findes i DKK’s kredse (regioner) og kræver 		
medlemskab hos DKK. Tjek din lokale DKK-kreds’ hjemmeside eller 		
kontakt dem eventuelt.
• Læs DKK’s udstillingsreglement godt igennem. Dette kan findes her.
• Du skal oprette en profil i Dansk Kennel Klubs database ”Hundeweb”,
hvor al tilmelding til udstilling (og andre aktiviteter) foregår.
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4. Er der nogen form for træning,
du bør starte med?
Det er en rigtig god idé at deltage i ringtræning, inden du deltager i din
hunds første udstilling. Træningen foregår ofte en gang om ugen og der er
ikke påkrævet tilmelding, men du skal være medlem af DKK. Mange steder
kan du bare møde op på dagen. Ringtræning er for alle, uanset om du er
helt nybegynder eller rutineret, som gerne vil have ”pudset form af”. Det er
også meget socialt, både for hunde og ejere og især hvalpe har rigtig godt
af at træne omgivet af andre hunde og racer.
Til ringtræning lærer du din hund at:
• gå pænt i udstillingsline uden at lade sig distrahere af de andre
hunde og mennesker.
• lade en fremmed person hilse på den, røre ved den og se tænder, 		
ligesom en dommer ville gøre.
• socialisere med andre hunde og mennesker.
Du kan finde ringtræning på din lokale kreds’ hjemmeside.
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5. Hvilke niveauer findes der
inden for udstilling?
Der findes som sådan ikke niveauer inden for udstillinger, men nogle udstillinger er officielle, nogle
uofficielle, nogle er for alle racer og andre kun for
én race.
På de næste sider kan du læse om de forskellige
typer udstillinger.
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Skue
Et skue er en uofficiel udstilling og dermed et godt sted at starte.
Skuer arrangeres af DKK’s kredse og specialklubber og der er
ca. 2-3 skuer pr. kreds, men færre pr. klub om året. Du kan finde
en oversigt alle skuerne i DKK her (søg på ”Skue” under ”Type”).
Det er selvfølgelig tilladt – ligesom med andre aktiviteter – at deltage i
skuer uden for den kreds du bor i, men det er ikke alle skuer i specialklubber, der er åbne for alle. Husk derfor at tjekke dette inden du tilmelder.
Skuer er bygget op på samme måde som en udstilling ved, at din hund
bliver gennemgået af en dommer, får en skriftlig kritik og bliver præmieret
herefter. Ved de fleste skuer er klasseinddelingerne det samme som
på en almindelig udstilling, men der kan være forskellige variationer
afhængigt af kredsen/klubben. Efter de individuelle racebedømmelser er
afsluttet, er der fælleskonkurrencer i ”Store ring”. Her mødes alle de kvalificerede hunde på tværs af racer. Om hvorvidt din hund har kvalificeret sig
til Store ring, afhænger af kvalifikationskravene på det givne skue, men
ringpersonalet vil altid informere dig om hvorvidt din hund skal i Store ring
og i så fald hvor og hvornår du skal møde.
Skuer er en rigtig god idé for førstegangsudstilleren, da det er lidt mere
uhøjtideligt end en almindelig udstilling, men du får stadig fornemmelsen
af, hvad det vil sige at være på udstilling.
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Specialklubudstilling
Specialklubudstillinger er officielle udstillinger, der afvikles af en af
DKK’s specialklubber. Det er kun racer, der hører under den givne
specialklub, som kan deltage i disse udstillinger. Nogle specialklubber har
kun én race, mens andre har 30.
National/nordisk kredsudstilling
Nationale og nordiske kredsudstillinger afvikles på samme måde som en
almindelig DKK-udstilling, men udstillingerne er som oftest lidt mindre og
konkurrencer i Store ring tæller ikke med i DKK’s fælles årskonkurrencer
(såsom Årets Hund, Årets Veteran etc.). Disse udstillinger vil oftest forløbe
over 2 eller 3 dage, hvor nogle racer bedømmes én dag og andre bedømmes den anden dag.
Disse udstillinger afvikles af forskellige DKK-kredse fra år til år. Der afvikles typisk 2 kredsudstillinger om året.
På en national udstilling bliver der ”kun” uddelt certifikat (læs om certifikater under punkt 8) og ikke hverken Nordisk certifikat eller International
certifikat, ”CACIB”.
På en nordisk udstilling bliver der uddelt Nordisk certifikat til bedste han
og bedste tæve i hver race, samt uddelt certifikat, men intet CACIB.
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International udstilling
Internationale udstillinger afvikles kun af DKK centralt og altså aldrig af
DKK’s kredse. De tæller med i årskonkurrencerne (om Årets Hund, Årets
veteran etc.) og følger den traditionelle klasseinddeling angivet i DKK’s udstillingsreglement (se §6). Disse udstillinger er de største i løbet af året
og der afvikles ca. 10 internationale udstillinger årligt. Nogle internationale udstillinger forløber over en weekend, mens andre afvikles på én dag.
Hvis de afvikles på én dag, bedømmes alle racer og alle fælleskonkurrencer afvikles på samme dag.
Verdens- og Europaudstilling og Crufts
Der afvikles hvert år en Verdensudstilling og en Europaudstilling, hvis
placering er fastsat 4 år forud. Verdens- og Europaudstillinger er konkurrencer med deltagende hunde fra hele verden og vil oftest have min.
10-15.000 deltagende hunde.
Crufts er en af de mest prestigefyldte og traditionsrige udstillinger i verden.
Udstillingen afvikles i Birmingham, England, over fire dage og har et deltagerantal mellem 20 og 30.000 hunde.
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6. Hvilke klasser findes der?
Når du melder til en udstilling, vil der være nogle
forskellige klasser, du kan tilmelde din hund i.
Disse er oftest afgjort efter din hunds alder eller din
hunds meritter.
På næste side kan du finde en oversigt over de
forskellige klasser, der kan findes på næsten alle
udstillinger.
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Babyklasse (uofficiel klasse) er for hunde fra 3-6 måneder.
Hvalpeklasse (uofficiel klasse) er for hunde fra 6-9 måneder.
Juniorklasse er for hunde fra 9-18 måneder. Hunde tilmeldt i juniorklassen konkurrerer ikke om CACIB (International certifikat).
Mellemklasse er for hunde fra 15-24 måneder.
Åbenklasse er for hunde, der er mindst 15 måneder.
Brugshundeklasse er for hunde, som har bestået en brugsprøve, der giver
adgang til brugshundeklassen. Dette brugsprøvekrav varierer fra race til
race. Minimumsalderen for at deltage i brugshundeklassen er 15 måneder.
Championklasse er for hunde, der inden udstillingens tilmeldingsfrist
er blevet national eller international champion. I championklassen er
minimumsalderen 15 måneder. Danske champions skal anmeldes i championklasse, brugshundeklasse eller veteranklasse.
Veteranklassen er for hunde over 8 år. Hunde tilmeldt i veteranklassen
konkurrerer ikke om CACIB.
Juniorhandling: Konkurrence, hvor unge mennesker 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.
- Maxi for unge i alderen 14-17 år.
Avlsklasse: En han eller tæve stiller med 4 stk. afkom.
Opdrætsklasse: Hundene stiller i grupper af 4 hunde af samme race fra
samme opdrætter.
I avls- og opdrætsklasse kan der tildeles HP (hæderspræmie - lilla bånd)
til klasser af høj kvalitet.
Hundene bliver bedømt i rækkefølge efter katalognummer.
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Kvalitetsbedømmelser
Alle officielle klasser

