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Dagsorden for repræsentantskabsmøde 

 
Lørdag den 23. oktober 2021 

Kobæk Strand Konferencecenter 
 

Dagsorden i henhold til DKK’s love § 23, stk. 2: 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modtagne forslag 
Der er ikke modtaget forslag. 
 

a. Valg af dirigent 
b. Valg af 3 stemmetællere 
c. Formanden aflægger DKK’s årsberetning for de sidste 2 år 
d. Kassereren forelægger de reviderede regnskaber for de sidste 

2 år til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed samt fo-
relægger budget for de kommende 2 år 

e. Fastsættelse af diæter, refusioner m.v. 
f. Bekendtgørelse af resultatet af bestyrelsesvalget samt even-

tuelt valg af suppleanter til bestyrelsen, jf. § 18, stk. 3 og 4. 
g. Valg af revisor 
h. Valg af medlem(-mer) og suppleanter samt jurist til discipli-

nærnævnet 
i. Valg af repræsentant og suppleant samt jurist til klagenævnet 
j. Indkomne forslag 
k. Eventuelt. 
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Formandens beretning  
Er der noget, årene 2019 og 
2020 har lært os i hundeverde-
nen, må det være, at vi ikke er 
sikret mod alle udefrakom-
mende trusler bag vores græn-
sebomme. Tværtimod er det 
blevet tydeligt, at den verden, vi 
lever i, er blevet mindre og sam-
tidig mere ”grænseoverskri-
dende” – det gælder indenfor 
såvel hundesport som for hun-
deopdræt. 
I overskrifter kan 2019 rummes i 
beskrivende udtryk som ”ang-
sten for det uforklarlige”, ”fake 
news” og ”livrem og seler”.  
Uvidende om, hvad der ventede, 
gav sommeren 2019 os i DKK en 
forsmag på, hvordan vi kunne 
håndtere en lille usynlig dræber 
i form af en virus, der – ifølge 
rygterne på de sociale medier – 
kunne slå menneskets bedste 
ven ihjel på kort tid.  
Pga. den på det tidspunkt endnu 
uidentificerede årsag til ”den 
norske hundesyge” indførte DKK 
en række foranstaltninger, jeg 
aldrig tidligere havde forestillet 
mig; nemlig at udelukke alle 
hunde fra én bestemt nation fra 
alle vores arrangementer. Det 
var langt fra en nem beslutning, 
men jeg fortryder den ikke. Lige-
som jeg heller ikke fortryder den 
”generalprøve” på proaktiv 
kommunikation, vi – for at for-
hindre panik blandt hunde-
ejerne og dæmme op for rygte-
spredning - indførte i forbin-
delse med den norske hunde-
syge: DKK opdaterede medlem-
merne via sociale medier, hjem-
meside og nyhedsbreve ”in real 
time”. Og fordi vi vedblev at 
presse på for at få information, 
både hos danske og 

udenlandske myndigheder, og 
fordi vi formåede hele tiden at 
være på forkant med det sidste 
nye, blev vores hjemmeside og 
sociale medier det sted, danske 
hundeejere søgte til for at finde 
fakta.  
  
En moderne forening 
Sådan har det ligeledes været 
igennem det seneste år, hvor vi 
har været underlagt corona-re-
striktioner. Men selv om 2020 
blev året, hvor det var ”positivt 
at være negativ”, har COVID-19 
ikke kun bragt negativitet og af-
lysninger med sig i DKK – pande-
mien har også fungeret som ka-
talysator. Trods nedskæringer, 
hjemsendelser og en fyrings-
runde har DKK gennemført en 
lang række nye tiltag, der vil 
medvirke til en sund drift frem-
over – og ikke mindst til at fast-
holde vores position som 
”fremme i skoene” i hundever-
denen. I et hundeår uden lige 
har DKK udvist omhu, skabt ud-
vikling og påtaget os nye opga-
ver. Samtidig har vi som altid 
passet vores kerneopgaver.  
DKK er tidligere blevet beskyldt 
for at være autoritær og tung at 
danse med. Det image har vi 
igennem flere år arbejdet hårdt 
på at ændre. At det er lykkedes, 
viser vores håndtering af den se-
neste tids store begivenheder 
og større kriser i hundeverde-
nen. Jeg vil påstå, at DKK frem-
står som en tilpasningsparat og 
moderne organisation. 
  
Stambøger & registreringstal 
Allerede i 2018 bemærkede vi 
en stigning i antallet af DKK-
stambogsførte hunde. 

Stigningen fortsatte i 2019 med 
en 4,4 procents fremgang i for-
hold til 2018, hvorefter registre-
ringstallene ”boomede” i 2020 – 
sandsynligvis afledt af corona-
hjemsendelser og lukkede græn-
ser.  
Ingen med interesse for hunde 
og hundeopdræt kan være i tvivl 
om, at der har været run på i 
2020; DKK-opdrætterne er ble-
vet kimet ned af interesserede 
købere, så snart et nyt kuld er 
blevet annonceret på køb-
hund.dk.  
DKK sluttede med et registre-
ringstal for 2020 på 23.742 
hunde, hvilket er en stigning på 
hele 10 procent sammenlignet 
med 2019, hvor det samlede re-
gistreringstal var 21.589.  
Vi skal helt tilbage til året for fi-
nanskrisen, 2008, for at finde et 
tal, der overgår 2020. I årene ef-
ter finanskrisen så vi et drama-
tisk fald i danskerne lyst til at 
anskaffe hund med det abso-
lutte lavpunkt i 2013.  
Antallet af importer var lavere i 
2020, end det plejer at være, 
hvilket nok kan tilskrives de helt 
eller delvist lukkede grænser 
pga. pandemien. I 2019 registre-
rede vi 1.430 importerede 
hunde, mens vi i 2020 registre-
rede 1.297 importerede hunde i 
DKK’s database - et fald på 9,3% 
sammenlignet med 2019.  
Ser man på DKK’s andel af de 
hunde, der er registreret med 
en race i Dansk Hunderegister i 
2020, er den steget fra 40,2 til 
41,3 %.  
I 2020 begyndte DKK at regi-
strere old english bulldog i X-re-
gisteret – hvilket man kan kalde 
rettidig omhu, for det er blevet 
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til hele 160 nye hunde af racen 
hos DKK i løbet af 2020. 
Med små enkelte ændringer har 
Dansk Kennel Klubs stambøger 
set ud på samme måde siden 
2007, men grundet stigende 
krav til oplysningerne på stam-
bøgerne, bl.a. fra FCI, var tiden 
løbet fra designet. Derfor er 
stambogen blevet re-designet 
med et nyt, moderne og tidssva-
rende stambogsdesign. 
  
Uddannelse & kennelkontakter 
Opdrætteruddannelsen og Hun-
deholderuddannelsen er fortsat 
to store succesområder for 
Dansk Kennel Klub – og det på 
trods af benspænd fra pande-
mien og dermed aflyste kurser i 
2020.  
I 2019 afviklede vi uddannel-
serne med samlet deltagelse af 
375 personer. I 2020 nåede vi 
lige netop at afholde vores to 
planlagte Hundeholderuddan-
nelser, inden COVID-19 og for-
samlingsforbud fik indflydelse 
herpå. Her deltog i alt 70 perso-
ner. Opdrætteruddannelsen nå-
ede vi kun at afholde to gange i 
2020; første gang før Danmark 
blev lukket ned af restriktioner, 
og anden gang da forsamlings-
loftet var på 50 personer. 
Restriktionerne fik DKK til at 
fremskynde planer, der allerede 
lå i ”pipelinen”; i forlængelse af 
at onlinemøder og webinarer i 
2020 blev begreber, vi alle 
måtte stifte bekendtskab med, 
hastede vores kommunikations-
afdeling i samarbejde med vores 
uddannelsesafdeling med at ud-
vikle alternative onlinetilbud til 
medlemmerne. Onlinemulighe-
derne har været en afgørende 
faktor for, at DKK har kunnet 
fastholde møder, afholde kurser 
og videreudvikle nye kursustil-
tag, herunder også vores Op-
drætteruddannelse, som i 

efteråret 2020 fik sin debut som 
online-kursus – med kolossal 
succes: I alt gennemførte 363 
personer i 2020 opdrætterud-
dannelsen – heraf gennemførte 
216 forløbet online, dels ved 
”live”-undervisning og dels ved 
online at gennemse undervis-
ningsmoduler, hvor undervisnin-
gen var optaget på forhånd.  
I 2019 godkendte vi 245 nye 
kennelmærker – i 2020 steg tal-
let til 275. Det er et højt niveau. 
DKK har ca. 6.800 kennelmærker 
registreret, hvor 5.338 er aktive 
og opretholder medlemskab af 
DKK.  
Kennelkontakterne foretog i 
2019 og 2020 væsentligt færre 
rutine-kennelbesøg grundet de 
omfattende pålagte corona-re-
striktioner, men der blev natur-
ligvis reageret på alle bekym-
ringshenvendelser, ligesom en 
række kennelbesøg blev gen-
nemført med opdrætters accept 
og vejledninger.  
Kennelkontaktordningen rum-
mer en række nye ansigter – der 
har været et lille generations-
skifte. Samlet har vi 24 aktive 
kennelkontakter. 
I 2020 blev der indført dels en 
ny Dyrevelfærdslov og dels en 
ny lovgivning om hundehold.  
Med Dyrevelfærdsloven (LOV nr. 
133 af 25/02/2020) (tidligere 
Dyreværnsloven) anerkender 
Danmark nu som det første land 
i verden, at alle dyr er sansende 
væsner. Desuden var tidligere 
lovgivning vedr. hunde fordelt 
på mange forskellige love og be-
kendtgørelser. I 2020 blev en 
stor del samlet i ny ”Bekendtgø-
relse om dyrevelfærdsmæssige 
mindstekrav til hold af hunde” 
(BEK nr. 1749 af 30/11/2020). 
I 2020 fik DKK en plads i det ny-
oprettede Center for Forskning i 
Familiedyrs Velfærd, under le-
delse af professor Peter Sandøe. 

Centret skal bl.a. forske i de vel-
færdsproblemer, der også ram-
mer familiedyr, og i de konse-
kvenser, det kan have for dy-
rene og deres ejere.  
  
Image & markedsføring 
Helt grundlæggende har den 
eksterne kommunikation været 
et hovedfokus for DKK igennem 
hele beretningsperioden. Vores 
ambition er, at flere danskere 
skal vælge hund med DKK-stam-
bog og melde sig ind i vores for-
ening, og for at udbrede kend-
skabet til både vores forening og 
vores ”varer” – DKK-stambogs-
førte hunde – har en aktiv PR-
indsats, der skaber og vedlige-
holder et positivt billede af vo-
res ”brand”, været en priorite-
ring - og er det fortsat. Med 
DKK´s markedsføringsstrategi 
har vi sat ind på flere fronter:  
Vi har øget vores synlighed igen-
nem købte annoncer i større 
danske dagblade, vi har øget vo-
res synlighed ved at udsende et 
stigende antal pressemeddelel-
ser, der bl.a. fortæller de gode 
historier om livet med hund, 
DKK´s presseansvarlige, ad-
færdskonsulent Lise Lotte Chri-
stensen, benytter alle lejlighe-
der til at deltage aktivt i medi-
erne via telefoninterviews, ra-
dioindslag, tv-indslag, podcasts 
og hvad der ellers byder sig – el-
ler skabes - af muligheder i me-
dierne.  
DKK har desuden opgraderet an-
tallet af nyhedsbrevs-mulighe-
der til medlemmer (og andre 
hundeinteresserede) indenfor 
alle vores aktivitetsområder, vi 
har øget vores nyheds-flow på 
hjemmesiden, ligesom vi har in-
tensiveret vores tilstedeværelse 
på de sociale medier, hvor en 
større og større del af vores op-
slag er gået viralt – specielt bli-
ver vores grafikker og 
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videoindslag delt vidt og bredt, 
og derigennem når vi langt ud 
over vores mere loyale følger- 
og medlemsskare. 
  
PR-aktiviteter 
En vigtig del af DKK´s markeds-
føringsstrategi er tilstedevæ-
relse: Vi ved, at 90 procent af 
danske hesteejere har også 
hund, og derfor har vi øget vo-
res synlighed overfor netop 
denne målgruppe ved at deltage 
med stand og udadrettede akti-
viteter på f.eks. Store Hestedag 
og Dansk Varmblods store Hing-
stekåring-show i Herning.  
Vi har ligeledes oprustet vores 
indsats overfor den yngste mål-
gruppe; vores juniormedlem-
mer, der gerne skulle vokse op 
og blive gode voksne hunde-
ejere og loyale medlemmer, har 
vi givet ”special treatment” 
igennem 19 og 20 med tilbud 
om sommer-camps, juniormark-
træning, foredrag, kurser og 
webinarer.  
I 2019 har vi igen fejret Hundens 
Dag for tusindvis af hunde og 
hundeejere i Tivoli øst og vest, 
suppleret med endnu et velbe-
søgt Hund i Fokus-arrangement, 
der alt sammen har fokus på at 
vise danskerne fordelene ved 
vores stambogsførte hunde.  
Ligeledes i 2019 deltog DKK i det 
populære arrangement ”Hunde-
dagene”, og vi bidrog med viden 
og udvikling til det i medierne 
meget omtalte konceptbyggeri 
”Hundehuset i Frederikssund”, 
der skabte hundevenlige boliger 
til danske hundeejere.  
2019 var også året, hvor DKK 
sammen med PostNord skabte 
danmarkshistorie med en helt 
særlig frimærkeudgivelse: For 
første gang nogensinde kunne 
danskerne direkte indsende for-
slag til nye frimærker – og 
endda få mulighed for at få egen 

hund foreviget på et frimærke 
på lige fod med Danmarks dron-
ning. 
Men så kom 2020: Her var det 
ikke blot på aktivitets- og udstil-
lingsområdet, vi måtte aflyse ar-
rangementer – også en stor del 
af DKK´s udadrettede markeds-
føring gik i stå – i hvert fald med 
fysisk fremmøde. Til gengæld in-
tensiverede vi vores tilstedevæ-
relse i medierne:  
I DKK kan vi ikke være kede af, 
at interessen for at få hund pt. 
ligger 40 procent højere end 
normalt. Det er dog ikke ensbe-
tydende med, at vi er entydigt 
begejstrede, og i DKK har vi der-
for heller ikke lænet os tilbage: 
Vi følger udviklingen tæt og har 
gjort, hvad vi kunne for også at 
påvirke udviklingen og sikre, at 
hundehvalpe ikke blot bliver 
tidsfordriv for hjemsendte børn 
under corona-kedsomheden: 
Det har igennem mange år væ-
ret DKK´s store mission at lære 
danskerne, at hunderacerne er 
meget forskellige og lære at for-
stå, hvorfor man skal købe hund 
med omtanke. Det er derfor po-
sitivt at opleve, at danskerne 
også i krisetid har taget læringen 
til sig: I DKK´s information har 
telefonerne kimet! Et Danmark i 
corona-karantæne har nemlig 
givet danskerne tid til at under-
søge, om de er klar til den livs-
stil, det er at få hund – og ikke 
mindst til at forberede sig, også 
på hvilken hund der vil passe til 
dem. Det er en af de fordele, 
der har vist sig at være ved den 
store efterspørgsel: Danskerne 
kan ikke impuls-købe en hunde-
hvalp pga. ventetid. Den vente-
tid udnyttes så til gengæld kon-
struktivt på forberedelse.  
Den øgede forberedelsestid har 
vi også kunnet mærke på vores 
onlineplatforme: Da vi i 2015 re-
lancerede købhund.dk, havde 

hjemmesiden 5 millioner besø-
gende om året. Siden da har si-
tet udviklet sig til at være Dan-
marks førende markedsplads for 
hvalpe med 9 millioner besø-
gende i 2019 og hele 11 millio-
ner besøgende i 2020. Ligeledes 
er dkk.dk relanceret med stor 
succes og flere end 6 millioner 
sidevisninger i 2020. Her er det 
ligeledes vores informationssi-
der med vejledning til at ”finde 
den rigtige opdrætter”, ”den 
gode start med hvalpen” og 
”hvilken race skal jeg vælge”, 
der topper hitlisten. 
Også vores øgede fokus på 
”merchandise” har ”givet pote”: 
I 2019 omsatte DKK´s shop for 
505.000 kr., mens vi i 2020 
øgede omsætningen til 650.000 
kr. Og det i et år, hvor vi natur-
ligt nok solgte få udstillingstelte 
– til gengæld har vi øget salget 
af mange andre DKK-varer som 
jakker, trøjer, vetbeds, og på 
den måde har vi fået DKK´s logo 
og brand ”ud at vandre” synligt 
for alle i samfundet. 
Som altid har vores IT-afdeling 
videreudviklet hundeweb.dk til 
fordel for vores medlemmer. 
Her har specielt vores hundeda-
tabase, der samler alle informa-
tioner om alle stambogsførte 
danskejede hunde, fået en over-
haling, men også prøveprogram-
håndtering, tilmeldingsprocedu-
rer, ansøgningsprogrammer, 
klubsystem, kritikskrivning-
sprogrammer, håndtering af 
GDPR og et skift af betalingsløs-
ning fra DIBS til NETS er gen-
nemført – bare for at nævne et 
par af IT-opgaverne i beretnings-
perioden. 
  
Udstillingsområdet 
Udstillingerne bliver naturligvis 
grundigt behandlet under udstil-
lingsudvalgets beretning. Her 
skal der blot lyde ros til hele 
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området – og en konstatering 
af, at 2019 blev året med nye 
højdepunkter, herunder særligt 
en fremragende udstilling i Her-
ning.  
Nævnes skal dog, at vi fortsat er 
samarbejdspartner på ”Show of 
Winners”, som næste gang har 
40 års jubilæum. 
Endelig skal jeg sammen med 
hele Udstillings-Danmark glæde 
mig til at være på EDS 2023 i 
Herning, hvor vi vil skabe et brag 
af en udstilling. Udstillinger er 
Danmark nemlig verdensmester 
i at afvikle! 
  
Aktivitetsområder  
Lydighed, agility, rally, nose 
work, HTM og jagthundeverde-
nen er alle områder, hvor vi hø-
ster flotte resultater – ofte med 
medaljer til NM og VM som 
følge. 
Nyeste skud på stammen er 
sporten hoopers, som vi forven-
ter os meget af. Det er en disci-
plin, som kan minde om en vide-
reudvikling af agility – men den 
er helt sin egen. 
Brugshundeverdenen fungerer 
traditionen tro upåklageligt – og 
vi holder flere og flere prøver på 
jagtområdet. 
Uddannelsesudvalget har fortsat 
det gode arbejde med at få øget 
antallet af instruktører – hver 
eneste år kommer der flere til. 
Dansk Kennel Klub rummer en 
palet af aktiviteter – og vi er be-
stemt åbne for nye tiltag.  
  
Kredse 
Kredsmøderne er positive og 
præget af gensidigt samarbejde. 
Hvert år bliver mange ting vendt 
og oftest videreudviklet. Vi skal 
huske, at det er i kredsene, at 
utallige frivillige instruktører er 
DKK´s ansigt udadtil. De gør 
sammen med deres ”hunde-

politikere” i kredsenes bestyrel-
ser et stort og vigtigt DKK-ar-
bejde. 
Det er på træningspladserne, at 
fremtidens stjerner til vore akti-
viteter findes – og det er på træ-
ningspladserne, at de nye træ-
ner-emner dukker op. Samtidig 
er det via træningspladserne, at 
rigtig mange nye medlemmer 
stifter bekendtskab med DKK for 
første gang. Samlet kan deres 
betydning næsten ikke overvur-
deres.  
  
Vilhelmsborg 
DKK Vilhelmsborg blev en reali-
tet, og startskuddet runger sta-
dig over området 10 km syd for 
Aarhus. I løbet af det første år 
blev der afholdt 19 træningsfor-
løb, udendørs såvel som i træ-
ningshallen, der i daglig tale nu 
kaldes ”DKK-hallen på Vilhelms-
borg”.  
Da Vilhelmsborg åbnede area-
lerne for hundefolket, stod Lou-
ise Støy fra Dansk Kennel Klub 
med nøglerne til et kontor, 4 
hektar græsplæne og en hal. Nu 
danner stedet også base for en 
træningsplads fuld af liv med i 
alt 134 unikke hundeejere, tre 
DKK-uddannede instruktører og 
yderligere syv instruktørelever 
under uddannelse. Nye sports-
grene som nose work og  
hoopers er på vej. Et område på 
Vilhelmsborg er blevet godkendt 
til mentalbeskrivelser, Hund i 
Fokus 2020 blev afholdt på area-
lerne, vi har afholdt det første 
DKK-bestyrelsesmøde og ud-
valgsmøder i det jyske, og flere 
specialklubber har været på 
rundvisning.  
DKK Vilhelmsborg har håndteret 
143 tilmeldinger til trænings-
hold i 2020. Flere end halvdelen 
af hundeejerne, som afsluttede 
deres forløb, kom tilbage for 
mere – og med de 

tilbagevendende hundeejere er 
klubånden stille og roligt trådt i 
karakter. Hundeejerne begynder 
at kende stedet og hinanden, og 
hundene genkender tydeligt den 
rumlende grus-parkeringsplads, 
hvor gæstestalde bliver rejst og 
pakket sammen, når heste-ar-
rangementerne gæster DKK’s 
træningsområder fra tid til an-
den.  
Aarhus rideklub har vænnet sig 
til at sende de spørgende hun-
deejere over på den anden side 
af staldene, og hundefolkene 
har lært at køre roligt, når de ser 
en hest på vejen.  
Vi er kommet godt fra start, 
men vi er slet ikke færdige. 
  
Specialklubber 
Specialklubberne er vore specia-
lister på de enkelte racer. Mø-
der med dem giver bestyrelse og 
forretningsudvalg et godt og vig-
tigt indblik i dagligdagen og de 
problemstillinger, der rører sig i 
klubberne.  
Dansk Kennel Klub og special-
klubberne er knyttet sammen 
via en overenskomst. Den er så-
ledes en form for ”bibel” i vores 
samarbejde. Den har stort set 
ikke været ændret i 30 år – så 
her i 2021 er det målet at få den 
bragt helt ”up to date”. 
Samlet har Dansk Kennel Klub 
pt. 69 specialklubber. 
  
DRU 
Ved en generalforsamling den 
21. november 2020 i Dansk Ra-
cehunde Union valgte medlem-
merne at nedlægge foreningen 
med udgangen af 2020. DKK gav 
medlemmerne af DRU et tilbud 
om en samlet overførsel til DKK; 
hvilket ca. 170 medlemmer har 
taget imod. Blandt dem er 51 ud 
af de 52 aktive kenneler, der var 
i DRU. Alle disse 170 tidligere 
DRU-medlemmer har overført 
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deres hunde til DKK. Det har væ-
ret et stort arbejde – men hel-
digvis havde DRU over de senere 
år tilnærmet deres regler meget 
til DKK’s. 
Fra 1. januar 2021 vil disse nye 
medlemmer og deres hunde 
være omfattet af DKK’s regler – 
på linje med nuværende DKK-
medlemmer.  
Forældredyr i 3 generationer på 
de overførte hunde er blevet re-
gistreret, så vi kender baggrun-
den på hundene. 
Dansk Kennel Klub har gennem 
mere end 30 år haft overførsler 
– og erfaringen er, at der bliver 
taget godt imod nyt blod (i form 
af hundene) og nye medlem-
mer. Når vi i årene efter har kig-
get på disse overførsler, har de 
via bl.a. stambogsføring, regi-
strering af sundhedsresultater, 
udstillingsdeltagelse og kursus-
deltagelse mangefold økono-
misk lagt penge i DKK. 
Fra 2021 lukker Dansk Kennel 
Klub ned for denne puljeover-
førsel og er nu vendt tilbage til 
de almindelige regler for over-
førsler, der kan findes på DKK´s 
hjemmeside. 
Dansk Kennel Klub ser frem til, 
at klubber og medlemmer tager 
godt imod de nye hunde og 
ejere som er overført til DKK. 
  
Samarbejdsaftaler 
I løbet af 2020 har DKK genfor-
handlet vores samarbejdsaftaler 
med Royal Canin og Agria Dyre-
forsikring. 
Vi har lavet en ny 3-årig aftale 
med Royal Canin – en samar-
bejdspartner med megen aktivi-
tet og stor vilje til at få tingene 
til at fungere. Vi glæder os til 
det fortsatte samarbejde – sær-
ligt med frontfigurerne Michael 
og Brian. 
Samarbejdsaftalen med Agria 
Dyreforsikring er forlænget, så 

den nu løber yderligere 10 år. 
Sideløbende har vi fremtidssik-
ret samarbejdet med en ligele-
des 10-årig lejeaftale. DKK har 
nemlig udvidet vores kontor-
areal med 356 m2, som nu ind-
går i Agrias lejemål. Samtidig har 
vi nyanlagt vores parkeringsare-
aler, nybygget skur til opbeva-
ring og forbedret vores lufteare-
aler. Alt dette i fortrinligt samar-
bejde med et lokalt byggefirma, 
Egon Olsen & Søn. 
Vi oplever i hverdagen et for-
trinligt samarbejde med Agria, 
personificeret i deres (relativt) 
nye direktør Tine Antvorskov.  
  
Conni Jacobsen in memoriam 
2019 var desværre året, hvor vi i 
Dansk Kennel Klubs bestyrelse 
mistede et højt skattet medlem. 
Det var med stor sorg, vi mod-
tog beskeden om, at Conni Ja-
cobsen var afgået ved døden i 
en alder af blot 58 år. Conni blev 
indvalgt i DKK´s bestyrelse i 
2014, repræsenterende jagthun-
deracerne, efter et flot valg og 
et bevis på den store opbakning, 
hun havde blandt jægerne i 
gruppen af Stående jagthunde. 
Conni var aktiv jæger og talte 
med begejstring om glæden ved 
jagten og naturen, der blev op-
levet sammen med hendes 
mand, Ib, og deres hunde. Lige-
ledes var hun eksteriørdommer, 
først for sin egen race, ruhåret 
hønsehund, senere uddannede 
hun sig for samtlige racer i DKK´s 
Gruppe 7, og ved sin død var 
hun dommer for hele gruppen 
af Stående Hunde. Ved hendes 
død har Conni og hendes mand 
Ib med en stor donation valgt at 
støtte DKK’s ungdomsarbejde 
med et legat i årene fremover. 
I de knapt fem år, Conni nåede 
at være en del af DKK´s besty-
relse, lærte vi hende at kende 
som et dygtigt 

forretningsmenneske og som en 
venlig og hjælpsom person med 
et dybt og ægte engagement i 
hunde-sagen. Hun var vellidt, 
hvor hun kom frem, både blandt 
bestyrelseskolleger, hos DKK´s 
personale og blandt jagthunde-
folket i bred forstand: Loyal mod 
klubben, fællesskabet og de be-
slutninger, hun var en del af, og 
hun vil blive savnet i hele orga-
nisationen DKK. Æret være 
Conni Jakobsens minde. 
  
Organisationsoplysninger 
Stambogsføringstallet er igen-
nem hele beretningsperioden 
steget. I 2019 stambogsførte vi 
21.589 hunde, hvilket var en 
stigning på 4,4 procent i forhold 
til 2018 og (på daværende tids-
punkt) det højeste registrerings-
tal siden 2010. Den rekord slog 
vi med flere længder i 2020, 
hvor det samlede stambogsfø-
ringstal steg med hele 10 pro-
cent til i alt 23.742 hunde - og 
det til trods for at antallet af im-
porter var 9 procent lavere i 
2020 end sædvanligt, hvilket 
skyldes de lukkede grænser 
grundet pandemien i 2020. 
Samtidig er vi blevet flere: I en 
tid, hvor foreningslivet er under 
pres, og hvor vi skal holde af-
stand, har DKK - i modsætning til 
andre danske foreninger - for-
mået ikke blot at fastholde med-
lemsskaren men at øge den med 
1.500 nye medlemmer i 2020, så 
vores forening i alt tæller ca. 
28.200 medlemmer.  
  
Økonomi og valg 
Det økonomiske resultat for 
2019 inkl. hensættelser, renter 
og afskrivninger blev et over-
skud på t.kr 450. I 2020 har vi et 
negativt resultat på t.kr 93. DKK 
er økonomisk set en meget sund 
klub. Mere herom under regn-
skabsaflæggelsen. 
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Ved udgangen af 2020 var der 
valg til DKK´s bestyrelse. Henrik 
Johansen og Harris Jensen blev 
begge genvalgt for jagthundera-
cerne uden modkandidater. Bir-
git Seloy blev genvalgt som re-
præsentant for øvrige racer, 
mens Vibeke Rørdam, som op-
stillede til DKK´s bestyrelsesvalg 
for første gang, ligeledes blev 
indvalgt som repræsentant for 
øvrige racer. 
Alt i alt har DKK klaret sig igen-
nem 2020 med få skrammer – 
men især med en lang række 
markante succeser og masser af 
tiltag, der vil gøre os stærkere 
og endnu mere relevante i frem-
tiden! 
  
Tak! 
På trods af pandemi, restriktio-
ner og ”sammenhold på af-
stand” er DKK stadig en særde-
les levende og sammentømret 
klub – det skyldes jer alle! Det 
forgangne år har gjort ondt, 
både på det enkelte medlem og 
i kredse og klubber, hvor vor or-
ganisations sociale liv er mindst 
lige så vigtig som træningen el-
ler konkurrencerne på banen og 
i ringen.  
Det er ikke altid et taknemme-
ligt job at være frivillig i for-
eningsregi – og endnu mindre i 

et år som det forgangne. Derfor 
må jeg tage hatten af for den 
indsats, de frivillige instruktører, 
dommere, trænere og undervi-
sere, der landet over er engage-
ret i hundesporten har lagt til 
gavn for hundesportens aktive 
udøvere:  
En stor tak til jer, fordi I har ar-
rangeret – og aflyst. Tilpasset jer 
- og tilpasset træningen. Tilret-
tet prøver og konkurrencer. Og i 
sidste ende tilbudt online-træ-
ning og webinarer i stedet for 
fysisk fremmøde. Dag efter dag, 
aften efter aften, weekend efter 
weekend, så vi - trods alt - har 
kunnet holde gang i Hunde-Dan-
mark. I stedet for at kaste hånd-
klædet i ringen.  
Tak til opdrætterne, der har 
håndteret en mangedobling af 
henvendelser fra hvalpekøbere 
– og corona-tilpasset hvalpekø-
ber-håndteringen med online-
kig i hvalpekassen og udendørs 
gåture med voksne hunde for 
potentielle hvalpekøbere.  
Tak til vores mediepartner,  
Wiegaarden, for det velsmurte 
samarbejde omkring medlems-
magasinet HUNDEN, til vore øv-
rige eksterne samarbejdspart-
nere samt en stor tak til DKK’s 
sponsorer, Agria Dyreforsikring 
og Royal Canin. 

Tak til Pudelklubben for at 
række DKK en økonomisk hånd 
på 100.000 kr., da det brændte 
på! Og i samme moment tak til 
kunstnerinden Katerina Cechova 
og eksteriørdommer Charlotte 
Høier, som under pandemien 
igangsatte et kunstprojekt om-
handlende de danske national-
racer, hvor alle indtægter går 
ubeskåret til Dansk Kennel Klub.  
Tak til mine bestyrelseskollegaer 
for et inspirerende samarbejde, 
og til udvalgsmedlemmerne for 
den store indsats i de mange ud-
valg.  
Også en stor tak skal lyde til 
DKK’s specialklubber og kredse 
for et godt samarbejde. 
Og sidst men ikke mindst tak til 
DKK’s medarbejdere for den en-
gagerede indsats.  
Jeg er dybt taknemmelig overfor 
alle jer, der har medvirket til at 
skabe gode stunder med smil og 
glade haler. Det er allervigtigst i 
en svær tid. 
  
Jørgen Hindse 
Formand 
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UDVALGSBERETNINGER 2019-2020 
 
 

Agilityudvalget 
Årene 2019 og 2020 har været 
et optimerings-år i agilityudval-
get. Vi har lagt en del møder on-
line; der har været afholdt 3 fy-
siske møder i 2019/20 samt 6 
onlinemøder. 
Vi har lagt en del energi i at få 
vores uddannelse af instruktører 
til at køre samt få vores nye 
dommeruddannelse op at stå. 
Begge dele lykkedes. 
Året 2020… Det fjerner vi bare 
fra kalenderen, skal vi ikke det? 
Men hvad fik vi så lavet? 
Vores instruktøruddannelse er 
et helt nyt koncept, hvor vi som 
uddannelse er trukket helt ud af 
DKK´s grundinstruktør-uddan-
nelse, så vi allerede fra start 
målretter uddannelsen til AG. 
Samtidig er flere moduler, som 
er relevant for andre grupper, 
lagt op som åbne efteruddan-
nelsesmoduler. 
 
Vores dommeruddannelse er 
gennemgået og bygget 100% 
om. Uddannelsen er lavet i 
samarbejde med Danmarks ci-
vile Hundeførerforening (DcH). 
Den blev endelig godkendt i 
2020 og startede op lige inden 
nedlukning af landet. Et enkelt 
modul blev afviklet, de andre to 
venter i skrivende stund på 
genåbning. Der er undervisere 
fra både DKK og DcH. Her kører 
vi helt fælles og ligeligt fordelt. 
 
Det samarbejde, der blev star-
tet op i 2017/18 med DcH om-
kring dommere i AG, er blevet 

yderligere udbygget. Vi havde 
vores andet fælles dommer-
møde i 2020. Der er ligeledes 
blevet aftalt godkendelse af 
DcH-dommere, så de i dag figu-
rerer på vores dommerliste 
som nationale dommere. 
 
Vores aktivitet i FCI og NKU er 
stadig i højt. Vi deltager i det 
omfang, det er muligt, i ar-
bejdsgrupper. 
I 2019 afholdt vi Nordisk Me-
sterskab. Det blev afviklet i Aar-
hus, på DKK Vibys arealer. Det 
forløb helt efter bogen, selv om 
vi blev en smule udfordret at 
vejret. I samme weekend blev 
et af NKU’s møder afholdt, hvor 
det blev aftalt, at der fremover 
ønskes afvikling af NM inden-
dørs. 
 
Det blev også i 2020 året, hvor 
vi ”vandt” FCI’s godkendelse til 
at afholde European Open (EO) 
i 2023. Her er arbejdet startet 
op, hvor blandt andet Kvist-
gaard Agility Forening (KAF) 
står for teknisk afvikling. Det er 
et mesterskab, vi ser meget 
frem til. Vi har ikke afholdt FCI-
mesterskaber i mange år. Det 
sidste var VM i Brøndby i 1997. 
Så det er bestemt på tide, at vi 
igen får markeret DKK på ver-
denskortet. 
I august måned nedsatte vi en 
arbejdsgruppe bestående af 10 
personer, som arbejdede med 
forslag til FCI omkring nye høj-
der, afvikling af mesterskaber 

og nye regler. Denne gruppe 
har afholdt onlinemøder hver 
14. dag fra august til midt de-
cember. Resultatet blev rigtig 
godt, og vi har indsendt vores 
forslag til FCI. 
 
Vores landshold har kørt i hele 
2019. Vi fik en masse gode in-
put med hjem, som der kunne 
arbejdes videre med. Vores 
landsholdsledelse har evalue-
ret, og koblet en person mere 
på i år 2020, som jo så des-
værre ikke rigtigt blev aktiv. 
Den arbejdsgruppe, der er ned-
sat til at arbejde med talenter, 
er ikke rigtigt kommet i drift. 
De blev stoppet, som alle andre 
aktiviteter. Det er møgærger-
ligt, da denne gruppe har været 
fire år undervejs. Nu var det en-
delig lykkedes at få nogle med, 
som brænder for det. 
 
2019 kørte ganske godt stæv-
nemæssigt. Vi fik afholdt vores 
DM i Vejen, hvor der blev talt 
omkring placering. Det var et 
lidt uheldigt sted med en masse 
huller. Der blev aftalt, at vi fik 
anden lokation en anden gang. 
 
2020 generelt: 2020 er bare 
året, hvor vi har aflyst det me-
ste. Vi nåede dog at få afviklet 
nogle få stævner og et DM, i en 
fantastisk ridehal på Vilhelms-
borg.  Det gør vi gerne igen. 
Som tidligere skrevet så er 
dommer- og instruktøruddan-
nelsen godt i gang. Vi lider lidt 
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under nedlukning, som alt an-
det, men vi har aspiranter godt 
i gang begge steder og nåede 
også at få uddannet nogle nye 
instruktører. 
 
Strategi for agilityudvalget 
fremover kan jeg ikke fortælle 
jer mere om, da denne beret-
ning også er min sidste. Jeg har 
efter 9 år besluttet mig for, at 
der må nye kræfter til. Jeg har 
meddelt DKK’s bestyrelse og 
administration, at jeg ønsker at 
stoppe som forman for udval-
get. Hvordan agilityudvalget 
fortsætter, vides pt. ikke, da 
der er flere forslag i spil. 
 

Jeg vil gerne benytte denne lej-
lighed til at takke en masse 
mennesker: 
”Mit” udvalg; Channie Elme-
stedt, Hans Peter Dinesen og 
Thorleif Juul Nielsen, samt vo-
res helt fantastiske sekretær 
Pia Henriksen. Det har været en 
fornøjelse at arbejde sammen 
med jer.  Vi har haft et fanta-
stisk samarbejde. Tusind tak for 
den tid, vi har haft sammen. 
 
Hele DKK’s administration. Tak 
for den hjælp, jeg har fået igen-
nem årerne.  I har været en su-
pergod støtte. I har kunnet 
stille de rigtige spørgsmål og 

hjulpet, når jeg har haft udfor-
dringer. 
Til DKK’s bestyrelse for den til-
tro, I har haft til mig igennem 
alle årerne. Det har været en 
udsøgt fornøjelse og en rigtig 
spændende rejse. 
Tak til alle vores fantastiske 
udøvere og samarbejdspart-
nere i dansk agility. 
 
Jeg vil ønske agilityudvalget, 
hvem det så end kommer til at 
bestå af, held og lykke frem-
over. 
 
Allan Hansen 
Formand (afgående) 

 

Brugshundeudvalget 
Udvalget har i perioden holdt 
fire møder, og der har været af-
holdt et fællesmøde, hvor 
fremmødet har været fint og 
med en rigtig god debat.  
Endelig har alle specialklub-
berne været meget aktive med 
hensyn til at byde ind på at 
være arrangører på udvalgets 
mange arrangementer. 
En af de helt store udfordringer 
er at få kalenderkabalen til at 
gå op, idet det handler om at 
arrangementerne ikke falder 
sammen, og det er stort set lyk-
kedes i perioden. 

 
FCI’s nye brugsprøveprogram 
blev taget i brug 1.1.2019, og 
alle klubber har taget godt 
imod programmet. 
 
Der er ikke uddannet nye dom-
mere i perioden – dels fordi ud-
dannelsen er blevet en del af 
udvalgets arbejdsområder, og 
der skulle udfærdiges nye 

reglementer – dels skyldes det 
også corona-restriktionerne, 
der har gjort det umuligt at 
have elever/aspiranter med ud 
på prøverne.  
Der har været holdt dommerse-
minar i 2019. Udvalget har del-
taget i dem begge. 
 
Der har i 2019 været afholdt 
både IPO3 DM og SPH DM. 
En stor tak til arrangørerne for 
de meget flotte arrangementer, 
for uden jeres hjælp og store 
arbejde var det ikke muligt. 
Desværre blev IPO3 DM/SPH 
DM 2020 aflyst pga. corona-
pandemien. 
 
DKK har i 2019 sendt hold til 
VM. De hold, vi sender afsted, 
får altid flotte resultater, både 
de enkelte resultater samt 
holdresultaterne.  
Vi har deltaget i de internatio-
nale 

brugshundekommisionsmøder i 
FCI, der har været afholdt. 
FCI bruger de regionale dom-
mermøder som det sted, hvor 
dommere mødes, og man får 
indtryk af dommerne fra de for-
skellige lande. 
Vi er med i det internationale 
arbejde, der hele tiden foregår 
med opdatering af vores brugs-
prøveprogram. 
 
Sluttelig vil jeg takke mit udvalg 
Ella Laursen og Lene Carlson 
(som er indtrådt i udvalget her i 
perioden) for samarbejdet i ud-
valget. En tak skal også lyde til 
alle specialklubberne og samar-
bejdende foreninger. En stor 
tak skal også lyde til DKK’s ad-
ministration og specielt en 
kæmpe tak for en forrygende 
hjælp fra udvalgets sekretær, 
Hanne K. Madsen  
 
Jørgen Hindse 
Formand 
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Eksteriørdommerudvalget 
I perioden 2019-2020 har eks-
teriørdommerudvalget haft ud-
dannelsesreglementet til revi-
sion og bl.a. lavet nye tiltag for 
at hjælpe de nye dommerele-
ver, der kun indstilles på en 
race.   
 
Det må være i alles interesse, at 
kvaliteten på vores dommer-
stand er så høj som muligt, og 
at vi dermed kan bibeholde vo-
res dommeres flotte internatio-
nale omdømme. I perioden er 
der da også uddannet et til-
fredsstillende antal dommere, 
idet der er førstegangsautorise-
ret 24 helt nye dommere. Hertil 
kommer 6 dommere, der har 
fået nye grupper og derudover 
er 114 dommere autoriseret for 
samlet 175 yderligere racer.  
 
Udvalget har lavet et nyt tiltag 
og fået det godkendt i DKK’s 
bestyrelse – nemlig begrebet 
”Æresdommer”.  
 
Hvis en dommer pga. alder/hel-
bred ikke længere ønsker at 
dømme en hel dag – men heller 
ikke ønsker at miste forbindel-
sen til udstillingsverden, kan 

dommeren indsende en an-
modning om at blive ”æres-
dommer”. En ”æresdommer” 
kan ikke tildele certifikat eller 
cacib, men kan på DKK-udstil-
linger blive inviteret til at 
dømme enkelte grupper.   
 