7. Hvilke præmieringer findes der?
Hver hund får en kvalitetsbedømmelse i form af en skreven kritik og en
kvalitetspræmiering, der afspejler denne kritik. Disse præmieringer er:
Uofficielle klasser:
SÆRDELES LOVENDE tildeles en hvalp, som kommer tæt på den ideelle
standard for racen alderen taget i betragtning. Denne har et harmonisk,
velafbalanceret temperament, er af høj kvalitet og fremvises i fortrinlig
kondition. Hvalpens særdeles lovende racemæssige egenskaber tillader,
at ubetydelige fejl kan ignoreres.
LOVENDE tildeles en hvalp, som alderen taget i betragtning besidder sin
races typiske træk, som har acceptable proportioner og er i god kondition.
Mindre fejl kan tolereres, dog ingen væsentlige anatomiske fejl. Denne
præmiering kan kun gives til hunde af lovende kvalitet.
MINDRE LOVENDE tildeles en hvalp, som alderen taget i betragtning
i mindre grad svarer til racens standard. Dette prædikat tildeles også
hvalpe, som ikke besidder de generelt ønskede karaktertræk, eller hvis
fysiske tilstand er mangelfuld.
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Officielle klasser:
EXCELLENT (fortrinlig) tildeles en hund, som kommer meget tæt på den
ideelle standard for racen, som fremvises i fortrinlig kondition, har et harmonisk, 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 anatomiske fejl. Denne præmiering kan kun gives til hunde af høj kvalitet.
GOOD (god) tildeles en hund, som er racetypisk, og hvis eksteriørfejl ikke er mere fremtrædende, end at den kan siges at være en god
repræsentant for sin race.
SUFFICIENT (tilstrækkelig) tildeles en hund, som svarer til racens standard, men som ikke besidder de generelt ønskede karaktertræk, eller hvis
fysiske tilstand er mangelfuld.
Der kan endvidere gives CANNOT BE JUDGED eller DISQUALIFIED.
CANNOT BE JUDGED (kan ikke bedømmes) betegner, at dommeren ikke
kan afgøre, hvilken præmiegrad hunden fortjener.
DISQUALIFIED er en diskvalificerende betegnelse og gives til hunde, som
har anatomiske, typologiske eller psykiske fejl.
CK (Championkvalitet) 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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Dansk kennel klubs
hunDeuDstIllIng
I