Udvalgets mentorordning fun-
gerer godt. Det betyder, at ele-
ver og aspiranter i de forskel-
lige grupper har mulighed for at 
tage kontakt til en bestemt per-
son i udvalget, som er udvalgt 
til mentor for netop deres race.  
 
Udvalget afholdt i februar 2020 
en dommerkonference (erfa-
ringsdag) på Fyn. Dette var en 
stor succes.  
 
Udvalget har afholdt et elevkur-
sus i perioden med 15 elever 
samt en aspirantprøve med 17 
aspiranter.  
 
Udvalget har i perioden fortsat 
arbejdet med at sætte fokus på 
dommernes medansvar for 
sundhed og funktionsevne 
blandt vores racehunde - et vig-
tigt emne, som DKK internatio-
nalt satte på dagsordenen i 

slutningen af 1990’erne, og 
som vinder stadig større inter-
national bevågenhed.  
 
Endvidere har udvalget et posi-
tivt og inspirerende samarbejde 
med Dansk Hundedommer For-
ening.  
 
Tak til specialklubberne, DKK’s 
udstillingsudvalg, ringperso-
nale, kredse og udstillere for 
deres store indsats for at 
hjælpe elever/aspiranter og 
dommere ved at være behjæl-
pelige og positive især i 2020 
med corona-restriktioner.  
 
Tak til udvalgsmedlemmerne 
Svend Løvenkjær, Annette By-
strup, Hanne Laine Jensen, 
Gunnar Jensen og Kim Vigsø Ni-
elsen for stor arbejdsindsats og 
entusiasme og tak til udvalgsse-
kretær Hanne K. Madsen for på 
kompetent vis at holde styr på 
alle trådene.  
 
Birgit Seloy  
Formand  
 

 
 
 

Familiehundeudvalget 
Udvalget består af fem DKK-in-
struktører og har blandt andet 
disse formål for øje: 
 
At udvikle træningstilbud for fa-
miliehunde på DKK-trænings-
pladser. 
At sikre relevant inddragelse og 
høring af DKK-instruktører i 

forhold til nye tiltag og ajourfø-
ring af eksisterende materiale. 
Fokus fra udvalget har været på 
optimering familiehundetræ-
ning og kørekort til hund. 
Det var planlagt at præsentere 
nogle af disse tiltag på træner-
træffet i Askov. Da Askov blev 
aflyst valgte udvalget at sende 

materialet ud til kredsene, og 
arrangere et par opdaterings-
kurser for de lokale involve-
rede, og senest opdatering af 
bedømmere øst og vest. 
  
Udvalgets medlemmer er sam-
mensat af erfarne instruktører 
fra DKK’s kredse og består af: 
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Tom Henrik Danielsen, Mari-
anne Gundtoft Mose, Anne 
Louise Arildsen, Hanne F. Niel-
sen og Charlotte Mikkelsen. 

Som tilforordnet Lise Lotte 
Christensen. Udvalgssekretær 
Lonni Gulmark Prirsching. 
 

Henrik Johansen 
Formand 

 
 

NKU- og FCI-udvalget 
Sekretariatet for NKU har været 
varetaget af Norge for perioden 
2019 til 2020. De byggede vi-
dere på den kraftigt øgede erfa-
ringsudveksling mellem de nor-
diske lande på administrativt 
niveau, som Danmark fik sat i 
gang. Samtidig har det fungeret 
fint med mødeafvikling og den 
efterfølgende sagsbehandling – 
om end NKK har været ramt af 
turbulens (ny direktion, hunde-
sygdom og pandemi). 
  
Nordiske Shows (udstillinger) 
aftalt gennem NKU-samarbej-
det fungerer fint i Danmark 
som et supplement til FCI’s in-
ternationale shows. 
 
Ellers har det nordiske samar-
bejde fungeret upåklageligt. Vi 
deltager årligt i 8-10 møder for-
delt på møder på formandsni-
veau, direktørniveau, IT-ansvar-
lige og yderligere komiteer om-
kring f.eks. det videnskabelige 
arbejde, lydighed, agility, HTM 
m.m. 
 
I 2019 var Danmark med fin 
succes vært for NM i lydighed, i 
rally og i agility. 
 
Det er godt og vigtigt, at vi på 
nordisk plan holder en tæt dia-
log. Hundeverdenen fungerer i 
høj grad over landegrænserne, 
så der er masser af emner, hvor 
et tæt samarbejde løser proble-
mer, før de egentligt opstår. 

2020 har været helt usædvanlig 
– sammenlagt har vi holdt et 
kort orienteringsmøde på 
Zoom. I forbindelse med det 
møde blev det aftalt, at Dan-
marks værtskab for Nordisk 
Vinder 2020 blev skubbet til 
2021 – og det samme gør sig 
gældende for alle nordiske akti-
vitetsmesterskaber: At de får 
samme arrangør blot med et 
års forsinkelse. Alt blev som be-
kendt aflyst i 2020. 
 
Der skal lyde en tak til Wilfred 
Olsen, der som DKK-repræsen-
tant deltager i møderne (ud-
over undertegnede og direktør 
Jens Glavind). 
 
I FCI blev 2019 generalforsam-
lingen afviklet i Shanghai med 
den Kinesiske Kennel Klub som 
arrangør. Generalforsamlingen 
blev afviklet ganske udramatisk 
– men set med danske øjne – 
med et fantastisk resultat.  
 
Der blev nemlig fremlagt gode 
bud på værter for EDS og WDS, 
indgået aftaler om at stemme 
på hinanden og særligt var ver-
densdelene aktive i at trække 
arrangementer ”hjem” til dem. 
Danmark har et godt navn, og 
vi kom i mål med vores bræn-
dende ønske: 
 
DKK skal være vært for EDS 
2023. 

Arbejdet i bestyrelsen i FCI i 
2020 har introduceret Zoom-
møder og en lang række beslut-
ninger om udsættelser og æn-
dringer af datoer for de store 
udstillinger rundt i verden. FCI 
har måttet vinke farvel til rigtig 
mange indtægter i 2020 – men 
har stadig en sund økonomi. 
 
FCI har nu 89 medlemslande og 
10 kontraktpartnere. 
 
I en lang række FCI-komiteer er 
der danske repræsentanter, der 
yder en god indsats for at ud-
forme og gennemføre en lang 
række af FCI’s aktiviteter, så 
det sker på en måde, som vi i 
Danmark og Norden helst ser 
hundeaktiviteter ske på. Lad 
mig nævne, at Wilfred Olsen er 
medlem i Udstillingskomiteen 
og i Dommerkomiteen, Kim 
Vigsø i Hyrdehundekomiteen, 
Paul Lysholt i Rallykomiteen 
Palle Bergsø i LP-komiteen, Al-
lan Hansen i Agilitykomiteen, 
Michelle Ramsing i Avlskomi-
teen, Keld Jørgensen i Retrie-
verkomiteen, Karin Jansz i Myn-
dekomiteen, Henrik Søborg i 
Slædehundekomiteen, Poul 
Valdemar Nielsen i Komiteen 
for Stående Jagthunde, Helle 
Jensen i Redningshundekomi-
teen, Emmy Simonsen i Dog 
Dancing-komiteen og Robert 
Raeder i Fly Ball-komiteen.  
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I Europasektionen er jeg fortsat 
formand – jeg blev genvalgt i 
2019. Endelig er jeg medlem af 
FCI’s bestyrelse på 30. år. 

Der skal lyde en tak til Wilfred 
Olsen, der som DKK-repræsen-
tant deltager i møderne (ud-
over undertegnede og direktør 
Jens Glavind). 

 
Jørgen Hindse 
Formand 

 
 

Fundraisingudvalget 
Fundraisingudvalgets formand 
er desværre gået bort siden se-
neste beretning, og udvalget 
har fået ny formand. Udvalget 
er endnu ikke særlig kendt, og 
derfor blev der planlagt en 
præsentation til formandsmø-
det i 2020, hvor kendskabet til 
arbejdsområderne skulle spre-
des ud. Som bekendt blev det 
ikke en mulighed i 2020, lige-
som hele udvalgets arbejde 
blev hæmmet af coronapande-
mien. 
 
Udvalget har defineret det 
overordnede arbejde således: 
• Som udgangspunkt ikke un-

derstøtte den daglige drift 

• Understøtte aktiviteter, 
som ellers ikke ville blive 
gennemført 

• Skaffe fordele til medlem-
merne, så DKK bliver mere 
attraktiv. 

 
Der har i perioden været kon-
takt til en række virksomheder 
for at opnå fordele for DKK’s 
medlemmer. Selv om corona-
pandemien også på dette om-
råde har været hæmmende, er 
det lykkedes at opnå nogle 
medlemsfordele, som bidrager 
til at gøre DKK-medlemskab 
mere attraktivt. Mere om med-
lemsfordele kan findes på DKK’s 
hjemmeside. 

Der pågår også et arbejde med 
at kortlægge relevante fonde, 
som kan søges til forskellige ak-
tiviteter eller projekter. 
Rent konkret har udvalget øko-
nomisk støttet et arrangement 
for 14 af DKK’s juniorhandlere 
og deres hunde, som blev af-
holdt i efteråret. Midlerne var 
kommet ind ved et lotteri på en 
DKK-udstilling, som virksomhe-
der havde sponseret præmier 
til.  
 
John Finnich Pedersen 
Formand 
 

 
 

Hoopersudvalget 
Hvad er Hoopers? Det er en 
hundesport, hvor fører så vidt 
muligt skal fjerndirigere sin 
hund igennem en bane bestå-
ende af såkaldte hoops, altså 
buer og tunneller, som hunden 
skal igennem, tønder og hegn, 
som den skal udenom samt en 
måtte, den skal løbe henover. 
Sporten henvender sig bredt, 
da forhindringerne er udfor-
met, så både store og små ra-
cer i alle aldre kan være med, 
og der er ingen skarpe drej eller 
bratte stop på banen. Sporten 
stammer oprindeligt fra USA og 
har de sidste år bredt sig til 

Europa. I 2019/2020 fik den for 
alvor gjort sit indtog i Danmark. 
I februar 2020 havde DKK´s 
hoopersudvalg, bestående af 
formand Yvonna Nielsen, un-
dertegnede og sekretær Louise 
Støy, det første møde, og i au-
gust 2020 blev det første regle-
ment sendt til godkendelse og 
godkendt i DKK´s bestyrelse.  
 
Der er oversat og læst mange 
reglementer fra forskellige 
lande og holdt et utal af møder, 
inden udvalget er kommet frem 
til det, der er blevet DKK´s reg-
lement. Al begyndelse er som 

bekendt svær, så selv om vi sy-
nes, vi er nået frem til et godt 
resultat, så vil der være ting, 
der skal justeres hen ad vejen. 
Jeg vil gerne sige kæmpe tak til 
Yvonna Nielsen og Louise Støy 
for indsatsen med udarbejdel-
sen af reglementet.  
I oktober 2020 var der udskift-
ning i udvalget, således det nu 
består af Mette Winther, Helle 
Gadeberg og jeg overtog for-
mandsposten. Lonni Gulmark 
Prirsching er sekretær.  
 
Efteråret er brugt på at få en 
dommeruddannelse samt en 
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instruktøruddannelse op at stå i 
tæt samarbejde med Jannie He-
degaard og Johanna  
Allanach, som skal undervise på 
begge uddannelser. Corona har 
jo desværre besværliggjort en 
del i 2020 og vil nok gøre det i 
nogen tid endnu, men forhå-
bentlig er det første hold DKK-
dommere uddannet i slutnin-
gen af april 2021 og klar til at 
dømme nogle uofficielle 

stævner, så de kan få noget er-
faring, inden der åbnes op for 
officielle DKK-stævner 1. juli 
2021. Og slut juli 2021 vil det 
første hold DKK-instruktører 
forhåbentligt være uddannet. 
Pga. corona-situationen har vi 
ind til videre måtte udskyde op-
starten på instruktøruddannel-
sen, mens første del af dom-
meruddannelsen vil foregå on-
line. 

 
Det er spændende at være med 
til at få en ny sport i gang, og vi 
har noget arbejde endnu, før vi 
er helt i mål, og jeg vil gerne 
takke alle, der er med til at gøre 
det muligt, for jeres kæmpe 
indsats. 
 
Ditte Wolsted 
Formand 

 
 

HTM-udvalget 
HTM-udvalget skød året 2020 i 
gang med store tanker om alt 
det, vi gerne ville. Der var plan-
lagt dommeruddannelse og 
fundraising-stævner for at rejse 
midler til at afholde et fanta-
stisk VM i Danmark. 
 
Vi kom dog ikke langt hen på 
året, før det blev tydeligt, at 
det ville blive et helt anderle-
des år end forventet. Den ene 
aflysning fulgte den anden i 
takt med, at corona lukkede 
landet ned. 
 
Men ikke alt blev aflyst, og vi 
har haft gode oplevelser sam-
men - både på afstand og med 
det fysiske møde. 
 
I maj 2020 afholdt vi vores før-
ste HTM instruktør-weekend 
nogensinde. Vi har flere gange 
udbudt uddannelsen, men der 
har aldrig været tilmeldinger 
nok til at gennemføre. Det var 
der i år, og weekenden blev 
gennemført som zoom-kursus, 
og det fungerede langt bedre, 
end vi nogensinde havde fore-
stillet os.  Undervisningsmateri-
alet var lavet som små 

videoklip, der blev delt med 
deltagerne via en Facebook-
gruppe. Deltagerne gik ud og 
trænede med egne hunde og 
filmede deres fremskridt, som 
de delte via samme facebook-
gruppe. Vi samlede op og de-
batterede via Zoom. Det blev 
en rigtig god og lærerig week-
end for de 10 deltagere og også 
for undertegnede, der havde 
fornøjelsen af at undervise.  
 
I september 2020 lykkedes det 
at gennemføre både DM, Hund 
i Fokus og Årets Hund. Vil-
helmsborg dannede de per-
fekte rammer om arrangemen-
tet, og det blev en skøn week-
end for alle involverede.  
Alle konkurrencer blev afholdt i 
et stort ridehus. Underlaget 
støvede lidt, men var perfekt 
for hundene at arbejde på. Og 
der blev vist meget flot dog 
dancing gennem weekenden. 
En stor tak skal lyde til DKK, for 
at I holdt fast og arbejdede 
målrettet mod at gennemføre 
dette arrangement, midt imel-
lem alle aflysningerne.  
 

Både NKU og FCI’s HTM-komi-
teer har afholdt zoommøder i 
2020, og det har fungeret godt. 
NKU-komiteen var allerede be-
gyndt på onlinemøder for 2 år 
siden, både for at spare tid og 
rejseudgifter i forbindelse med 
mødeaktiviteten, men for FCI-
komiteen var det første gang. 
Det har været effektive møder, 
hvor vi har nået mange punk-
ter. Det er bestemt en mulig-
hed, der kan tænktes ind også 
fremover. 
 
I december 2019 triumferede 
det danske landshold ved NM i 
Sverige, hvor HTM-holdet vandt 
NM guld, og Emmy M. Simon-
sen med Hazyland My Pre-
ciouzzz vandt individuelt sølv. 
Siden satte grænselukninger og 
andre corona-hensyn en stop-
per for de store mesterskaber. 
Både NM, EM og VM blev af-
lyst. Vi krydser fingre for, at vi 
igen kan komme ud og prøve 
kræfter med de øvrige nationer 
i 2021.  
 
Vi er nu gået ind i 2021, og co-
rona-restriktionerne er fulgt 
med os. Vi har derfor planlagt 
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flere onlinetiltag, som vi glæder 
os til at prøve af. Vi har allerede 
afholdt vores første online-
VM2023 fundraising-stævne og 
glæder os til de næste. De posi-
tive oplevelser fra vores online-

instruktørweekend i 2020 har 
også givet os blod på tanden til 
at afholde dommeruddannelse 
online. Vi håber, at vi snart kan 
mødes fysisk igen, men indtil da 
er vi optimistiske og glade for 

de muligheder, som Zoom tilby-
der. 
 
Emmy Marie Simonsen  
Formand  

 
 

ID-mærkerområdet 
I år 2019 er der blevet uddan-
net fire nye ID-mærkere, som 
bestod prøverne hos Dansk 
Hunderegister med bravur. 
Som tidligere år blev der også i 
år flyttet lidt rundt på distrik-
terne grundet ophør fra ID-
mærkere.   
 
I alt har der været 34 ID-mær-
kere beskæftiget på landsbasis i 
2019. Der er blevet ID-mærket 
3.930 hvalpe i DKK-regi, hvoraf 
1.705 blev mærket af en DKK 
ID-mærker og 2.225 blev klaret 
hos opdrætters dyrlæge.  
 
Så kom COVID-19 på banen i 
foråret 2020 og vendte det hele 
på hovedet. Restriktionerne fra 
sundhedsmyndighederne æn-
drede fra den ene dag til den 

anden vores betingelser med 
krav om afstand, brug af be-
skyttelsesmidler og håndsprit 
mv., som på dette tidspunkt var 
svære at opdrive.   
 
Disse krav gjorde det noget 
vanskeligt at udføre ID-mærk-
ning hos opdrættere. Men 
trods smittefare har alle ID- 
mærkere fundet løsninger for 
beskyttelse i marken. ID-mærk-
ning blev fortaget i carporte, i 
fri luft og med god afstand mv., 
for at ID-mærkningen kunne 
gennemføres.  
 
Stambogsafdelingen og ID- 
mærkeransvarlig vil hermed 
takke alle ID-mærkere for jeres 
indsats trods smittefaren.  
 

Der skal også lyde en tak til op-
drætterne for den forståelse og 
imødekommenhed over for de 
krav, ID-mærkere har stillet for 
at kunne ID-mærke hvalpekul-
dene.  
 
I år 2020 har der været 32 ID- 
mærkere i gang på landsbasis. 
På grund af restriktionerne er 
der ikke gennemført uddannel-
ser, prøver eller afholdt møder 
for ID-mærkere.  
Der er i DKK-regi ID-mærket 
4.330 hunde, hvoraf 1.877 blev 
mærket af DKK´s ID-mærkere 
og de resterende 2.453 af dyr-
læger.   
 
Jørgen Boots  
ID-mærkeransvarlig 
(afgående)

 
 

Kredsudvalget 
Da Kredsudvalget er et af de 
nyere udvalg, er det kun anden 
gang jeg har glæden af at skrive 
årsberetninger for udvalget. 
Kredsudvalget blev dannet i 
2017 for at styrke samarbejdet 
mellem Dansk Kennel Klub og 
kredsene og mindske det skel, 
der til tider opstod mellem DKK 
og kredsene. Der skulle være 
mindre ”dem og os” og meget 
mere en følelse af ”os” og fæl-
lesskab. Det skulle ikke 

medføre en ændring i kredse-
nes struktur, men udelukkende 
være en styrkelse af kredsene.  
2019 kom flyvende fra start, 
med besøg fra kredsbestyrel-
sesmedlemmer i februar. Der 
var 24 tilmeldte, hvilket er helt 
vildt. DKK’s direktør Jens Gla-
vind holdt et oplæg om, hvor-
dan DKK fungerer centralt, og 
hvordan kredsene ”passer ind”. 
Derefter var der lagt op til 

sparring og erfaringsudveksling 
på følgende punkter:  
• Samarbejde på tværs af 

kredse 
• Idéudveksling om arrange-

menter  
• Ungdomsarbejde i kredsene. 

Arrangementet var en stor suc-
ces og vil blive gentaget hvert 
andet år. Det var fantastisk, at 
deltagerskaren var en god blan-
ding imellem nye og ”gamle” 
bestyrelsesmedlemmer.  
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2019 var også året, hvor in-
struktørpakker blev introduce-
ret. En instruktørpakke er en 
fortsættelse af kredsudvalgets 
arbejde om at forstærke signal-
værdien – og stoltheden i at 
være ”DKK-autoriseret instruk-
tør”. I praksis fungerer det såle-
des, at kredsene kan bestille en 
instruktørpakke til sine nyud-
dannede instruktører, så in-
struktørerne er let genkende-
lige og godt påklædte på alle 
landets træningspladser. Ligele-
des har hver kreds modtaget 
DKK-beachflag, som kan opstil-
les ved træningspladserne for 

større genkendelighed af DKK’s 
tilstedeværelse. 
2020 var i alle henseender et 
specielt år. Covid-19 satte sit 
aftryk på kredsudvalgets ar-
bejde, såvel som på resten af 
samfundet. Der er derfor ikke 
meget at berette på denne 
front, da arbejdet gik lidt på 
standby. Udvalget benyttede 
sig dog af den stille tid til at op-
datere Kredshåndbogen, et ar-
bejde, som måske lyder sim-
pelt, men i praksis er et stort 
stykke arbejde.  
Jeg og udvalgets medlemmer 
glæder os derfor endnu mere til 

det fremtidige kredssamar-
bejde og det videre arbejde i 
2021, hvor verden forhåbentlig 
åbner mere op igen. 
En stor tak skal selvfølgelig lyde 
til udvalgets medlemmer Jens 
Sørensen, Lone Fritzbøger, 
Henrik Johansen, Lissi Lajer Ja-
cobsen og Kim Vigsø Nielsen, 
tilforordnet Jens Glavind, samt 
sekretær Katrine Jeppesen for 
et godt samarbejde. 
 