Den

JUNIORCERTIFIKAT
Bevis for at nedennævnte hund er blevet tildelt certiﬁkat
til det Danske juniorchampionat.
This certiﬁcate proves that the dog mentioned below has been
awarded the certiﬁcate for the Danish junior championship.

Dansk kennel klubs
hunDeuDstIllIng

HunDens raCe

katalognummer
I

HunDens registreringsnummer

Dommerens unDerskrift

Den

CERTIFIKATKORT

Bevis for at nedennævnte hund er blevet tildelt:
This certiﬁcate proves that the dog mentioned below has been awarded:
2259 CERT_CACIB.indd 1

26/03/15 15.54

Certifikat til det danske udstillingschampionat / Certificate for the Danish show championship
CACIB til det Internationale udstillingschampionat / Certificate for the International show championship
Nordic Show Certificate til det Nordiske udstillingschampionat / Certificate for the Nordic show championship

HunDens raCe

katalognummer

HunDens registreringsnummer

Dommerens unDerskrift

2259 CERT_CACIB.indd 1
DKK_Certifkat_skabelon.indd 1

26/03/15 15.54
18/01/2018 10.07

8. Certifikat-typer
Der findes forskellige slags certifikater, der hver især kan resultere i forskellige championtitler. Et certifikat kan opnås på alle officielle udstillinger
og uddeles kun til hunde i officielle klasser (ikke baby- og hvalpeklasse).
En hund vinder et certifikat ved at blive den bedst placerede ikkechampion i Bedst i Køn-klassen.
Oftest skal en hund opnå tre certifikater af en bestemt slags for at vinde
en championtitel. For eksempel skal en hund vinde tre certifikater for at
opnå titlen Dansk Champion, hvor det sidste certifikat opnås efter hunden
er fyldt 24 måneder.
Du kan læse om de forskellige typer certifikater, championtitler og deres
krav her.
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9. Hvilke udstillinger bør
du starte med?
Skuer er et rigtig godt sted at starte som ny
udstiller. Men du kan også sagtens deltage i
almindelige ”store” udstillinger som nybegynder.
En forudsætning for succesfuld deltagelse i
al udstilling er ringtræning og forståelse for
udstillingens forløb.
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10. Hvor finder du dommerlister, tilmelding og anden
praktisk information?
Du kan finde informationer om udstillinger, tilmelding, samt dommerlister på DKK’s hjemmeside dkk.dk (kun for DKK’s større udstillinger) og
hundeweb.dk under ”Udstillinger”.
På DKK’s hjemmeside findes al information om alle
de udstillinger, der afvikles af DKK (centralt), mens
hundeweb giver dig mulighed for at se alle skuerne
og de udstillinger, der afvikles af kredsene og
specialklubberne.
Du kan desuden også finde DKK’s udstillingsreglement på dkk.dk, samt information om mulige
udstillingstitler og dommerlister og udstillingskalendere for flere år i forvejen.
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11. Hvordan og hvornår skal du tilmelde?
Til hver udstilling findes der tilmeldingsfrister, som ligger 4-6 uger i forvejen. Næsten alle udstillinger har muligheden for online tilmelding og
nogle har også manuel tilmelding. Der kan være forskel på tilmeldingsfristerne for de online tilmeldinger og de manuelle tilmeldinger. Det er
meget vigtigt at overholde tilmeldingsfristerne, eftersom sene tilmeldinger ikke accepteres. Næsten al tilmelding til DKK-udstillinger foregår via
hundeweb.dk.
Betaling for alle udstillinger skal foreligge på forhånd. Der kan forefindes
enkelte undtagelser for dette, f.eks. på skuer eller specialklubudstillinger,
men det vil være annonceret på forhånd.
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12. Hvad skal du medbringe til en udstilling?
• Print af startnummer og praktiske meddelelser (bliver tilsendt ca.
2 uger før udstillingen). Startnummeret skal bruges i udstillingsringen, samt som indgangsbevis ved de fleste udstillinger
• Et bur, lille indhegning eller et tæppe, hvor din hund føler sig tryg 		
og kan slappe af, når den ikke er i udstillingsringen. Vær sikker på 		
at buret/indhegningen er sikkert og at din hund ikke kan komme
ud af det
• Vandskål og vand
• Mad til dig selv og til hunden
• Godbidder som din hund gerne vil arbejde for og som du kan have
med dig i udstillingsringen i lommen eller en lille ”pung”
• Udstillingsline og almindelig hundesnor
• Nummerholder til at sætte i tøjet til din hunds startnummer
• Pænt tøj til at have på i udstillingsringen
• En stol (ikke alle steder vil have stole til rådighed og det kan være 		
en lang dag at stå op)
• Vandtæt tøj (hvis udstillingen afholdes udendørs)
• Til pelshunde: udstyr til klargøring/”grooming” af hunden
19