Wilfred Olsen 
Formand 

 
 

Lovudvalg samt kutyme- og responsumudvalg 
Lovudvalget har i 2019 og 2020 
behandlet en del lovændringer 
fra specialklubberne. Rigtigt 
mange specialklubber følger 
stadig henstillingerne om at op-
datere eller er ved at opdatere 
deres love og vedtægter. 
 
Herudover har der været be-
handlet fortolkningsspørgsmål 
vedrørende specialklubbernes 

love, generalforsamlinger, uraf-
stemninger m.v. 
 
Specielt i forbindelse med co-
vid-19 har der været mange 
spørgsmål i forbindelse med af-
holdelse/udsættelse af general-
forsamlinger i specialklubberne. 
 
Der har i perioden ikke været 
afholdt møder i udvalget, alt er 
foregået pr. mail eller telefon. 

 
Til sidst tak for godt samar-
bejde til udvalgets øvrige med-
lem, Michael Johannesen, lige-
ledes tak til Charlotte Vinther 
Dal for et godt samarbejde. 
 
Freddie Klindrup 
Formand 
(afgående)

 
 

Lydighedsudvalget 
I 2019 var det Danmarks tur til 
at afholde NM i Lydighed. 
Denne tjans går på omgang hos 
de fire nordiske lande. Steder 
blev undersøgt for afholdelse af 
denne store begivenhed, og det 
endelige valg faldt på Vilhelms-
borg i den store opvisningshal, 
med opvarmning i den tilstø-
dende ridehal. Underlaget på 
banerne på Vilhelmsborg er fi-
berbund og ikke en 

gammeldags, tung ridehus-
bund, som de fleste måske ken-
der dem, så det fungerede rig-
tig godt for de deltagende 
hunde. Der var mange tilskuer-
pladser samt højttalere, hvor 
der blev speaket point for hver 
deltagende ekvipage. Den store 
elektroniske skærm i hallen vi-
ste løbende resultater, så til-
skuerne kunne følge med. Ar-
rangementet har modtaget stor 

ros fra både danske og uden-
landske deltagere, der var me-
get imponerede over facilite-
terne. Det er bestemt ikke sid-
ste gang, en stor begivenhed 
som denne afholdes dette sted. 
NM forløb planmæssigt og 
dette især på grund af de 
mange hjælpere og ildsjæle, 
der var med til at skabe de per-
fekte rammer for arrangemen-
tet.   
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I 2020 lancerede DKK et nyt IT-
system, der kan håndtere vores 
lydighedsprøver, ligesom 
mange kender det system, der 
allerede eksisterer til udstilling. 
Det kræver ingen programmer 
installeret på pc’en i forvejen, 
fordi man tilgår det via sin in-
ternetbrowser. DKK har valgt at 
investere i dette program for at 
gøre det nemmere for arrangø-
rerne at afholde prøver, da re-
sultaterne automatisk bliver re-
gistreret i hundeweb med det 
samme. Det bevirker også, at 
man kan følge med i bedøm-
melserne enten hjemmefra el-
ler fra sidelinjen, og det giver 
en større gennemsigtighed i  
pointgivningen. Desværre blev 
der ikke mange muligheder for 
at afprøve systemet i 2020, da 
Covid-19 som bekendt trådte 
ind på scenen og stort set ryd-
dede konkurrencekalenderen.   

 
Til gengæld har Lydighedsud-
valget brugt mange kræfter på 
at indføre nye tiltag, som gør, 
at flere kunne få lyst til at 
træne lydighed med deres 
hunde, uanset race – og fort-
sætte til prøver. Blandt andet 
kan nævnes, at man gerne må 
belønne med legetøj i de lavere 
klasser nu, og at der er indført 
titler til de vedholdende ekvipa-
ger, som måske ikke bare flyver 
op gennem klasserne. Der er 
også blevet lavet et stort forar-
bejde til de nye LP-regler, som 
træder i kraft 2022, fordi der er 
kommet ændringer i øvelserne 
fra FCI’s side.   
 
Til sidst vil jeg nævne, at 2020 
var det første år, hvor DKK stod 
for at afholde DM i Lydighed, 
det plejer at være kredsene, 
der afholder det på skift. Dette 

blev afholdt sammen med ar-
rangementet Hund i Fokus og 
DM i Rally, Agility og HTM. På 
trods af forsamlingsforbud på 
100 personer lykkedes det ved 
hjælp af Vilhelmsborgs fantasti-
ske rammer at gennemføre, 
selvfølgelig med øje for at over-
holde alle restriktioner og an-
befalinger.    
 
Lad mig afslutningsvis takke LP-
udvalget:  
Annette Olesen, Palle Bergsø og 
Anja Knudsen for et godt og ge-
digent stykke arbejde i beret-
ningsperioden. Og ikke mindst 
tak til udvalgets sekretær Signe 
Hjorth Jensen.  
 
Jørgen Hindse  
Formand 

 
 

Mentalbeskrivelsesudvalget 
I foråret 2019 blev jeg anmodet 
om at overtage formandspo-
sten i mentalbeskrivelsesudval-
get. Det blev til et meget aktivt 
arbejdsår for udvalget. Vi lagde 
straks ud med at lave en stand 
om mentalbeskrivelse på Ros-
kildeudstillingen, og siden har 
den vokset større og bedre. Vi 
glæder os til, at den kan stå på 
alle fremtidige DKK-udstillinger. 
Samtidig ændrede vi på vores 
måde at uddanne mentalbe-
skrivere på, så de kunne blive 
bedre klædt på.  
Et nyt hold elever startede på 
uddannelse i efteråret 2019 og 
skulle være færdige i foråret 
2020. Dette forhindrede ned-
lukningen pga. covid-19, men 

heldigvis blev der åbnet lidt op i 
løbet af sommeren, så i august 
fik vi alle til eksamen. Fremover 
bliver uddannelsen som men-
talbeskriver opdelt i flere min-
dre uddannelser. Udvalget 
planlægger uddannelser igen i 
2021-2022 med den nye struk-
tur.  
 
Udvalget har været i Sverige for 
at indlede et samarbejde om 
vores fælles interesse for hun-
denes mentalitet. Det afsted-
kom, at vi i DKK ændrede en del 
i vores kompendier, dvs. der 
var ændringer i flere momen-
ter, som vores mentalbeskri-
vere skulle til at lære. Vi håber 
på et godt samarbejde, så vi 

bedre kan sammenligne vores 
resultater over grænserne. Der 
er også udformet en ”beskriver-
nøgle” til ekstra hjælp, når der 
skal sættes krydser.  
Vi nåede at afholde det årlige 
teamledermøde i det tidlige 
forår 2020, inden Covid-19 luk-
kede ned for alle aktiviteter. 
Vores vanlige samling af alle 
mentalbeskrivere, der plejer at 
ligge lige efter, blev af samme 
årsag udsat til juni måned. Der-
for gik det lidt trægt med at få 
implementeret de nye ændrin-
ger, som alle skulle lære.  
 
Der er afholdt en del møder 
med specialklubber om udfær-
digelse af nye ønskeprofiler.  
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Udvalget har nedsat nogle un-
derudvalg, som skal hjælpe ud-
valget med forskellige opgaver.  
 
Alle vores mentalbeskrivelses-
baner er blevet opdateret og 
repareret, og der er er blevet 
lavet en bane til den udvidede 
mentalbeskrivelse, så der kan 
afholdes arrangementer i DKK 
for alle racer. Det første DKK-
arrangement for alle racer blev 
afholdt i efteråret 2020, hvor 
fem forskellige racer deltog.  
 
I disse corona-tider har der væ-
ret aflyst en del beskrivelser. 
Aktivitetspausen blev bl.a. 
brugt på et webinar om mental-
beskrivelser.  
 
Lidt tal:   

• 126 ønskeprofiler – til 
dette skal lægges varianter   

• 41 aktive mentalbeskrivere 
– heraf 15 teamledere  

• 9 udvidede mentalbeskri-
vere – heraf 5 teamledere, 
som er en delmængde af 
de 41   

• 3 figuranter   
• 792 hunde er blevet be-

skrevet i 2019-2020, hvil-
ket er lidt mere end de fo-
regående år. Af de 792 
hunde indgår der 20 
hunde af racer uden øn-
skeprofil, der blev beskre-
vet i forbindelse med vo-
res uddannelse.  

• 44 hunde er beskrevet på 
en udvidet mentalbeskri-
velse 2019-2020.  

 
Udvalget består af Grethe Niel-
sen, Torben Nielsen, Niels Va-
seli, Henriette og Helle Mulvad 
(formand).  
Tilknyttet fra DKK er Jens Gla-
vind og som sekretær Pia Paul-
sen.  
 
Udvalget fortsætter et aktivt ar-
bejde for at få udbredt vigtighe-
den af mentalt sunde hunde, og 
derfor er det også dejligt, at 
mentalbeskrivelserne nu ligger 
registreret under sundhed i 
Hundeweb.  
 
Helle Mulvad  
Formand 

 
 

Nose work-udvalget 
Nose work er en sportsgren i 
udvikling, hvilket kan mærkes 
på antallet af prøver, der bliver 
arrangeret. 
 
I 2019 blev der afholdt 18 prø-
ver, og det er en fin stigning i 
forhold til 2018. I 2020 var der 
planlagt endnu flere prøver, 
men en stor del af dem blev 
desværre aflyst. 
 
Interessen for nose work-prø-
ver er stadigt stigende, så ud-
valget ser meget gerne, at der 
er flere arrangører, der melder 
sig på banen. Pia Johnsen, en af 
vores nose work-dommere, la-
vede et webinar – ”Hvordan 
kommer man i gang med at ar-
rangere en nose work-prøve – 
en detaljeret gennemgang fra 
A-Z. Den ligger på DKK’s 

hjemmeside om nose work og 
må meget gerne benyttes og 
deles. 
 
Da populariteten for sporten 
hurtigt blev meget stor, blev vi 
ramt af udfordringer i forhold 
til håndtering af de mange til-
meldinger. Efter et stort ar-
bejde fra vores IT-kontakt side, 
Pia Trudslev, kunne vi fra den 1. 
februar 2019 introducere et nyt 
tilmeldingssystem i hundeweb 
– med lodtrækning. Fremover 
har alle haft lige stor chance for 
at deltage ved prøverne. 
 
At afholde en nose work-prøve 
er, i forhold til andre typer prø-
ver, noget mere krævende for 
arrangørerne. Oftest har de en 
eller flere dommere med på 
sidelinjen fra arrangements-

processen starter til dagen for 
afholdelse. Et stort skulderklap 
til dommerne, som bruger me-
get af deres tid på at vejlede og 
hjælpe arrangører rundt om i 
landet. Der er desuden lavet en 
nose work-konkurrencearran-
gørgruppe på Facebook – som 
varetages af udvalgsforman-
den. Der har arrangørerne mu-
lighed for at få hurtige svar på 
spørgsmål samt at dele erfarin-
ger. 
 
I 2019 var Adam Hübinette fra 
Svensk Nose Work Klub/SKK i 
Danmark. Adam er en nøgle-
person i forbindelse med nose 
work i Danmark – både til ud-
dannelse og efteruddannelse af 
dommerne. Fokus var primært 
på NW3 – og vi fik en masse in-
put om de erfaringer, de har 
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gjort sig i Sverige. Der er 12 ud-
dannede dommere, og de har 
alle været med til at udvikle 
sporten til det, den er i DKK. 
 
2019 var ligeledes året, hvor de 
første ekvipager kunne konkur-
rere i klasse 3. Der blev afholdt 

tre klasse 3-konkurrencer i hhv. 
Solrød, Hvalsø og Herning. 
Sporten nose work har været i 
en rigtig positiv udvikling i DKK, 
og det forventer vi, vil fort-
sætte i 2021. 
 
Nose work-udvalget består 
fortsat af Merete Marx 

Stenaae, Carina Enevoldsen 
samt undertegnede. Udvalget 
har et godt og produktivt sam-
arbejde, godt støttet af vores 
dygtige sekretær, Lonni Gul-
mark Prirsching. 
 
Johanna Allanach 
Formand

 
 

Rallyudvalget 
Den generelle, positive udvik-
ling i rallysporten, som vi har 
oplevet de forrige år, er heldig-
vis fortsat. I 2019 blev der af-
holdt 98 officielle prøver med 
flere end 4.300 deltagere, i 
2020 54 officielle prøver med 
flere end 2.100 deltagere.  
 
Interessen for at kvalificere sig 
til DM og Årets Hund er massiv, 
og kvalifikationsprøverne træk-
ker mange deltagere. Niveauet 
er også meget højt, så der er in-
gen, der kommer nemt til fina-
lerne.  
 
DM 2019 blev afholdt den 24. 
august 2019 af Kreds 3 i Birk-
ende, et forrygende flot arran-
gement, som kredsen fik meget 
velfortjent hyldest for. Årets 
Hund 2019 blev afholdt den 9. 
november 2019 i Sjællands Agi-
lity Center i Ringsted.  
 
DM 2020 blev afholdt den 6. 
september 2020 på Vilhelms-
borg som en del af Hund i Fo-
kus. Det var det første DM i 
DKK-regi, og det blev en meget 
stor succes. Årets Hund 2020 
blev afholdt den 10. oktober 
2020 i Hangar 17 i Feldballe.  
 

Desværre har interessen for Ju-
niorklassen været begrænset, 
så i 2021 er der ikke længere 
Årets Hund for juniorerne.  
 
Seniorklassen blev indført den 
1. maj 2019 og er blevet meget 
populær. Mange hunde, som 
ellers ville være blevet pensio-
neret som rallyhunde, har fået 
en klasse, hvor der hverken er 
dæk eller spring og kun få sit-
ter, og det er populært. Fra 
2020 har seniorerne også 
kunne deltage i DM og Årets 
Hund, ligesom der indført en 
champion-titel i klassen.   
 
På dommersiden har der været 
en del udskiftninger: Ved års-
skiftet er der 13 dommere, men 
heldigvis er fire nye dommere 
på vej.  
 
I starten af 2019 blev en række 
nye øvelser introduceret. De 
trådte i kraft 1. august 2019, og 
er blevet vel modtaget. Hoved-
sigtet har været at skabe en rød 
tråd gennem de forskellige klas-
ser, så der var en naturlig over-
gang fra klasse til klasse.   
 
Pr. 1. februar 2020 er der ind-
ført bronze-, sølv- og guldtitler i 
champion-klasse og 

seniorklasse for at skabe et inci-
tament for ekvipager, der er 
champions/superchampions til 
at blive i de pågældende klas-
ser. Dette initiativ er også ble-
vet godt modtaget.  
 
Internationalt har det absolutte 
højdepunkt været, at DKK stod 
for det første NM nogensinde, 
den 26. – 27. oktober 2019 i 
Sjællands Agility Center. 20 top-
ekvipager fra Norge, Sverige, 
Finland og Danmark kæmpede 
dels om et holdmesterskab, 
dels om den individuelle titel. 
Finnerne løb med det hele; 
holdtitlen og nr. 1 - 4 individu-
elt. Det danske landshold blev 
nr. 3 i holdkonkurrencen, og 
Christina Ulrich Pedersen med 
Tempo nr. 6 individuelt som 
bedste danske ekvipage. DKK 
har fået meget stor ros for et 
velplanlagt og velafviklet me-
sterskab.  
 
Næste NM er planlagt til de-
cember 2021 i Stockholm.  
 
I FCI-regi er der kommet godt i 
gang i det rallyudvalg, som blev 
etableret i 2018, og arbejdet 
lettes betydeligt af, at FCI-ud-
valget har valgt at tage 
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udgangspunkt i de nordiske 
øvelser og regler.  
 
Rallyudvalget, som bestod af 
Amanda Haue Jakobsson, Ka-
rina Green og undertegnede, er 

blevet udvidet med Michelle 
Pedersen og Majbrit Bengtson. 
Samarbejdet i udvalget har væ-
ret eminent, og vi har en fanta-
stisk sekretær. Tusind tak til 
hele udvalget og sekretær 

Lonni Gulmark Prirsching for et 
dejligt samarbejde.   
 
Paul Lysholdt  
Formand 

 
 

Schweisshundeudvalget 
Udvalget mistede i sensomme-
ren 2019 et værdsat medlem - 
Conni Jacobsen. Conni bidrog 
især med sit store arbejde ude 
på prøverne og sin positive til-
gang for at skabe de bedste 
rammer for prøvernes afhol-
delse. Æret være hendes 
minde.  
 
Udvalget oplever fortsat stor 
interesse for schweiss- og vildt-
sporprøver. I forhold til 2018 
øgedes antal afprøvninger til 
knapt 1.500 i 2019 en stigning 
på godt 15%, og selv Covid-19 
pandemien kunne i 2020 ikke 
afholde prøvefolket fra at møde 
frem, idet vi nåede op på godt 
1.350 afprøvninger eller 5% 
flere end 2018.   
 
I perioden har 41 schweiss-
dommere bedømt 60 forskel-
lige hunderacer fordelt på 19 
prøvearrangører.   

Udvalget modtager løbende in-
put til tilpasninger i prøvereg-
lerne. Perioden var ingen und-
tagelse, og vi ændrede ram-
merne for dommere, prøve-le-
dere og -hjælperes mulighed 
for at få afprøvet egen hund på 
andre prøver. Senest fik vi så 
ændringerne omkring vaccinati-
ons- og doping-reglerne, som 
gælder fra 2021, men også reg-
lerne for bedømmelse af  
bringselsrapportering er æn-
dret fra 2021. Fra 2021 vil ud-
valget sætte fokus på identi-
tetskontrol ved udvalgte prø-
ver.  
 
DM i schweiss-spor har været 
en stor succes. Stadig flere kva-
lificerer sig til deltagelse. Men 
med de arealmæssige begræns-
ninger, vi har i prøveområ-
derne, har det betydet be-
grænsninger i mulighederne for 
at lægge det tilstrækkelige 

antal spor, og derfor må der 
trækkes lod blandt de rettidigt 
tilmeldte. Desværre medfører 
det for mange skuffede hunde-
førere. Udvalget har derfor 
drøftet flere stramninger i ad-
gangskravene, som derfor æn-
dres fra 2021, og adgangskra-
vene vil fortsat være et fokus-
område for udvalget, således at 
kun de absolut bedste ekvipa-
ger kan deltage.  
 
Covid-19 pandemien har ud-
skudt de planlagte kurser for 
prøveledere og stifindere, men 
udvalget ser frem til, at kur-
serne kan gennemføres snarest 
muligt.  
 
Udvalget retter en stor tak til 
dommere, prøveledere og hjæl-
pere på alle prøver.    
 
Søren Hecht  
Formand 

 
 

Standardkomiteen 
Denne beretning dækker også 
over året 2019 – et helt almin-
deligt år, som ikke adskiller sig 
fra tidligere års aktiviteter.  
Men året 2020 har på alle om-
råder været helt anderledes, og 
aldrig tidligere har vi, på alle 
områder, oplevet et sådant år.  

 

Det samme gælder arbejdet i 
Standardkomiteen. Her arbej-
der vi primært med opdaterin-
ger af vore danske oversættel-
ser af de godkendte, opdate-
rede FCI-standarder. Samtidigt 
oversatte vi standarder på ra-
cer, der i FCI endnu ikke er fuldt 
godkendte, men som besluttet i 

NKU (Nordisk Kennel Union) 
kan udstilles i NKU-landene – 
dvs. de fem nordiske lande, 
Danmark, Norge, Sverige, Fin-
land og Island.  
 
Jævnligt bliver vi klogere på det 
videnskabelige plan, og det, der 
i dag er fakta, kan i morgen 
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være forældet viden, og viden-
skaben er blevet klogere.  
 
Sådan er det også i hundever-
denen; restriktioner og fejl i en 
race kan vise sig ikke at have 
evidens længere, og standar-
den bliver efterfølgende æn-
dret, og den nye viden indføres 
i modelstandarden, som anven-
des til udfærdigelse af nye stan-
darder og ændringer, når en 
standard udgives på ny.  
 
Noget at det mest gennemgå-
ende tema i disse ændringer er 
forhold, der gælder vore hun-
des sundhed.  
 
Alle FCI-standarder indeholder i 
dag følgende sætning under 
FEJL.  
"Enhver afvigelse fra de foregå-
ende punkter skal betragtes 
som en fejl. Og den alvorlig-
hedsgrad, som fejlen skal be-
tragtes med, skal stå i nøjagtigt 
forhold til dens grad og dens 
indvirkning på hundens sund-
hed og velfærd. (obligatorisk 
sætning i hver standard)"  

Derfor har vi moderniseret alle 
vore oversættelser med denne 
sætning.  
 