13. Hvad skal du gøre på udstillingen?
Du skal først og fremmest ankomme til udstillingen i god tid, så både du
og din hund har tid til at akklimatisere sig. Når du ankommer til udstillingen, skal du finde den ring, du skal udstille i. Ringnummeret fremgår på
sedlen med dit nummerskilt, samt på ringoversigten, der kan findes på arrangørens hjemmeside eller på skilte på udstillingen. Hvis du er i tvivl, kan
du altid henvende dig til hjælperne i indgangen, til informationsstanden
eller på udstillingskontoret.
Vær opmærksom på, at der godt kan være flere racer, der skal udstille før
dig. Hvis du er sidst på i ringen eller først på efter f.eks. 40-50-60 hunde,
behøver du måske ikke være der helt fra starten. Derved undgår du, at din
hund bliver alt for træt. Hvis du har en hund, der skal have børstet pels
eller andet, skal du beregne ekstra tid til dette.
Når du er ankommet til den rigtige udstillingsring, skal du finde en plads til
dig og din hund ved ringsiden. Hvis det er en udendørs udstilling, vil mange
udstillere ofte have et telt med, som bliver slået op ved ringsiden. Dette er
ikke en nødvendighed, men kan være rart ved regn eller bagende sol.
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Du kan se hvem de andre deltagere er ved at finde din race i DKK’s
online katalog. Det bliver offentliggjort 2 timer før udstillingsstart.
Du kan finde det på forsiden af hundeweb.dk under ”Udstilling”.
I kataloget kan du se en oversigt over alle de deltagende hunde på
udstillingen opdelt efter ringnummer, FCI-gruppe eller race. Kataloget
opdaterer også løbende med resultaterne fra ringene. Bemærk dog at
online katalog ikke nødvendigvis er tilgængeligt på specialklubudstillinger eller på skuer. Her kan arrangørerne have valgt at lave fysiske
kataloger i stedet, som kan købes på udstillingen.
Hold øje med hvornår du skal i ringen via kataloget. Det er som
udgangspunkt en god idé at gøre dig selv og hunden klar i god tid, før
I skal i ringen, så I undgår stress og derved gør det til en god oplevelse
for jer begge. Spørg eventuelt nogle af de andre udstillere til råds, hvis
du er i tvivl om hvor langt racerne/klasserne er i ringen.
Husk at efterlade dit område ved ringsiden rent og pænt og selvfølgelig at samle op efter din hund, når du er på udstillingsområdet.
Og husk selvfølgelig at lufte din hund, tilbyde den vand og generelt
sørge for, at den er veltilpas, når I er på udstillingen.
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14. Hvad kan du forvente i udstillingsringen?
Oftest vil dommeren og ringpersonalet sige, hvad de gerne vil have du
skal gøre, når du er i ringen. Igen er ringtræning rigtig god forberedelse og
skulle have nogle tvivl eller spørgsmål, når du er på udstillingen, vil andre
udstillere oftest gerne hjælpe. Desuden kan du holde øje med klasserne
før dig, så du kan se hvad de andre gør og hvad dommeren beder udstillerne om at gøre.
Når du går ind i ringen i din klasse, skal hundene stilles op i nummerrækkefølge. Tjek derfor hvad din hunds nummer er og stil dig i den korrekte
rækkefølge. Hundene skal stilles op på en række, så dommeren kan danne
sig et overordnet indtryk af klassen.
Nogle gange vil dommeren bede om at se hundene i bevægelse sammen,
så alle hundene løber rundt i ringen efter hinanden. Herefter skal dommeren bedømme hundene individuelt og skrive en kritik for hver hund.
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Efter kritikken vil hunden få en præmieringsgrad (Excellent, Very Good,
Good, Sufficient) og hunde med præmieringsgraden Excellent går med i
klassens endelige konkurrence om at blive placeret.
Får din hund Excellent, skal I derfor blive i ringen og vente til resten af
klassen er færdigbedømt, hvorefter dommeren skal foretage sin endelige
placering. Skulle der være færre end 4 hunde der får Excellent, kommer
hundene med Very Good også med denne konkurrence.
Dommeren placerer 4 hunde i klassen 1-4 og kan vælge at give CK til
de hunde, han/hun vurderer har championkvalitet. Disse hunde går
videre til Bedst i Køn-klassen, hvor alle hunde fra alle klasser i hvert køn
konkurrerer om at blive hhv. bedste han 1-4 og bedste tæve 1-4. I denne
konkurrence uddeles der certifikater. Den bedst-placerede ikke-champion
i Bedst i Køn-klassen får et certifikat. Der uddeles ét certifikat i hvert køn.
Efter Bedst i Køn-klassen afvikles Bedst i racen, hvor dommeren vælger
hvilken hund, der skal være ”Bedst i racen” ud af den bedste hanhund og
den bedste tæve.
Da dommeren kun kan placere 4 i hver klasse, kan han/hun ikke nødvendigvis udvælge alle i en klasse. Skulle du blive bedt om at forlade ringen,
bedes du venligst gøre dette stille og roligt. Det forventes, at alle udstillere/deltagere udviser sportsmanship over for hinanden og respekterer
dommerens beslutning, også selvom man ikke er enig. Det er ikke tilladt
at forstyrre eller blande sig i fremvisningen af en andens hund og/eller
forhindre denne i at yde dens bedste.
Ligeledes skal du heller ikke bruge afstraffelse eller håndtere din hund
hårdt på nogen måde. Din hund skal føres i snor og du skal altid have den
under kontrol. Sikkerhed kommer altid først og alle hundeejere vil gerne
have en god dag uden nogle problemer med løse eller ukontrollerede
hunde.
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15. Hvilke figurer skal du kunne løbe med
din hund?
Du vil blive bedt om at bevæge din hund i enten/både en cirkel (rundt i
ringen), i en lige linje (frem og tilbage) og/eller en trekant. Disse figurer er
nogle, du og din hund kan blive bekendt med og lære om til ringtræning,
hvor instruktørerne vil undervise dig i at vise din hund bedst muligt.
Desuden kan du følge med i, hvad dommeren beder de andre udstillere om
og efterligne, hvad de gør.
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16. Hvis du ikke bliver placeret eller er uenig
med dommeren, hvad så?
Ikke alle kan vinde og det vil heller ikke nødvendigvis være de samme som
vinder hver gang. En eksteriørbedømmelse er en subjektiv bedømmelse
fra én dommer af din hund. Det kan derfor sagtens være, at du ikke er enig
med dommeren, men ikke desto mindre skal du aldrig sætte spørgsmålstegn ved dommerens beslutning.
Du har meldt til en udstilling for at få tilkendegivet den pågældende dommers mening og hvis du ikke vinder dén dag, kan det være, at du har bedre
held en anden dag. Noget andet der opfordres til er at ønske de andre
tillykke – uanset om du er placeret eller ej. Det er god stil!
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17. Hvad er fælleskonkurrencer og hvordan
kan du deltage i dem?
På udstillinger med flere racer vil der oftest være fælleskonkurrencer, hvor
de bedste fra hver race konkurrerer om at blive den bedste på tværs af
racerne. Fælleskonkurrencer vil ofte finde sted i ”Store ring”. På DKK’s internationale udstillinger findes følgende fælleskonkurrencer i Store ring:
Bedste baby – den bedste baby fra hver race deltager
Bedste hvalp – den bedste hvalp fra hver race deltager
Bedste veteran – den bedste veteran fra hver race deltager
Bedste avlsklasse – den bedste avlsklasse fra hver race deltager
Bedste opdrætsklasse – den bedste opdrætsklasse fra hver race deltager
Bedst i gruppen – den bedste hund fra hver race deltager i dens
FCI-gruppe (Hyrde- og kvæghunde – Schnauzere, pinschere, molosser
og sennenhunde – Terriere – Gravhunde – Spidshunde – Drivende 		
jagt- og schweisshunde – Stående jagthunde – Apporterende jagthunde – Selskabshunde – Mynder)
• Best in Show – vinderne af de 10 gruppefinaler mødes for at blive kåret
til udstillingen bedste hund
•
•
•
•
•
•