Men nu til året 2020; ikke me-
get godt at sige, udover at vi 
alle i hundesporten har ny-
tænkt og været utrolig kreative 
i mulighed for at dyrke vore 
store interesse HUND.  
 
Udvalget har sammen med spe-
cialklubberne haft fokus på de 
danske racer. Her arbejdes der 
med at nyskrive - med udgangs-
punkt i den gældende model-
standard, som løbende bliver 
opdateret med beslutninger fra 
generalforsamlingen i FCI.  
 
Der har, sammen med Brohol-
merselskabet og Udvalget for 
nationale og glemte racer, væ-
ret arbejdet med modernise-
ring af Broholmer-standarden, 
så den opfylder FCI's model-
standard og de områder, der 
kræves beskrevet her. Det 
samme gælder Dansk spids, 
som endnu ikke er fuldt 

godkendt i FCI, men processen 
skal igangsættes.    
 
Disse arbejder er stadig i gang.  
 
Noget nyt er udarbejdelse af en 
beskrivelse af old english bull-
dog, som nu kan stambogføres 
og udstilles i Danmark og derfor 
skal have en racebeskrivelse.  
 
Samarbejdet med aktive hun-
defolk omkring denne race og 
racens mulighed for at blive 
overført til en DKK-stambog, 
har været et sobert, godt og 
berigende arbejde.  
 
Her til slut i beretningen vil jeg 
takke for det kæmpestore 
stykke arbejde, som udvalgets 
to øvrige medlemmer, Hanne 
Laine og Charlotte Høier, har 
lagt i arbejdet, også tak til ud-
valgets sekretær, Jette Nielsen, 
som holder trådene sammen og 
styrer korrespondancen.  
 
Annette Bystrup  
Formand 

 
  

Sundhedsudvalget 
Sundhedsudvalget arbejder for 
at fremme sundheden i den 
danske hundepopulation. På 
møderne behandles henvendel-
ser fra specialklubber vedrø-
rende racernes sundhed, og på 
den baggrund laver SU indstil-
linger til DKK’s bestyrelse. SU 
følger desuden udviklingen i 
forhold til hunde med HD eller 
AD, der er brugt i avl, tilside-
sættelser af DKK’s etiske anbe-
falinger samt andelen af kuld 

med hhv. Basis og Basis Plus 
stambøger.   
 
Det er fortsat meget få hunde 
med HD-grad D eller E samt AD 
grad 3, der bliver brugt i avl, 
men SU fortsætter med at 
holde nøje øje med området 
ved intens overvågning. Ande-
len af kuld med Basis Plus-
stambog – det vil sige de kuld, 
hvor begge forældre opfylder 
såvel avlsrestriktioner som avls-
anbefalinger – har de sidste år 

ligget på 60-65 %. SU noterede 
et lille fald i 2020, hvilket sand-
synligvis kan tilskrives manglen 
på afholdelse af udstillinger, 
prøver mm.   
 
SU har i løbet af perioden mød-
tes med flere specialklubber, 
der har ønsket at diskutere spe-
cifikke problemstillinger med 
udvalget.  
 
Specialklubben for Belgiske 
Hyrdehunde har f.eks. talt om 
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epilepsi, Broholmerselskabet 
har diskuteret rammerne for et 
forsøgsprojekt med brug af 
kryptorchide hanhunde i avl og 
Klubben for Gamle Danske 
Hønsehunde er mødt op for at 
tale om brugen af en ny DNA-
test for øjensygdommen rcd4-
PRA.  
 
Det er altid en fornøjelse at få 
lejlighed til at gå i dybden med 
de enkelte racers problemstil-
linger og finde fornuftige løs-
ninger på de specifikke proble-
mer.   
 
Sundhedsudvalget har også 
som altid behandlet et række 
ansøgninger om støtte til sund-
hedsrelaterede forskningspro-
jekter og specialer på 
KU/SUND.  
 
Jeg er stolt af, at DKK’s sund-
hedsudvalg har bidraget til gen-
nemførslen af veterinære speci-
aleprojekter om alt fra ind-
voldsorm og diagnosticering af 
ondartet knoglekræft til diskus-
prolaps hos coton de tulear. 
Mange af disse projekter havde 
ikke kunnet gennemføres uden 
økonomisk støtte fra DKK.   
 
Vi har i 2020 måttet aflyse flere 
planlagte arrangementer pga. 
Covid-19. I september skulle 
DKK have været vært for en 

stor konference for alle FCI’s 
HD-bedømmere i København. 
Den er udskudt til september 
2021, og det bliver et meget 
vigtigt møde, for det er by-
dende nødvendigt at få diskute-
ret og ensrettet kriterierne for 
bedømmelse af HD. Sidst et så-
dant møde blev afholdt, var i 
2006, og her var det også DKK, 
der var vært.   
 
2020 skulle også have været 
året, hvor DKK indførte BOAS-
graduering af mops samt en-
gelsk- og fransk bulldog efter 
engelsk model. Gradueringen 
er baseret på en klinisk dyrlæ-
geundersøgelse før og efter en 
belastningstest, og de undersø-
gende dyrlæger skal have gen-
nemgået et certificeringskur-
sus. Et sådan kursus var plan-
lagt til foråret 2020 – men 
måtte naturligvis også aflyses.  
 
Vi håber, at det bliver muligt at 
få et passende antal dyrlæger 
uddannet i løbet af 2020 – en-
ten her eller i England.  
 
Covid-19 har også bragt noget 
godt med sig og har været år-
sag til nye tiltag i DKK. Vores 
medlemmer har en stor inte-
resse for foredrag og kurser om 
sundhed, og da det ikke var 
muligt at afholde fysiske kurser, 
afviklede DKK i 2020 en lang 

række online-webinarer med 
stor søgning. På sundhedsom-
rådet har der bl.a. været webi-
narer om HD, AD, neutralisa-
tion samt vaccinationer. Sidst-
nævnte førte b.la. til en revide-
ring af DKK’s vaccinationsregler. 
Endelig er DKK’s opdrætterud-
dannelse også blevet gennem-
ført online til stor glæde for alle 
de kursister, der havde meldt 
sig til kurser, som måtte aflyses. 
Selv om vi glæder os til at af-
holde fysiske kurser igen, er der 
nok ingen tvivl om, at onlinefor-
matet er kommet for blive.     
  
Tak til sundhedsudvalgets med-
lemmer for et stort, engageret 
og frivilligt arbejde for de dan-
ske hundes sundhed i 2019 og 
2020. Også en stor tak til udval-
gets faglige støtte, Helle Friis 
Proschowsky, og til udvalgets 
sekretær, Britta Sørensen. Som 
formand for sundhedsudvalget 
har det været spændende at ar-
bejde i et velfungerende ud-
valg, der er kendetegnet af stor 
viden om sundhed, sygdomme, 
avl og arvelighed, og hvor 
mange af medlemmerne har 
betydelige og værdifulde kon-
takter til verden omkring os.   
 
Jørgen Hindse 
Formand 

 
 
 
 

Uddannelsesudvalget 
Antallet af undervisere er ble-
vet udvidet, dels for at aflaste 
de nuværende undervisere, og 
dels for at det ikke er de 

samme der underviser og eksa-
minerer.  
Materialet, efter hvilket der un-
dervises, har fået en 

opdatering, således at den har 
den bedst mulige anvendelse 
og effektivitet på uddannelsen.  
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Jeg vil gerne takke udvalget for 
jeres indsats, og en tak til  
sekretær Pia Paulsen.  
Udvalget har følgende medlem-
mer: Mette Aunsberg, Harris 

Jensen, Merete Andersen, Lars 
Kristian Nielsen.  
Som tilforordnet takker vi Lise 
Lotte Christensen.  
 

Henrik Johansen  
Formand 

 
 

Udstillingsudvalget 
De seneste to år har i høj grad 
været præget af både stabilitet, 
overraskelser, udfordringer og 
ikke mindst markante aflysnin-
ger på udstillingsområdet. Den 
væsentlige nyhed var viderefø-
relsen af de nye Nordiske Ud-
stillinger – det nyt tiltag som i 
2018 blev lanceret i tæt samar-
bejde med de øvrige nordiske 
lande, Sverige, Norge, Finland 
& Island.  
Udstillingerne skal ses som en 
mulighed for at knytte landenes 
tilbud om udstillinger tættere 
sammen, ikke mindst fordi vi i 
høj grad har et tæt samarbejde 
om masser af nordiske aktivite-
ter, mesterskaber og nærmest 
ensrettede regelsæt.  
 
Det betyder bl.a. at titlen som 
Nordisk Champion nu opnås på 
baggrund af meritter opnået på 
netop disse nordiske udstillin-
ger. DKK har valgt at tilbyde 
DKK’s kredse at arrangere/af-
holde Nordiske Udstillinger.  
 
I 2019 sagde vi tak for indsat-
sen til to af udvalgets medlem-
mer, Agnete Staunsholt Nilsson 
samt Morten Matthes: Tak for 
jeres gode indsats for DKK og 
hundefolket. I en kort overgang 
deltog Martin Røschke i udval-
get, men han måtte desværre 
konstatere at arbejdet i udval-
get ikke var foreneligt med 
hans tiltagende opgaver i eget 

firma. Derfor stoppede Martin 
efter udstillingerne på Born-
holm. Ind i udstillingsudvalget 
tiltrådte et nyt medlem, nemlig 
Stinne Nørholm Elgaard. Stinne 
havde tidligere vikarieret i ud-
valget - og er nu tiltrådt som 
fuldgyldigt medlem.  
 
I første beretnings år (2019), 
blev der afholdt 6 Internatio-
nale/Nordiske udstillings week-
ender, henholdsvis i Fredericia, 
Roskilde, Vejen, Bornholm, Bal-
lerup og traditionen tro blev 
året sluttet af med en dobbelt-
udstilling i Herning. Samtlige 
steder er velkendte for udstil-
lerne.  
 
Udstillingerne i Fredericia og 
Ballerup blev begge afholdt 
som todages udstillinger, Ros-
kilde og Vejen blev afholdt som 
tredobbelte udstillinger, og ud-
stillingerne i Rønne og Herning 
blev afholdt som dobbeltudstil-
linger.  
 
Når vi skal til at starte året op, 
med årets første udstilling i Fre-
dericia, så er vi alle meget 
spændte – og glæder os til at 
komme i gang igen. Vinterens 
ventepause og forventningerne 
om at se alle de dejlige hunde i 
manegen er tårnhøje. Med en 
anelse nedgang i tilmeldingsan-
tallet i forhold til rekordåret 

året forinden, så fik vi skudt 
årets første udstilling i gang.  
 
Årets største tilløbsstykker blev 
udstillingerne i Roskilde, som 
med Nordisk udstilling om fre-
dagen og 2 Internationale ud-
stillinger de efterfølgende dage 
samlede knap 9.500 hunde. Vi 
havde ikke kalkuleret med så 
stort et antal tilmeldte hunde 
om fredagen (flere end 3.000), 
så det betød, at vi måtte revi-
dere dommerlisten væsentligt 
samt indbyde yderligere dom-
mere. Vejen udstillingerne sam-
lede ligeledes over 9.000 hunde 
over de tre dage som udstillin-
gerne var fordelt på.   
 
Bornholm/Rønne skulle vise sig 
at blive den hidtil største udstil-
ling på solskinsøen, da ikke 
færre end knap 4.000 hunde 
havde fundet vej til det flotte-
ste græstæppe at fremvise 
hunde på. For første gang no-
gensinde formåede vi at have 
flere end 2.000 hunde tilmeldt 
på en enkelt dag på Bornholm.   
 
Københavnsvinderudstillingen i 
Ballerup samlede igen et stort 
antal hunde – som konkurre-
rede om de mange certifikater, 
Cacib’er og ikke mindst Køben-
havnsvinder-titler.  
 
Året sluttede atter af med ud-
stillingerne i de fantastiske 
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messehaller i Herning. På de to 
internationale udstillinger, med 
Dansk Vinder om søndagen, 
deltog der knap 7.700 hunde. 
Vi havde sat alle sejl ind for at 
få dette kæmpe arrangement 
til at forløbe i de bedste ram-
mer, man kan tænke sig. Årets 
tema i Store Ring var den jyske 
hede med en smuk fotocollage 
på bagvæggen – og live- 
streamingen fra denne udstil-
ling blev fulgt i tusindetal fra 
både ind- og udland.  
 
Udover de nævnte internatio-
nale udstillinger i 2019 blev der 
afholdt 5 nationale udstillinger 
(Nykøbing Falster og Varde 
samt tre gange i Torshavn på 
Færøerne). Antallet af tilmeldte 
hunde i 2019 fordelte sig med 
36.862 på de internationale og 
nordiske udstillinger og 2.989 
på de nationale udstillinger. 
Specialklubberne afholdt i årets 
løb 346 udstillinger – med del-
tagelse af i alt 29.567 hunde, så 
sammenlagt deltog der 69.418 
hunde på udstillinger i 2019.  
 
Ja, hvem skulle dog have troet, 
at årets sidste udstilling i 2020 
(for første gang nogensinde) 
skulle blive udstillingen i Frede-
ricia? De omkring 3.300 hunde 
og ikke mindst deres ejere 
havde set frem til endnu et fan-
tastisk udstillings-år. Udstillin-
gen sluttede af med de vel-
kendte finaler, og som vores 
veloplagte speakere udtalte: 
”VI SES I ROSKILDE!” Fredericia 
blev så årets Første, Sidste & 
Eneste DKK-udstilling i 2020.   
 
Pandemien væltede ind over 
landet samt resten af verden, 
og udstillinger blev aflyst i 

rekordfart. Få lande formåede 
at gennemføre enkelte all 
breed-shows, men det skulle 
vise sig ikke at være muligt (og 
forsvarligt) at gennemføre så-
danne i Danmark. Samtlige 
World- og Section-shows blev 
ligeledes aflyst og skubbet til 
2021. Hundeverdenen gik i stå 
– på udstillingsområdet.  
 
Udvalget forsøgte undervejs - 
med flere forskellige set ups – 
at få arrangeret udstillinger 
som kunne gennemføres med 
forsvarlighed og i overensstem-
melse med de udmeldinger, 
som det officielle Danmark rul-
lede ud. Vi fik planlagt tre 
weekender i efteråret med de 
såkaldte ”Unity-udstillinger” – 
som vi med en kæmpe indsats 
fik tilrettelagt og inviteret dom-
mere til. Med kæmpe skuffelse 
måtte vi se til, mens udviklin-
gen og myndighedernes tiltag 
gjorde, at vi også måtte aflyse 
disse arrangementer.  
 
Vi havde set frem til, at Dan-
mark igen var vært for Nordisk 
Vinder-udstillingen i 2020. Det 
store gear var sat i gang – med 
planer om et kæmpe show i 
Herning i slutningen af året. Vi 
håbede langt hen ad vejen at 
udviklingen med pandemien 
skulle ændre sig hen over som-
meren, og vi derfor kunne gen-
nemføre dette show. MEN – 
som alle nok har konstateret – 
ja, så udviklede pandemien sig 
den forkerte vej, og vi måtte 
konstatere, at heller ikke denne 
udstilling ville blive til noget. Ef-
ter aftale med de øvrige nordi-
ske lande har Danmark fået til-
delt værtskabet for Nordisk 

Vinder i 2021. Lad os alle håbe, 
at det bliver muligt!  
 
Vi fik sendt anbefalinger afsted 
til specialklubberne om at ar-
rangere så mange udstillinger, 
som de magtede, i overens-
stemmelse med den hele tiden 
skiftende lovgivning om for-
samlinger på området; et tilbud 
som rigtigt mange af special-
klubberne tog til sig. Vi fore-
slog, at klubber med mange ra-
cer kunne afholde udstillinger 
opdelt for enkelte racer, så for-
samlingsforbuddene blev over-
holdt. Langt de fleste klubber 
fik afholdt udstillinger, inden 
tommelskruerne og situationen 
blev strammet endnu mere 
igen. Jeg vil gerne takke special-
klubberne for deres kæmpe 
indsats på dette område – I har 
gjort det godt.  
Samlet set nåede klubberne at 
arrangere 222 mindre eller 
større udstillinger, med et sam-
let deltagerantal på 13.554 
hunde. Det svarer til ca. halvde-
len af et ”normalt år” – og sam-
men med de 3.293 hunde på 
årets DKK-udstilling i Fredericia, 
nåede antallet af tilmeldte 
hunde et rekordlavt deltager-
antal på sammenlagt 16.847. 
Samtlige kredsudstillinger blev 
ligeledes aflyst og skubbet til 
henholdsvis 2021 & 2022.  
 
DKK’s administration, og ikke 
mindst udstillingsafdelingen, 
har i høj grad mærket årets 
nedgang i aktiviteter og aflys-
ninger. Dette har desværre 
medført, at en stor del af de 
dejlige medarbejdere er blevet 
afskediget, udelukkende af øko-
nomiske hensyn. Det er vores 
håb, at vi snarest kan komme 
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op i omdrejninger igen, og atter 
få et udstillingsliv aktiveret – og 
dermed få tilført personale 
igen, ikke mindst i udstillingsaf-
delingen.  
 
Alle i udstillingsafdelingen har 
gjort en kæmpe indsats, og der 
skal lyde en stor tak for dette. 
Ikke mindst med den ekstraor-
dinære indsats vi forsøgte at 
føre ud i livet - med de tiltag 
om anderledes udstillinger, 
som vi forsøgte os med men 
desværre også måtte se lyset 
blive slukket for.  
 
Dommerpåsætningen er i de 
forgangne perioder foretaget i 
et underudvalg bestående af 
Stinne Nørholm Elgaard, Birgit 
Seloy og Gerner Sørensen i tæt 
samarbejde med udvalgets for-
mand og medarbejdere fra ud-
stillingsafdelingen.  
 
I forbindelse med planlægnin-
gen af dommere, ønsker vi fort-
sat, at specialklubberne 

indsender klubbens dommer-
ønsker. At planlægge og arran-
gere udstillinger kræver en lang 
planlægningsfase. Vi skal hele 
tiden være på forkant med 
fremtiden og arbejder med en 
tidshorisont, der konstant lig-
ger 3-4 år ud i fremtiden. Mas-
ser af udefra kommende fakto-
rer spiller ind, bl.a. om de øn-
skede udstillingsområder er til-
gængelige og om vore nabo-
lande har planlagt lignende ar-
rangementer tæt på – i samme 
weekender.   
 
Jeg vil gerne benytte lejlighe-
den til at takke udvalgets med-
lemmer, Helle Schou, Stinne 
Nørholm Elgaard, Gerner Sø-
rensen, Kim Vigsø Nielsen og 
Mikkel Saugmann Jensen, som 
gang på gang stiller frivilligt op 
og er med til at præge både 
planlæggelsen og afviklingen af 
DKK’s udstillinger. Tak til ung-
domsudvalget for deres indsats 
omkring planlægning samt af-
vikling af Juniorhandling-

konkurrencerne, og ligeledes 
tak til Birgit Seloy fra eksteriør-
dommerudvalget for hjælp og 
sparring omkring dommerli-
sterne samt samarbejdet med 
afviklingen af udstillingerne i 
forhold til uddannelse af både 
elever og aspiranter.  
 
Samtidig vil jeg også takke alle 
de mange trofaste ringpersona-
ler, frivillige hjælpere, lønnede 
medarbejdere og ikke mindst 
de dygtige og kompetente 
medarbejdere i udstillingsafde-
lingen, med Jette Nielsen i spid-
sen, for jeres enorme indsats 
for udstillingsområdet. Uden al 
jeres energi og ekspertise ville 
vi aldrig være i stand til at til-
byde DKK’s medlemmer og ud-
stillere så fantastiske udstillin-
ger.  
 
Vi har savnet jer alle – ikke 
mindst i 2020!  
 
Wilfred Olsen 
Formand 

 
 
 
 

Udvalget for nationale og glemte racer 
Udvalgets medlemmer er Birgit 
Seloy, Kim Vigsø Nielsen samt 
undertegnede og udvalgets se-
kretær er Hanne K. Madsen fra 
DKK.  
 
De fysiske møder i udvalget har 
i den forgangne periode været 
få – til dels betinget af Corona-
epidemien. Orientering og me-
ningsudveksling er især sket via 
mail.  
 

DKK har i 2020 udgivet en pla-
kat med tegninger af 5 af de 6 
nationale racer – den mang-
lende race er grand danois, som 
af udvalgets medlemmer - på 
linje med heldigvis mange an-
dre - opfattes som en dansk 
race, også selv om Tyskland på 
gældende FCI-standard står an-
ført som racens hjemland 
(stamland). Dette på trods af 
beslutning på FCI´s generalfor-
samling i 1937, hvor man ved-
tog, at racen var dansk og hed 

grand danois, men at andre 
lande ligesom Tyskland godt 
kunne benytte navnet deutsche 
dogge. Hvornår racen i FCI-regi 
blev tysk vides ikke med sikker-
hed, men vi må huske at Bel-
gien – hvor FCI har sekretariat - 
på linje med Danmark var besat 
af Tyskland under 2. Verdens-
krig. ”Stamlands-sagen” – tysk 
eller dansk race - er endnu ikke 
afgjort. I efteråret 2019 var der 
i VDH´s medlemsblad en større 
artikel om deutsche 
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dogge/grand danois, og her 
blev problematikken vedr. 
stamland omtalt. Der stod (her i 
dansk oversættelse) følgende:   
 
”Danmark har flere gange tidli-
gere ansøgt FCI om at blive an-
erkendt som racens oprindel-
sesland – hver gang uden held. 
Danmark bestræber sig i øje-
blikket på at få racen opdelt i 
deutsche dogge og i great dane 
(= grand danois). Diskussionen 
er ikke ny, men går tilbage til 
det 19. århundrede, da beslut-
ningen allerede blev truffet til 
fordel for deutsche dogge.”  
 
At VDH nu orienterer om, at 
man fra dansk side arbejder på 
at få racen opdelt i to racer, 
hvad vi dog ikke for nærvæ-
rende gør, kunne tyde på, at 
man fra tysk side er indstillet på 
et kompromis og har indset, at 
situationen er uholdbar. Skal 
man komme videre i sagen, må 
man nok fra dansk side udar-
bejde en ny standard for grand 
danois, der tydeligt beskriver 
den type, vi ønsker i Danmark 
(Skandinavien).  
 
Desværre ser vi fortsat fal-
dende registreringstal for racen 
– fra 2016 til og med 2020 med 
hhv.  141, 150, 115, 96 og 111 
hunde årligt.  
 
Dansk-svensk gårdhund er fort-
sat talmæssigt den største nati-
onale race med 294 registrerin-
ger i 2019 og 254 i 2020. Flot, 
at man i løbet af så forholds-
mæssigt få år er nået op på så 
stort et registreringsantal - 
uden det er gået ud over kvali-
teten hos hundene. Det kan an-
befales alle, der ønsker mere 

kendskab til racen at besøge ra-
cens virkelige instruktive hjem-
meside.   
 
Klubben for Gamle Danske 
Hønsehunde godkendte i april 
2019 et nyt racekommissorium 
for racen – et virkeligt godt ar-
bejde med mange gode intenti-
oner mhp. en fortsat god og 
fornuftig avl med denne dejlige 
jagthunderace, hvis popularitet 
heldigvis er stigende uden dog 
at nå op på det store antal (509 
registreringer), man havde i 
1983. Registreringstallene for 
perioden 2016 til og med 2020 
har været: 102, 92, 168, 124 og 
146, således nu tæt på det mi-
nimumsantal på 150 hvalpe år-
ligt, man stræber efter i denne 
race. Klubben har en god hjem-
meside, der fortjener ros.                    
 
Grønlandshund – Danmark er i 
FCI-regi såkaldt protektionsland 
– har endnu i Syddanmark ret 
små registreringstal for perio-
den 2016 - 2020 med hhv. 3, 9, 
2, 7 og 1 registrerede hunde. 
Selvfølgelig en meget mere ud-
bredt race i sit ”egentlige hjem-
land”, Grønland.  
 
Dansk Spids er fortsat en race 
under rekonstruktion og glæde-
ligt med pænt stigende regi-
streringstal fra 2016 – 2020 
med hhv. 25, 44, 30, 61 og 73 
hunde). Desværre er to store 
personligheder, Jytte Weis og 
Marianne Jensen, der begge 
har udført et stort arbejde 
mhp. rekonstruktion af denne 
race, afgået ved døden siden 
sidste repræsentantskabsmøde 
i DKK. Nye kræfter har taget 
over, og alt tyder på en fortsat 
positiv udvikling af racen, hvor 

man nu er nået så langt, at man 
i samarbejde med UNGR og 
standardudvalget er ved at ud-
arbejde en ny standard for ra-
cen, følgende FCI´s regler.   
 
Broholmerselskabet har siden 
sidste repræsentantskabsmøde 
fået ny bestyrelse. Desværre 
har Coronaepidemien også i 
denne race betydet aflysninger 
af eksteriørbedømmelser og 
udstillinger – også den udstil-
ling, der betyder mest for alle 
broholmerejere; den årlige ud-
stilling, tidligere skue, afholdt i 
den dejlige park på Broholm 
gods. En begivenhed, der ofte 
har samlet ca. 250 deltagende 
broholmere fra stort set hele 
Europa. Alle håber, det lykkes 
at gennemføre denne udstilling 
i 2021.  
 
Racen er fortsat inde i en posi-
tiv udvikling, ikke kun i Dan-
mark, men også i flere europæi-
ske lande. På trods af pæne re-
gistreringstal fra 2016 til og 
med 2020 på hhv. 145, 153, 
172, 151 og 195 hund) kan 
dette ikke honorere efter-
spørgslen, så der er i perioder 
lang ventetid på at få en bro-
holmerhvalp. Gennem de sene-
ste år er der overført flere gode 
voksne broholmere fra Dansk 
Racehunde Union, og flere af 
disse er blevet brugt i avlen og 
har således været med til at til-
føre ”nyt blod” til racen.  
 
Det svenske Broholmerselskab 
rettede i 2019 henvendelse til 
UNGR og det danske brohol-
merselskab, da Svensk kennel-
klub havde pålagt dem at udar-
bejde et racekompendium for 
broholmere. Dette samarbejde 
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medførte et rosværdigt race-
kompendium (på dansk), som 
kan ses på selskabets hjemme-
side, og som også blev udgivet i 
papirformat og tilsendt alle 
danske dommere for denne 
race. Standarden for brohol-
mere har på foranledning af 
UNGR været til sproglig revi-
sion, så den nu skulle være 
mere retvisende og forhåbent-
lig mere forståelig – og rettel-
serne kan også ses i 

racekompendiet. Der har i de 
forgangne år været en del an-
søgninger vedrørende dispen-
sation for de avlskrav, der stil-
les i racen.  
 
Glemte racer – ja, de er indtil 
videre glemt i DKK. Hertha po-
inter, gul farvevariant af poin-
ter, er rigt repræsenteret på in-
ternettet. Søger man på Google 
efter Hertha pointer kommer 
der mange både billeder og 

tekst, og flere steder kan man i 
teksten læse at denne race er 
tysk! Skal det gå med denne 
gamle danske race/farvevari-
ant, som det er gået med Grand 
Danois? Jeg håber det ikke.  
 
Til slut en stor tak til de øvrige 
udvalgsmedlemmer og til ud-
valgets sekretær.  
 
Bo Lasthein Andersen  
Formand  

 
 
 
 

Udvalget for drivende og apporterende jagthunde 
Udvalget består af Torben L. 
Poulsen, Hans Ulsøe, Wisti 
Wistisen og Kaj Madsen samt 
undertegnede som formand.  
 
Udvalgets sammensætning re-
præsenterer en bred vifte af 
personer med spidskompeten-
cer indenfor en stor del af akti-
viteterne hjemmehørende un-
der udvalget, hvor formanden 
har kunnet drage stor nytte af 
ekspertisen hos de enkelte ud-
valgsmedlemmer.  
 
Udvalget har i året arbejdet 
med nyt sporreglement, som 

de enkelte specialklubber har 
efterspurgt i en periode, et reg-
lement der ikke er så arealkræ-
vende og indeholder de mo-
menter, som indgår i  
schweiss-prøver, hvilket gør, at 
dommere fra den side kan 
dømme disse prøver og ikke 
skal læse op på reglerne for 
hver klub.  
 
Ellers er det små tilpasninger i 
flere specialklubber ikke at for-
glemme.  
 
Efter behandling i udvalget er 
udvalgets indstilling 

videresendt til DKK’s bestyrelse 
for endelig godkendelse. De fle-
ste sager behandles på mail.  
Dette giver den kortest mulige 
sagsbehandlingstid.  
 
Som udvalgsformand vil jeg 
gerne takke udvalget og alle 
som har været med i udvalgets 
arbejde, og til sidst en tak til vo-
res sekretær, Jens Heine, for 
indsatsen.  
 
Henrik Johansen  
Formand 

 
 
 
 

Udvalget for stående jagthunde 
Dansk Kennel Klubs aktiviteter 
for de stående jagthunde fore-
går nu i et koordineret samar-
bejde med organisationen Stå-
ende Jagthunde i Danmark 
(SJD).  

SJD er et fællesskab mellem 
Dansk Kennel Klub, specialklub-
berne for stående jagthunde og 
Danmarks Jægerforbund. SJD 
blev efter et langt forarbejde 
mellem de deltagende 

klubber/organisationer stiftet 
1. januar 2019.  
 
Markprøver, forskellige former 
for apporteringsprøver, fuld-
brugsprøver og den årlige ud-
stilling specielt for stående 
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jagthunde afvikledes frem til 
foråret 2020 med uændret in-
tensitet og god opbakning fra 
hundeførerne.  
 
I foråret 2020 satte corona-
pandemien en brat stopper for 
mange aktiviteter. SJD´s udstil-
ling og forårets vinderklasser og 
Mesterskabsprøven blev aflyst, 
men i forhold til sommerens og 
efterårets prøver blomstrede 
kreativiteten hos klubber og 
hundeførere: Et imponerende 
antal prøver er afviklet. 

Prøverne blev i forhold til delta-
gerantal reduceret, så de over-
holdt skiftende anbefalinger fra 
myndighederne. Til gengæld er 
der afholdt flere prøver med 
begrænset antal deltagere.   
 
Det afsluttende Danmarksme-
sterskab blev afholdt i Nordjyl-
land uden tilskuere.  
Der arbejdes i SJD på en juste-
ring af rammerne for afvikling 
af såvel kvalitetsprøver som 
konkurrenceklasser. Delvist in-
spireret af forhold foranlediget 

af corona-pandemiens ubeha-
gelige hærgen, men også affødt 
af ændringer i terrænernes 
flora og fauna.  
Dansk Kennel Klub ser frem til 
et positivt og udviklende sam-
arbejde i SJD om de stående 
jagthundes aktiviteter i de kom-
mende år. Med overordentlig 
store forhåbninger om, at de 
kan foregå uden corona-pande-
miens skygge.  
 
Harris Jensen 
Formand

 
 
 
 

Ungdomsudvalget 
  

Udvalgets overordnede opga-
ver:  
• Sikre børn og unges interesse 

for hunde og hunderelate-
rede aktiviteter  

• Udbrede kendskabet til DKK 
Ungdom og dets fordele og 
udbud  

• Videreudvikle DKK’s ung-
domsmedlemskab  

• Koordinere og facilitere ung-
domsarrangementer i DKK-
regi i samarbejde med DKK’s 
kredse  

• Understøtte ungdomslands-
holds deltagelse i større me-
sterskaber hvis ønsket 

 
Fokusset i Ungdomsudvalget har 
i 2020 været at få oprettet 
mange arrangementer, træning 
og udvikling for ungdommen i 
Dansk Kennel Klub.  
For andet år i træk afviklede 
DKK ungdomslejr i uge 27, for 
hundeinteresserede unge mel-
lem 10 og 18 år. I alt 24 unge 

mennesker og deres hunde 
havde tilmeldt sig dette års lejr, 
som bød på en masse spæn-
dende og lærerige oplevelser. 
Der var igennem hele ugen god 
stemning, og selvom det til tider 
kunne være svært at være væk 
hjemmefra, var der rigtig god 
støtte fra andre deltagere, hvil-
ket var en fornøjelse at se. Vi 
glæder os meget til i 2021 at 
byde velkommen til endnu en 
ungdomslejr.  
Der er en stor interesse for juni-
orhandling i DKK, dette afspejler 
sig tydeligt på de internationale 
udstillinger i DKK. Antallet af 
deltagere er rekordhøjt og de 
unge møder op, top motiveret 
til at gøre deres absolut bedste i 
Store Ring. Der har i 2020 været 
arrangeret en juniorhandler 
weekend i Vejen idrætscenter, 
dette var muligt fordi junior-
handlerne solgte lodder til lotte-
riet i Herning 2019. Hangar Ju-
nior Cup 2020, hvor årets 

juniorhandler skulle findes, blev 
også afholdt, selvom der blev 
presset corona-restriktioner ned 
over hovederne på os, dette er 
vi meget stolte af, og vi kunne 
mærke at juniorhandlerne 
havde glædet rigtig meget til 
denne dag, og at de synes det 
var en succes.  
Ungdomsudvalget har et godt 
samarbejde med DKK’s kredse 
og specialklubber, som virkelig 
bidrager med mange aktiviteter 
til de unge mennesker. Ikke kun 
juniorhandling, men også Agility, 
Rally, Schweiss træning, trimme-
kurser og meget mere. Dette 
sætter vi stor pris på.   
I et år som har været præget af 
begrænsninger og restriktioner 
grundet Covid-19, har der allige-
vel været mange tilbud til børn 
og unge mennesker i DKK. Vi 
mangler stadig at få endnu flere 
med, men det motiverer kun ud-
valget endnu mere, til at give 
den en ekstra skalle i 2021.  
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En stor tak skal lyde til alle de 
frivillige fra DKK’s kredse og spe-
cialklubber, som har bidraget til 
at vi har kunnet afholde en 
masse gode, spændende og læ-
rerige arrangementer for ung-
dommen i DKK. 

Tak til udvalgsmedlemmerne 
Agnete Staunsholt Nilsson, Allan 
Hansen og Gunnar Jensen for en 
enormt stor arbejdsindsats og 
entusiasme. Det er en fornøjelse 
at være formand i et udvalg, 
som er dybt engageret og passi-
oneret i deres frivillige arbejde. 

Ligeledes en stor tak til udvalgs-
sekretær Katrine Jeppesen og 
Helle Røhl for på fornemmeste 
vis at holde styr på trådene.  
 
Mikkel Saugmann Jensen 
Formand 
 

 
 
 
 

DKK’s Disciplinærnævn 
I perioden har nævnet været 
konstitueret med Christina 
Rune som formand og K.K. Jen-
sen som næstformand. Nævnet 
har afholdt tre møder i 2019 og 
tre møder i 2020.   
 
Disciplinærsager vedrørende 
manglende efterlevelse af Kla-
genævnets afgørelser behand-
les i nævnet uden forudgående 
at have været forelagt DKK’s 
bestyrelse.   
Alle øvrige sager har forinden 
behandlingen i nævnet været 
forelagt DKK´s bestyrelse til 
vurdering af, om der var grund-
lag for at overdrage sagen til 
behandling i Disciplinærnæv-
net.  
 
Disciplinærnævnet har afsagt 
disciplinære kendelser eller 
truffet andre afgørelser i 12 sa-
ger i 2019 og 18 sager i 2020. 
Heraf udgjorde 11 af sagerne 
manglende efterlevelse af Kla-
genævnets afgørelser.   

De resterende 19 sager har 
overordnet vedrørt følgende 
forhold:  
 
Adfærd på sociale medier, ad-
færd i forbindelse med udstil-
ling, adfærd over for dommer, 
trusler fremsat over for udstil-
lingsdommer, adfærd over for 
hund og tillidsrepræsentant, 
konkurrerende virksomhed og 
modarbejdelse af specialklub, 
gentagne tilsidesættelser af 
DKK’s etiske anbefalinger, be-
drageri, urigtige oplysninger om 
fødselsdato på hvalpekuld, urig-
tige oplysninger om faderskab, 
modarbejdelse af DKK og hun-
dehandel samt manglende ef-
terlevelse af påbud fra DKK.  
 
Disciplinærnævnet har i perio-
den afvist at behandle tre sager 
under henvisning til, at der ikke 
var grundlag for disciplinær be-
handling.  En sag blev udsat  
med henblik på, at Disciplinær-
nævnet skulle modtage 

konkrete eksempler på modar-
bejdelse fra specialklubben 
samt dokumentation herfor.   
 
Tak til nævnsmedlemmerne, 
Søren Hecht Petersen, Per But-
tenschøn, og en særlig tak til 
næstformand K.K. Jensen for på 
fineste vis at have indsat under-
tegnede i formandsværget i Di-
sciplinærnævnet. K.K. Jensen 
har været medlem af Discipli-
nærnævnet i 37 år og formand i 
20 år og skulle - efter eget øn-
ske - være udtrådt af Discipli-
nærnævnet i forbindelse med 
dette års repræsentantskabs-
møde. I august 2021 sov han 
desværre stille ind. Æret være 
hans minde.  
  
Christina Rune 
Formand 
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DKK’s Klagenævn 
I perioden 2019-2020 har DKK´s 
Klagenævn afsagt kendelser i 
93 sager – fordelt med 53 sager 
i 2019 og 40 sager i 2020. I 10 
sager har Klagenævnet afvist at 
træffe afgørelse, idet Klage-
nævnet har henvist til de civile 
domstole.  
 
Derudover har der været anlagt 
syv yderligere sager, som blev 
frafaldet igen, fordi parterne 
selv forligte sagerne.   

Sammenligning med tidligere 
år:  
2013-2014: 58 klagesager  
2015-2016: 70 klagesager  
2017-2018: 87 klagesager  
I perioden har Klagenævnet af-
holdt fire møder i 2019 og fire 
møder i 2020.   
 
Det stigende antal klagesager 
skal sandsynligvis ses i lyset af 
det ligeledes stigende stam-
bogsføringstal.  

Tak til Klagenævnets medlem-
mer, Bo Lasthein, Erik Fårup og 
Kurt Sørensen og til nævnets 
sekretær og jurist, Charlotte 
Vinther Dal. 
 
Jørgen Hindse 
Formand   
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Dansk Kennel Klubs årsregnskab 2019 
 
Resultatopgørelse 1. jan – 31. dec. 2019 (t.kr.) 
  

Budget 2019 
 

Regnskab 2019 
 

Budget 2020  
Indtægter Udgifter Resultat 

 
Indtægter Udgifter Resultat 

 
Indtægter Udgifter Resultat             

Fælles aktiviteter 27.583 10.208 17.375 
 

28.159 10.540 17.619 
 

28.134 9.199 18.935 
Stambogsføring 7.691 1.850 5.841 

 
7.961 1.850 6.111 

 
7.845 1.550 6.295 

ID-mærkning 1.633 763 870 
 

1.514 775 739 
 

1.665 749 916 
Medlemskab 12.761 716 12.045 

 
12.673 726 11.947 

 
13.017 666 12.351 

Dansk hunderegister 1.125 264 861 
 

1.138 264 874 
 

1.147 221 926 
Kennelmærker 541 63 478 

 
549 65 483 

 
551 55 496 

Information og PR 0 3.719 -3.719 
 

0 3.763 -3.763 
 

0 3.190 -3.190 
Medlemstilbud/salg shop 1.153 819 334 

 
1.304 919 384 

 
1.176 836 340 

Indkøb shopvarer til lager 1.344 1.344 0 
 

1.508 1.508 0 
 

1.371 1.371 0 
Udstillingsafdelingen 1.335 670 665 

 
1.513 670 843 

 
1.362 561 801      

0 0 0 
    

Bestyrelsesstyrede aktiviteter 2.544 2.571 -27 
 

2.582 2.771 -189 
 

2.595 2.275 320 
Ungdomsudvalget 0 60 -60 

 
76 128 -53 

 
0 51 -51 

Bestyrelse og forretningsudvalg 0 191 -191 
 

0 221 -221 
 

0 195 -195 
Repræsentantskab og BE-valg 0 118 -118 

 
0 74 -74 

 
0 21 -21 

Disciplinærnævn 0 225 -225 
 

0 227 -227 
 

0 191 -191 
Klagenævn 12 383 -371 

 
6 372 -366 

 
12 327 -315 

Kennelkontaktordning 0 297 -297 
 

0 275 -275 
 

0 271 -271 
Formandsmøde 0 0 0 

 
0 0 0 

 
0 45 -45 

NKU/FCI 0 292 -292 
 

0 329 -329 
 

0 238 -238 
Kredse 0 29 -29 

 
-17 53 -70 

 
0 30 -30 

Tilskud til fællesklubber 0 63 -63 
 

0 24 -24 
 

0 65 -65 
Kurser 724 908 -184 

 
775 1.064 -289 

 
738 837 -99 

Tilskud, arv og gave (note 4) 1.808 4 1.804 
 

1.742 4 1.738 
 

1.845 4 1.841 
Vilhelmsborg 0 0 0 

 
0 0 0 

 
0 0 0      

0 0 0 
    

HUNDEN 0 5.467 -5.467 
 

0 5.062 -5.062 
 

0 5.487 -5.487      
0 0 0 

    