Såfremt din hund kvalificerer sig til en af disse fælleskonkurrencer, skal den
oftest også deltage i forbedømmelse. Her vil dommeren af konkurrencen
gennemgå hundene i en ring ved siden af Store ring, inden alle hundene
løber ind i Store ring og dommeren træffer sin beslutning. Forbedømmelser finder oftest sted ca. 20-30 minutter før selve konkurrencen i Store
ring.
Det er ikke altid, at der er sat præcise mødetidspunkter til hver konkurrence, så vær klar i god tid og orientér dig om placeringen af forbedømmelsesringen, samt evt. hvor langt de er nået i programmet i Store ring.
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18. Hvad skal du gøre efter
udstillingen?
Hvis du ønsker, kan du efter udstillingen læse din
hunds kritik på hundeweb.dk sammen med de
andre bedømte hundes kritikker. Det vil også ofte
også være muligt at finde billeder taget i løbet af
dagen, primært fra Store ring, på arrangørens
hjemmeside eller sociale medier.
Efter en udstilling kan det også være en god idé at
reflektere over, hvad der gik godt og hvad der gik
knap så godt. Skal du og din hund til mere ringtræning? Skal I ankomme i bedre tid? Skal I øve at
stå stille i længere tid?
Skulle du komme hjem med en skuffet følelse, skal
du huske på, at der findes mange flere chancer for
dig og din hund. Her kan det være en god idé lige
at sove på det og overveje om mere træning kunne
forbedre chancerne på næste udstilling.
Og hvor sociale medier er et rigtig godt værktøj til at
dele dine resultater, bør det ikke være løsningen på
eller afhjælpning for negative følelser. Husk at det
kan såre de andre udstillere eller dommerne.
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19. God læsning og praktiske
hjemmesider
Det er altid godt med forberedelse, inden man kaster
sig ud noget, så her kan du finde yderligere læsning
omkring udstilling:
dkk.dk
• DKK’s udstillingsreglement
• Oversigt over klasser og præmieringer
• Tilmelding til udstilling
• Danske racestandarder
hundeweb.dk
• Udstilling – se kalender, terminsliste og tilmelding
• Træning – find træning i DKK’s kredse
• Min side – se dit medlemskab, informationer på
dine hunde og tilmeldte udstillinger/arrangementer
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