Udvalg i alt 17.491 18.553 -1.062 
 

18.398 19.757 -1.359 
 

17.840 17.894 -54 
Standardkomité 0 35 -35 

 
0 35 -35 

 
0 30 -30 

Sundhedsudvalget 1.987 758 1.229 
 

0 715 -715 
 

2.027 665 1.362 
- Sundhedsregistreringer 113 1.097 -984 

 
2.032 1.002 1.031 

 
115 1.119 -1.004 

Mentalbeskrivelse 192 216 -24 
 

90 327 -238 
 

196 201 -5 
Uddannelsesudvalg 0 675 -675 

 
282 743 -461 

 
0 624 -624 

Hvalpe- & familiehundeudvalg 191 97 94 
 

0 69 -69 
 

195 89 106 
NoseWork-udvalget 183 141 42 

 
119 141 -22 

 
187 134 53 

LP-udvalget 215 417 -202 
 

159 463 -304 
 

220 350 -130 
Rallyudvalget 51 218 -167 

 
244 356 -112 

 
52 197 -145 

HTM-udvalget 78 92 -14 
 

45 92 -47 
 

79 84 -5 
Hoopersudvalget 0 0 0 

 
0 0 0 

 
0 0 0 

Agilityudvalget 8 393 -385 
 

43 449 -406 
 

8 381 -373 
Udstillingsudvalget 14.020 4.183 9.837 

 
12 4.405 -4.393 

 
14.300 3.721 10.579 

- Udstillinger 15 9.226 -9.211 
 

14.789 9.836 4.953 
 

15 9.410 -9.395 
Eksteriørdommerudvalget 76 264 -188 

 
4 265 -261 

 
77 231 -154 

Brugshundeudvalget 85 223 -138 
 

96 198 -102 
 

87 208 -121 
Schweissudvalget 100 149 -49 

 
92 161 -69 

 
102 133 -31 

Stående jagthunde 177 171 6 
 

245 286 -41 
 

180 148 32 
Driv/app. jagthunde 0 113 -113 

 
148 108 39 

 
0 97 -97 

Lovudvalget 0 73 -73 
 

0 70 -70 
 

0 62 -62 
SJD 0 10 -10 

 
0 31 -31 

 
0 10 -10 

Små udvalg 0 2 -2 
 

0 5 -5 
 

0 2 -2 
            
Resultat af aktiviteter   10.819    11.009    13.714 
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Budget 2019 

 
Regnskab 2019 

 
Budget 2020 

 Indtægter Udgifter Resultat  Indtægter Udgifter Resultat  Indtægter Udgifter Resultat 
            
Resultat af aktiviteter  
(overført fra forrige side) 

  10.819    11.009    13.714 
            
 

           
Salgsfremmende omkostninger 0 622 -622 

 
0 568 -568 

 
0 634 -634             

Administration 16.294 23.347 -7.054 
 

16.807 24.002 -7.195 
 

13.781 23.638 -9.857 
Personale Løn/Adm. 15.585 17.786 -2.201 

 
15.781 17.878 -2.097 

 
13.064 18.231 -5.167 

Personaleomkostninger 0 780 -780 
 

0 816 -816 
 

0 796 -796 
Kontorhold 0 709 -709 

 
0 492 -492 

 
0 723 -723 

IT 126 2.283 -2.157 
 

120 2.402 -2.282 
 

129 2.063 -1.934 
Porto 71 855 -784 

 
50 929 -878 

 
73 872 -799 

Advokater 0 50 -50 
 

0 372 -372 
 

0 50 -50 
Tab på debitorer 0 0 0 

 
0 0 0 

 
0 0 0 

Revisor inkl. valg/hæfte 0 68 -68 
 

0 125 -125 
 

0 69 -69 
Forsikring 112 201 -89 

 
112 217 -105 

 
115 205 -90 

Bildrift 0 28 -28 
 

0 24 -24 
 

0 29 -29 
Administration - Gebyr 0 276 -276 

 
1 400 -399 

 
0 282 -282 

Telefon 0 311 -311 
 

0 347 -347 
 

0 318 -318 
Momskompensation m.v. 400 0 400 

 
742 0 742 

 
400 0 400      

   
    

Ejendommen 256 786 -530 
 

260 1.015 -756 
 

261 802 -541 
Drift 0 786 -786 

 
0 1.015 -1.015 

 
0 802 -802 

Udlejning 256 0 256 
 

260 0 260 
 

261 0 261             

RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER, 
RENTER, HENSÆTTELSER OG SKAT 

  
2.613 

 
0 0 2.490 

   
2.682 

            

Afskrivninger 0 2.337 -2.337 
 

0 2.263 -2.263 
 

0 2.384 -2.384 
Renter 0 168 -168 

 
4 130 -126 

 
0 171 -171 

Regulering hensættelser 0 0 0 
 

0 0 0 
 

0 0 0 
Skat 0 0 0 

 
0 0 0 

 
0 0 0             

ÅRETS RESULTAT 
  

108 
   

101 
   

127 
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Balance pr. 31. december – aktiver og passiver 2018-2019 (t.kr.) 
 
Aktiver Note 31/12 2019 31/12 2018  Passiver Note 31/12 2019 31/12 2018 
         
ANLÆGSAKTIVER     EGENKAPITAL    
     Overført fra tidligere år  5.087 5.180 
Materielle anlægsaktiver     Værdireg. renteloftaftale  0 0 
Bil     Årets resultat  101 -93 
Ejendom  15.570 16.015  EGENKAPITAL I ALT  5.188 5.087 
Inventar  236 44      
IT-udstyr  4.512 4.272  HENSÆTTELSER    
Materielle anlægsaktiver i alt 2 20.318 20.330  Markedsføringsaktiviteter  100 200 

     Vedligeholdelse, ejendom  278 278 
ANLÆGSAKTIVER I ALT  20.318 20.330  HUNDEN  0 73 

     Konference  206 286 
     Erstatninger  0 343 

OMSÆTNINGSAKTIVER     Oplysningsarbejde  96 96 
     IT-udstyr  201 201 
Varebeholdninger     HENSÆTTELSER I ALT 3 881 1.477 
Præmier med mere  56 149      
Salgsartikler  1.999 1.292  LANGFRISTET GÆLD I ALT  6.706 7.261 
Varebeholdninger i alt  2.055 1.441      
     KORTFRISTET GÆLD    
Tilgodehavender     Selskabsskat 1 0 0 
Debitorer  214 226  Kreditorer  1.129 1.075 
Deposita/Garantikonto  0 225  Moms  0 0 
Forudbetalte omkostninger  278 587  Skyldige lønomkostninger  747 639 
Andre tilgodehavender/moms  621 297  Feriepengeforpligtelse  2.711 2.439 
Tilgodehavender i alt  1.113 1.335  Forudbetalte kontingenter  5.612 5.355 

     Anden gæld  1.768 1.820 
Likvide beholdninger i alt  2.142 2.913  Mellemregning stambøger mm.  104 182 

     Periodeafgrænsningsposter  782 683 
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT  5.310 5.689  KORTFRISTET GÆLD I ALT  12.853 12.194 

         
AKTIVER I ALT  25.628 26.019  PASSIVER I ALT  25.628 26.019 

         
         
         
Pantsætninger og garantiforpligtelser m.m. 5        
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Noter 2019 (t.kr.) 
 
Note nr.    2019 2018 

1 Beregnede skatter     
 Beregnet selskabsskat   0 0 

 Udskudt skat, regulering   0 0 
      

 Den samlede udskudte skat andrager   0 0 
      

  .    

2 Materielle anlægsaktiver Ejendom 
Kontor- 
inventar IT-udstyr Biler 

      
 Anskaffelsessum pr. 1/1 2019 24.700 265 8.718 155 

 Tilgang 0 226 2.024 0 
 Afgang 0 0 0 0 
 Anskaffelsessum pr. 31/12 2019 24.700 491 10.743 155 
      

 Op- og nedskrivninger pr. 1/1 2019 -2.492 0 0 0 
 Årets regulering 0 0 0 0 
 Af- og nedskrivninger pr. 31/12 2019 -2.492 0 0 0 
      

 Afskrivninger pr. 1/1 2019 6.193 221 4.446 155 
 Afskrivninger 444 34 1.785 0 
 Afhændede afskrivninger 0 0 0 0 
 Afskrivninger pr. 31/12 2019 6.637 255 6.231 155 
      

 Bogført værdi pr. 31/12 2019 15.570 236 4.512 0 
      

 Ejendommen er vurderet til kr. 16.600.000 pr. 1/10 2019.     
      
      
      

3 Hensættelser Primo Forbrug 
Hensæt-
telse i år Ultimo 

 Markedsføringsaktiviteter 200 100 0 100 
 Vedligeholdelse, ejendom 278 0 0 278 
 HUNDEN 73 73 0 0 
 Konference 286 80 0 206 
 Erstatninger 343 343 0 0 
 Oplysningsarbejde 96 0 0 96 
 IT-udstyr 201 0 0 201 
 Hensættelser i alt 1.477 596 0 881 
      

4 Gaver (§8A)     
 Foreningen har i 2019 modtaget kr. 77.540 i gaver fra i alt 189 givere.     
      

5 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.m.     

 
Der er til sikkerhed for foreningens lån på i alt kr. 6.705.783 stillet sikkerhed i foreningens 
ejendom. Ejendommens bogførte værdi andrager kr. 15.570.424.     

      
  



36 
 

 
Den uafhængige revisors regnskabserklæring for 2019: 
 

Denne regnskabserklæring er af-
givet i forbindelse med revisio-
nen af årsregnskabet og udtalel-
sen om ledelsesberetningen for 
2019. 
Vi bekræfter efter bedste over-
bevisning følgende: 
 
1. At vi er bekendt med ledel-

sens ansvar for, at årsrap-
porten er udarbejdet i over-
ensstemmelse med lovgiv-
ningens og vedtægternes 
krav til regnskabsaflæggelse, 
herunder at årsregnskabet 
giver et retvisende billede af 
foreningens aktiver og passi-
ver, finansielle stilling og re-
sultatet samt at ledelsesbe-
retningen indeholder en ret-
visende redegørelse for de 
forhold, som beretningen 
omhandler. 

2. At foreningens kapitalbered-
skab, herunder den finan-
sielle stilling, og foreningens 
fremtidsudsigter understøt-
ter, at going concern-forud-
sætningen er opfyldt. 

3. At ledelsesberetningen inde-
holder alle de nødvendige 
oplysninger, herunder til be-
dømmelse af årets resultat 
og den finansielle stilling. 

4. At ledelsesberetningen og 
årsregnskabet indeholder de 

nødvendige oplysninger om 
eventuelle usædvanlige eller 
usikre forhold. 

5. At vi er bekendt med ledel-
sens ansvar for udformning 
og implementering af in-
terne kontroller til at fore-
bygge og opdage besvigel-
ser. 

6. At vi har videregivet resulta-
tet af vores vurdering af risi-
koen for, at årsregnskabet 
og ledelsesberetningen kan 
indeholde væsentlig fejlin-
formation som følge af be-
svigelser. 

7. At vi ikke har kendskab til 
oplysninger om besvigelser, 
påståede besvigelser eller 
formodninger om besvigel-
ser, som kan have involveret 
ledelsen, medarbejdere, der 
udfører væsentlige kontrol-
ler, eller andre personer, 
hvor besvigelserne kunne 
have en væsentlig betydning 
for årsrapporten. 

8. At årsrapporten ikke inde-
holder væsentlig fejlinforma-
tion. 

9. At vi har stillet alt regnskabs-
materiale og underliggende 
dokumentation frem til dags 
dato til rådighed. 

10. At de til JS Revision afgivne 
oplysninger vedrørende 

nærtstående parter er kor-
rekte og fuldstændige. At vi 
har oplyst om alle aktuelle 
eller mulige overtrædelser af 
lovgivning eller anden regu-
lering, der har betydning for 
årsrapporten. 

11. At foreningen har opfyldt 
alle indgåede kontrakter, 
som ved manglende opfyl-
delse kan have væsentlig 
indvirkning på årsregnska-
bet. 

12. At samtlige aktiver er indreg-
net i balancen, at disse er til 
stede, tilhører foreningen og 
er forsvarligt målt, herunder 
at foretagne nedskrivninger 
mv. er tilstrækkelige til at 
dække den risiko, der hviler 
på aktiverne. 

13. At foreningens aktiver ikke 
er pantsat, behæftet med 
ejendomsforbehold e.l. ud 
over det i årsregnskabet an-
førte. 

14. At samtlige aktuelle forplig-
telser og eventualforpligtel-
ser, der påhviler foreningen, 
er indregnet eller oplyst i 
årsregnskabet, og at disse er 
forsvarligt opgjort. 

15. At der ikke er verserende el-
ler truende erstatningskrav, 
retssager, skattesager mv. 
eller eventualforpligtelser, 

såsom pensions-, kautions- 
og garantiforpligtelser, og 
andre økonomiske forpligtel-
ser, herunder valutarisici og 
leasingforpligtelser, ud over 
de i årsregnskabet anførte, 
som væsentligt vil kunne på-
virke bedømmelsen af for-
eningens finansielle stilling. 

16. At der ikke er planer eller in-
tentioner, der væsentligt kan 
ændre de regnskabsmæssige 
værdier eller klassifikationen 
af aktiver og forpligtelser i 
årsregnskabet. 

17. At der er tegnet de forsikrin-
ger, der under hensyn til for-
eningens forhold skønnes til-
strækkelige til at dække for-
eningens eventuelle skades-
situationer. 

18. At alle transaktioner i det 
forløbne regnskabsår er fo-
retaget på normale forret-
ningsmæssige vilkår. 

19. At der fra balancedagen og 
frem til i dag ikke er indtrådt 
forhold, der forrykker vurde-
ringen af årsrapporten, og 
som ikke er kommet til ud-
tryk i ledelsesberetningen og 
i en note til årsregnskabet. 

 
 
Solrød, den 22. marts 2020 
 
JF Revision, Godkendt Revisionsaktieselskab 
Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre 
CVR.nr. 37999687 
Ulrik Dahl 
registreret revisor, mne35884 
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Dansk Kennel Klubs årsregnskab 2020 
 
Resultatopgørelse 1. jan – 31. dec. 2020 (t.kr.) 

 
 Budget 2020  Regnskab 2020  Budget 2021  Budget 2022  

Indtæg-
ter 

Udgif-
ter 

Resul-
tat 

 
Indtæg-

ter 
Udgif-

ter 
Resul-

tat 

 
Indtæg-

ter 
Udgif-

ter 
Resul-

tat 

 
Indtæg-

ter 
Udgif-

ter 
Resul-

tat 
Fælles aktiviteter 28.134 9.199 18.935 

 
27.406 7.748 19.658 

 
28.250 9.357 18.893 

 
28.795 9.572 19.223 

Stambogsføring 7.845 1.550 6.295 
 

8.806 1.550 7.257 
 

8.700 1.922 6.779 
 

8.874 1.974 6.900 
ID-mærkning 1.665 749 916 

 
1.703 819 884 

 
1.700 865 835 

 
1.734 883 851 

Medlemskab 13.017 666 12.351 
 

13.316 596 12.720 
 

13.300 666 12.634 
 

13.566 682 12.884 
Dansk hunderegister 1.147 221 926 

 
1.255 221 1.033 

 
1.250 275 976 

 
1.275 282 993 

Kennelmærker 551 55 496 
 

590 56 534 
 

550 65 485 
 

561 67 494 
Information og PR 0 3.190 -3.190 

 
0 3.082 -3.082 

 
0 3.370 -3.370 

 
0 3.459 -3.459 

Medlemstilbud/salg shop 1.176 836 340 
 

681 491 190 
 

750 500 250 
 

765 510 255 
Indkøb shopvarer til lager 1.371 1.371 0 

 
372 372 0 

 
1.000 1.000 0 

 
1.000 1.000 0 

Udstillingsafdelingen 1.362 561 801 
 

683 561 122 
 

1.000 695 305 
 

1.020 714 306                 

Bestyrelsesstyrede aktivi-
teter 

2.595 2.275 320 
 

2.955 2.293 663 
 

2.932 3.433 -502 
 

2.990 3.340 -350 

Ungdomsudvalget 0 51 -51 
 

61 151 -90 
 

30 115 -85 
 

31 118 -87 
Bestyrelse og forretnings-
udvalg 

0 195 -195 
 

0 193 -193 
 

0 200 -200 
 

0 204 -204 

Repræsentantskab og BE-
valg 

0 21 -21 
 

0 3 -3 
 

0 300 -300 
 

0 30 -30 

Disciplinærnævn 0 191 -191 
 

0 193 -193 
 

0 235 -235 
 

0 241 -241 
Klagenævn 12 327 -315 

 
7 314 -307 

 
7 386 -380 

 
7 396 -390 

Kennelkontaktordning 0 271 -271 
 

0 205 -205 
 

0 273 -273 
 

0 280 -280 
Formandsmøde 0 45 -45 

 
0 21 -21 

 
0 0 0 

 
0 100 -100 

NKU/FCI 0 238 -238 
 

0 184 -184 
 

0 286 -286 
 

0 294 -294 
Kredse 0 30 -30 

 
19 8 11 

 
0 30 -30 

 
0 31 -31 

Tilskud til fællesklubber 0 65 -65 
 

0 29 -29 
 

0 30 -30 
 

0 31 -31 
Kurser 738 837 -99 

 
855 724 130 

 
850 962 -112 

 
867 985 -118 

Tilskud, arv og gave (4) 1.845 4 1.841 
 

1.857 11 1.846 
 

1.845 0 1.845 
 

1.882 0 1.882 
Vilhelmsborg 0 0 0 

 
157 257 -100 

 
200 616 -416 

 
204 631 -427                 

HUNDEN 0 5.487 -5.487 
 

0 5.073 -5.073 
 

0 5.312 -5.312 
 

0 5.326 -5.326                 

Udvalg i alt 17.840 17.894 -54 
 

4.739 8.430 -3.691 
 

12.940 14.717 -1.777 
 

17.509 19.422 -1.913 
Standardkomiteen 0 30 -30 

 
0 30 -30 

 
0 37 -37 

 
0 38 -38 

Sundhedsudvalget 2.027 665 1.362 
 

0 635 -635 
 

0 782 -782 
 

0 802 -802 
- Sundhedsregistreringer 115 1.119 -1.004 

 
2.198 1.115 1.083 

 
2.200 1.110 1.090 

 
2.244 1.132 1.112 

Mentalbeskrivelse 196 201 -5 
 

92 223 -131 
 

90 200 -110 
 

92 205 -113 
Uddannelsesudvalg 0 624 -624 

 
280 661 -381 

 
280 716 -436 

 
286 733 -447 

Familiehundeudvalg 195 89 106 
 

0 87 -87 
 

0 95 -95 
 

0 97 -97 
NoseWork-udvalget 187 134 53 

 
63 96 -32 

 
75 105 -30 

 
77 107 -31 

LP-udvalget 220 350 -130 
 

68 204 -135 
 

85 246 -161 
 

87 252 -166 
Rallyudvalget 52 197 -145 

 
92 156 -64 

 
150 206 -56 

 
153 212 -59 

HTM-udvalget 79 84 -5 
 

27 60 -33 
 

50 95 -45 
 

51 97 -46 
Hoopersudvalget 0 0 0 

 
4 12 -8 

 
5 115 -110 

 
5 118 -113 

Agilityudvalget 8 381 -373 
 

12 138 -126 
 

80 260 -180 
 

82 266 -184 
Udstillingsudvalget 14.300 3.721 10.579 

 
3 2.668 -2.664 

 
0 3.311 -3.311 

 
0 3.400 -3.400 

- Udstillinger 15 9.410 -9.395 
 

1.520 1.588 -68 
 

9.500 6.500 3.000 
 

14.000 11.000 3.000 
Eksteriørdommerudvalget 77 231 -154 

 
6 230 -224 

 
5 270 -265 

 
5 277 -272 

Brugshundeudvalget 87 208 -121 
 

59 112 -53 
 

60 145 -85 
 

61 149 -87 
Schweissudvalget 102 133 -31 

 
90 107 -17 

 
100 140 -40 

 
102 143 -41 

Stående jagthunde 180 148 32 
 

102 127 -26 
 

120 156 -36 
 

122 161 -38 
Driv/app. Jagthunde 0 97 -97 

 
123 94 29 

 
140 120 20 

 
143 123 20 

Lovudvalget 0 62 -62 
 

0 59 -59 
 

0 78 -78 
 

0 80 -80 
SJD 0 10 -10 

 
0 30 -30 

 
0 30 -30 

 
0 31 -31 

Små udvalg 0 2 -2 
 

0 0 0 
 

0 0 0 
 

0 0 0 
                
Resultat af aktiviteter   13.714    11.557    11.302    11.634 
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 Budget 2020  Regnskab 2020  Budget 2021  Budget 2022 
 Indtæg-

ter 
Udgif-

ter 
Resul-

tat 
 Indtæg-

ter 
Udgif-

ter 
Resul-

tat 
 Indtæg-

ter 
Udgif-

ter 
Resul-

tat 
 Indtæg-

ter 
Udgif-

ter 
Resul-

tat 
                
Resultat af aktiviteter  
(overført fra forrige side) 

  13.714    11.557    11.302    11.634 

                
Salgsfremmende omkost-
ninger 

0 634 -634 
 

0 458 -458 
 

0 500 -500 
 

0 500 -500 
                

Administration 13.781 23.638 -9.857 
 

17.177 23.545 -6.368 
 

17.392 24.749 -7.357 
 

17.648 25.389 -7.741 
Personale Løn/Adm. 13.064 18.231 -5.167 

 
15.912 17.668 -1.756 

 
16.622 18.300 -1.678 

 
16.863 18.800 -1.937 

Personaleomkostninger 0 796 -796 
 

0 645 -645 
 

0 800 -800 
 

0 816 -816 
Kontorhold 0 723 -723 

 
0 337 -337 

 
0 500 -500 

 
0 510 -510 

IT 129 2.063 -1.934 
 

94 2.165 -2.071 
 

100 2.469 -2.369 
 

102 2.529 -2.427 
Porto 73 872 -799 

 
46 1.040 -994 

 
45 1.000 -955 

 
46 1.020 -974 

Advokater 0 50 -50 
 

0 485 -485 
 

0 400 -400 
 

0 408 -408 
Tab på debitorer 0 0 0 

 
0 0 0 

 
0 0 0 

 
0 0 0 

Revisor inkl. valg/hæfte 0 69 -69 
 

0 67 -67 
 

0 90 -90 
 

0 92 -92 
Forsikring 115 205 -90 

 
127 232 -105 

 
125 230 -105 

 
128 235 -107 

Bildrift 0 29 -29 
 

0 33 -33 
 

0 35 -35 
 

0 36 -36 
Administration - Gebyr 0 282 -282 

 
1 406 -406 

 
0 550 -550 

 
0 561 -561 

Telefon 0 318 -318 
 

0 368 -368 
 

0 375 -375 
 

0 383 -383 
Momskompensation m.v. 400 0 400 

 
999 101 898 

 
500 

 
500 

 
510 0 510                 

Ejendommen 261 802 -541 
 

258 1.147 -889 
 

675 1.000 -325 
 

689 1.020 -332 
Drift 0 802 -802 

 
0 1.147 -1.147 

 
0 1.000 -1000 

 
0 1.020 -1.020 

Udlejning 261 0 261 
 

258 0 258 
 

675 0 675 
 

689 0 689                 

RESULTAT FØR AFSKRIV-
NINGER, RENTER, HEN-
SÆTTELSER OG SKAT 

  
2.682 

   
3.842 

   
3.120 

   
3.061 

                

Afskrivninger 0 2.384 -2.384 
 

0 2.366 -2.366 
 

0 2.500 -2.500 
 

0 2.550 -2.550 
Renter 0 171 -171 

 
0 159 -159 

 
0 250 -250 

 
0 255 -255 

Regulering hensættelser 0 0 0 
 

0 1.650 -1.650 
 

0 0 0 
 

0 0 0 
Skat 0 0 0 

  
0 0 

 
0 0 0 

 
0 0 0                 

ÅRETS RESULTAT 
  

127 
   

-333 
 

0 0 370 
 

0 0 256 
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Balance pr. 31. december – aktiver og passiver 2019-2020 
 
Aktiver Note 31/12 2020 31/12 2019  Passiver Note 31/12 2020 31/12 2019 
         
ANLÆGSAKTIVER     EGENKAPITAL    
     Overført fra tidligere år  5.188 5.087 
Materielle anlægsaktiver     Værdireg. renteloftaftale  0 0 
Bil  0 0  Årets resultat  -333 101 
Ejendom  23.526 15.570  EGENKAPITAL I ALT  4.855 5.188 
Inventar  218 236      
IT-udstyr  4.209 4.512  HENSÆTTELSER    
Materielle anlægsaktiver i alt 2 27.953 20.318  EDS 2023  500 0 

     Markedsføringsaktiviteter  200 100 
     Vedligeholdelse, ejendom  678 278 

ANLÆGSAKTIVER I ALT  27.953 20.318  Konference  456 206 
     Oplysningsarbejde  96 96 

     IT-udstyr  601 201 
OMSÆTNINGSAKTIVER     HENSÆTTELSER I ALT 3 2.531 881 
Varebeholdninger         
Præmier med mere  53 56  LANGFRISTET GÆLD I ALT  6.148 6.706 
Salgsartikler  1.893 1.999      
Varebeholdninger i alt  1.946 2.055  KORTFRISTET GÆLD    
     Selskabsskat 1 0 0 
Tilgodehavender     Kreditorer  810 1.129 
Debitorer  102 214  Bankgæld  3.840 0 
Forudbetalte omkostninger  175 278  Skyldige lønomkostninger  2.188 747 
Andre tilgodehavender/moms  302 621  Feriepengeforpligtelse  2.697 2.711 
Tilgodehavender i alt  579 1.113  Forudbetalte kontingenter  6.214 5.612 

     Anden gæld  1.417 1.768 
Likvide beholdninger i alt  617 2.142  Mellemregning stambøger mm.  1 104 

     Periodeafgrænsningsposter  394 782 
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT  3.141 5.310  KORTFRISTET GÆLD I ALT  17.561 12.853 

         
AKTIVER I ALT  31.094 25.628  PASSIVER I ALT  31.094 25.628 

         
         
Pantsætninger og garantiforpligtelser m.m. 5        

 
  



40 
 

Noter til balance 2020 (t.kr.) 
 

Note nr.    2020 2019 
      

1 Beregnede skatter     
 Beregnet selskabsskat   0 0 
 Udskudt skat, regulering   0 0 
      
 Den samlede udskudte skat andrager   0 0 
      
      

2 Materielle anlægsaktiver Ejendom 
Kontorin-
ventar IT-udstyr Biler 

      
 Anskaffelsessum pr. 1/1 2020 24.700 491 10.743 155 
 Tilgang 8.479 54 1.468 0 
 Afgang 0 -63 -1.883 0 
 Anskaffelsessum pr. 31/12 2020 33.179 482 10.328 155 
      
 Op- og nedskrivninger pr. 1/1 2020 -2.492 0 0 0 
 Årets regulering 0 0 0 0 
 Af- og nedskrivninger pr. 31/12 2020 -2.492 0 0 0 
      
 Afskrivninger pr. 1/1 2020 6.637 255 6.231 155 
 Afskrivninger 523 72 1.771 0 
 Afhændede afskrivninger 0 -63 -1.883 0 
 Afskrivninger pr. 31/12 2020 7.160 265 6.118 155 
      
 Bogført værdi pr. 31/12 2020 23.526 218 4.209 0 
      
 Ejendommen er vurderet til kr. 16.600.000 pr. 1/10 2019.     
      

3 Hensættelser Primo Forbrug 
Hensættelse 
i år Ultimo 

 EDS 2023 0 0 500 500 
 Markedsføringsaktiviteter 100 0 100 200 
 Vedligeholdelse, ejendom 278 0 400 678 
 Konference 206 0 250 456 
 Oplysningsarbejde 96 0 0 96 
 IT-udstyr 201 0 400 601 
 Hensættelser i alt 881 0 1.650 2.531 
      

4 Gaver (§8A)     
 Foreningen har i 2020 modtaget kr. 21.087 i gaver fra i alt 102 givere.     
      

5 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.m.     

 
Der er til sikkerhed for foreningens lån på i alt kr. 9.988.062 stillet sikkerhed i 
foreningens ejendom. Ejendommens bogførte værdi andrager kr. 23.526.425.     
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Den uafhængige revisors regnskabserklæring for 2020: 
 
Denne regnskabserklæring er af-
givet i forbindelse med revisio-
nen af årsregnskabet og udtalel-
sen om ledelsesberetningen for 
2020. 
Vi bekræfter efter bedste over-
bevisning følgende: 
 
1. At vi er bekendt med ledel-

sens ansvar for, at årsrap-
porten er udarbejdet i over-
ensstemmelse med lovgiv-
ningens og vedtægternes 
krav til regnskabsaflæggelse, 
herunder at årsregnskabet 
giver et retvisende billede af 
foreningens aktiver og passi-
ver, finansielle stilling og re-
sultatet samt at ledelsesbe-
retningen indeholder en ret-
visende redegørelse for de 
forhold, som beretningen 
omhandler. 

2. At foreningens kapitalbered-
skab, herunder den finan-
sielle stilling, og foreningens 
fremtidsudsigter understøt-
ter, at going concern-forud-
sætningen er opfyldt. 

3. At ledelsesberetningen inde-
holder alle de nødvendige 
oplysninger, herunder til be-
dømmelse af årets resultat 
og den finansielle stilling. 

4. At ledelsesberetningen og 
årsregnskabet indeholder de 

nødvendige oplysninger om 
eventuelle usædvanlige eller 
usikre forhold. 

5. At vi er bekendt med ledel-
sens ansvar for udformning 
og implementering af in-
terne kontroller til at fore-
bygge og opdage besvigel-
ser. 

6. At vi har videregivet resulta-
tet af vores vurdering af risi-
koen for, at årsregnskabet 
og ledelsesberetningen kan 
indeholde væsentlig fejlin-
formation som følge af be-
svigelser. 

7. At vi ikke har kendskab til 
oplysninger om besvigelser, 
påståede besvigelser eller 
formodninger om besvigel-
ser, som kan have involveret 
ledelsen, medarbejdere, der 
udfører væsentlige kontrol-
ler, eller andre personer, 
hvor besvigelserne kunne 
have en væsentlig betydning 
for årsrapporten. 

8. At årsrapporten ikke inde-
holder væsentlig fejlinforma-
tion. 

9. At vi har stillet alt regnskabs-
materiale og underliggende 
dokumentation frem til dags 
dato til rådighed. 

10. At de til JS Revision afgivne 
oplysninger vedrørende 

nærtstående parter er kor-
rekte og fuldstændige. 

11. At vi har oplyst om alle aktu-
elle eller mulige overtrædel-
ser af lovgivning eller anden 
regulering, der har betyd-
ning for årsrapporten. 

12. At foreningen har opfyldt 
alle indgåede kontrakter, 
som ved manglende opfyl-
delse kan have væsentlig 
indvirkning på årsregnska-
bet. 

13. At samtlige aktiver er indreg-
net i balancen, at disse er til 
stede, tilhører foreningen og 
er forsvarligt målt, herunder 
at foretagne nedskrivninger 
mv. er tilstrækkelige til at 
dække den risiko, der hviler 
på aktiverne. 

14. At foreningens aktiver ikke 
er pantsat, behæftet med 
ejendomsforbehold e.l. ud 
over det i årsregnskabet an-
førte. 

15. At samtlige aktuelle forplig-
telser og eventualforpligtel-
ser, der påhviler foreningen, 
er indregnet eller oplyst i 
årsregnskabet, og at disse er 
forsvarligt opgjort. 

16. At der ikke er verserende el-
ler truende erstatningskrav, 
retssager, skattesager mv. 
eller eventualforpligtelser, 

såsom pensions-, kautions- 
og garantiforpligtelser, og 
andre økonomiske forpligtel-
ser, herunder valutarisici og 
leasingforpligtelser, ud over 
de i årsregnskabet anførte, 
som væsentligt vil kunne på-
virke bedømmelsen af for-
eningens finansielle stilling. 

17. At der ikke er planer eller in-
tentioner, der væsentligt kan 
ændre de regnskabsmæssige 
værdier eller klassifikationen 
af aktiver og forpligtelser i 
årsregnskabet. 

18. At der er tegnet de forsikrin-
ger, der under hensyn til for-
eningens forhold skønnes til-
strækkelige til at dække for-
eningens eventuelle skades-
situationer. 

19. At alle transaktioner i det 
forløbne regnskabsår er fo-
retaget på normale forret-
ningsmæssige vilkår. 

20. At der fra balancedagen og 
frem til i dag ikke er indtrådt 
forhold, der forrykker vurde-
ringen af årsrapporten, og 
som ikke er kommet til ud-
tryk i ledelsesberetningen og 
i en note til årsregnskabet. 

 
Solrød, den 10. marts 2021 
 
JF Revision, Godkendt Revisionsaktieselskab 
Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre 
CVR.nr. 37999687 
Ulrik Dahl 
registreret revisor, mne35884 
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Registreringer og importer 
Race 2017 2018 2019 2020 
Affenpinscher 8/1 10/0 0/2 7/0 
Afghansk mynde 9/2 0/1 0/2 0/2 
Airedale terrier 47/1 44/3 22/0 47/5 
Akita 5/2 13/5 13/1 9/0 
Alaskan malamute 35/11 29/8 31/8 23/8 
American akita 16/5 24/6 7/4 60/5 
Amerikansk cocker spaniel 55/5 50/4 42/6 70/2 
Appenzeller sennenhund 0/0 0/0 0/1 0/1 
Australian shepherd 94/9 99/9 125/10 98/15 
Australian silky terrier 15/2 9/2 13/0 12/0 
Australsk cattle dog 6/0 9/2 18/1 11/1 
Australsk kelpie 11/3 12/4 18/1 31/3 
Australsk terrier 31/1 13/0 10/0 26/1 
Barbet 0/1 0/0 0/1 0/0 
Basenji 8/4 5/5 11/3 28/2 
Basset artesien normand 0/0 14/1 0/1 0/0 
Basset bleu de gascogne 0/0 0/0 0/1 0/1 
Basset fauve de bretagne 17/1 30/0 22/1 18/2 
Basset hound 139/3 71/10 69/8 104/4 
Bayersk bjergschweisshund 9/11 0/5 17/5 20/4 
Beagle 194/0 121/1 200/3 148/2 
Bearded collie 0/4 0/6 8/1 3/3 
Beauceron 0/0 0/2 0/2 0/2 
Bedlington terrier 0/3 0/3 0/0 3/0 
Berner sennenhund 254/42 241/32 284/28 299/22 
Bichon frise 89/4 80/2 80/4 88/6 
Bichon havanais 736/31 844/17 1094/24 1349/50 
Black and tan coonhound 0/0 0/1 0/2 11/1 
Blodhund 0/1 0/0 0/2 0/2 
Bolognese 0/0 3/0 10/3 3/0 
Border collie 303/17 212/32 242/32 361/36 
Border terrier 138/4 156/4 85/5 98/3 
Borzoiø 5/3 10/8 0/7 0/4 
Boston terrier 117/8 89/7 63/11 66/3 
Bouvier des Ardennes 0/0 0/0 0/1 0/0 
Bouvier des flandres 15/1 5/0 4/1 0/0 
Boxer 132/14 154/9 155/16 151/8 
Bracco italiano 8/1 17/1 1/1 0/0 
Braque francais pyrenees 0/0 5/0 0/1 0/0 
Breton 89/0 72/6 92/2 116/4 
Briard 0/3 1/2 9/4 0/0 
Broholmer 148/5 171/1 142/9 188/7 
Bull terrier 68/1 46/8 51/2 71/2 
Bull terrier, miniature 21/7 23/5 6/9 17/8 
Bullmastiff 24/12 64/4 46/16 60/8 
Cairn terrier 246/3 259/3 234/1 316/1 
Cane corso italiano 30/10 9/10 33/14 21/4 
Cane da pastore bergamasco 0/0 11/0 0/0 0/0 
Canaan hund 0/0 0/1 0/0 0/0 
Cao de agua portugues 10/0 0/0 8/1 21/2 
Cavalier king charles spaniel 369/19 464/25 422/17 500/18 
Ceskoslovenský vlciak 0/1 9/0 10/0 23/3 
Cesky terrier 0/0 1/1 2/1 0/1 
Chesapeake bay retriever 42/4 37/6 12/1 40/1 
Chihuahua, korthåret 27/10 50/5 56/9 61/10 
Chihuahua, langhåret 99/24 82/15 106/13 94/4 
Chinese crested/powder puff 38/11 44/2 44/14 58/7 
Chodský pes     30/4 55/10 
Chow chow 78/13 82/17 90/9 86/6 
Cirneco dell' etna 0/0 0/1 0/0 0/0 
Clumber spaniel 12/0 9/2 8/3 11/1 
Collie 96/11 150/19 114/21 87/4 
Collie, korthåret 1/2 0/5 0/2 0/2 
Coton de tulear 485/20 498/18 508/20 638/28 
Curly coated retriever 16/3 10/3 9/3 20/6 
Dalmatiner 69/3 54/1 76/2 26/7 
Dandie dinmont terrier 2/0 2/0 0/1 0/0 
Dansk/Svensk gårdhund 200/5 238/6 290/4 251/3 
Dobermann 85/6 55/6 78/7 105/3 
Dogo canario 0/3 0/0 0/0 0/0 
Dogue de bordeaux 63/4 74/7 66/6 63/7 
Drentsche patrijshond 8/6 26/3 4/4 15/2 
Drever 0/4 7/2 0/0 5/3 

Race 2017 2018 2019 2020 
Dværgpinscher 20/0 17/1 31/1 13/2 
Dværgschnauzer, hvid 8/1 8/2 13/3 7/3 
Dværgschnauzer, peber/salt 58/4 74/1 61/3 52/5 
Dværgschnauzer, sort 57/10 42/4 28/1 27/2 
Dværgschnauzer, sort/sølv 87/3 62/1 40/2 79/2 
Engelsk bulldog 193/23 152/16 168/18 170/10 
Engelsk cocker spaniel 347/10 322/54 433/47 381/16 
Engelsk pointer 23/6 74/8 31/7 55/5 
Engelsk setter 105/6 59/2 89/6 33/2 
Engelsk springer spaniel 117/8 195/43 145/26 199/9 
Engelsk toy terrier 7/0 5/0 2/2 7/1 
Epagneul bleu de picardie 0/0 0/1 0/0 0/0 
Epagneul picard 0/1 0/1 0/0 0/0 
Eurasier 113/3 140/2 139/5 181/1 
Field spaniel 0/0 4/1 0/2 0/0 
Finsk hyrdehund (lapsk vallhund) 7/0 5/1 6/2 0/0 
Finsk lapphund 117/9 149/14 149/4 180/6 
Finsk spids 0/0 0/0 0/0 0/0 
Flat coated retriever 159/9 258/9 190/13 236/13 
Flerfarvet pudel, dværg     9/1 5/1 
Fox terrier, glathåret 25/2 38/1 31/3 38/2 
Fox terrier, ruhåret 37/4 31/4 29/4 45/1 
Fransk bulldog 241/13 293/19 264/21 279/17 
Galgo espanol 9/0 0/2 0/3 9/2 
Gammel dansk hønsehund 91/1 167/1 123/1 145/1 
Golden retriever 1028/38 1260/34 1188/35 1396/27 
Gordon setter 28/5 15/4 44/3 17/5 
Gos d'atura catala  0/0 0/0  0/2 0/1 
Grand basset griffon vendeen 0/1 0/1 0/1 0/0 
Grand danois 146/4 108/7 88/8 103/8 
Greyhound 10/4 14/1 18/7 9/0 
Griffon belge 5/1 2/2 5/2 5/1 
Griffon bruxellois 5/0 22/2 16/0 15/1 
Griffon fauve de bretagne 0/0 0/0  0/2 0/0 
Griffon Korthals  0/0 0/0  0/2 0/0 
Groenendael 5/5 20/3 14/3 9/3 
Grosser münsterländer 21/1 8/2 0/4 6/2 
Grosser schweizer sennenhund 10/1 7/5 9/6 16/4 
Grønlandshund 6/3 0/2 7/0 0/1 
Gross-spitz 0/0 0/0 0/0 0/1 
Hannoveransk schweisshund 0/1 0/2 11/3 0/1 
Hjortehund 8/1 0/1 12/2 0/2 
Hokkaido 0/0 0/1 0/0 0/0 
Hollandsk hyrdehund, korthåret 19/6 14/5 0/2 19/2 
Hollandsk kooikerhondje 90/1 43/7 63/10 47/5 
Hovawart 13/6 8/6 15/11 10/8 
Hvid schweizisk hyrdehund 79/4 92/2 127/4 129/5 
Irish glen of imaal terrier 16/4 0/0 7/4 1/0 
Irish softcoated wheaten terrier 43/6 19/2 56/3 71/3 
Irish water spaniel 9/0 0/2 14/5 14/0 
Irsk setter 73/8 38/5 83/2 73/5 
Irsk terrier 4/3 15/1 2/0 14/2 
Irsk ulvehund 28/6 32/8 23/7 28/3 
Islandsk fårehund 140/6 194/3 160/7 158/4 
Italiensk mynde 19/2 19/1 22/1 16/0 
Jack russell terrier 269/10 265/6 315/33 353/13 
Japanese chin 12/1 26/0 20/2 15/0 
Japansk spids 59/1 43/1 60/1 40/1 
Kai 0/0 0/0 0/0 0/0 
Karelsk bjørnehund 0/0 6/0 0/1 0/1 
Karst hyrdehund  0/0 0/0  0/1 0/0 
Keeshond 19/2 27/6 12/2 36/2 
Kerry blue terrier 5/2 0/0 3/1 0/1 
King charles spaniel 9/1 9/2 14/3 7/5 
Kishu  0/0 0/0  0/1 0/1 
Kleiner münsterländer 278/2 203/6 236/2 281/3 
Kleinspitz 3/1 2/1 0/0 3/0 
Korthåret dværg gravhund 21/1 24/6 18/4 25/2 
Korthåret gravhund 155/3 127/6 77/8 97/11 
Korthåret hønsehund 226/6 199/10 230/2 246/3 
Korthåret miniature gravhund 0/0 0/0 9/2 5/1 
Kromfohrländer 23/1 36/1 46/5 62/0 
Kuvasz 0/1 0/1 0/1 0/0 
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Race 2017 2018 2019 2020 
Labrador retriever 2451/171 2416/100 2632/84 2921/79 
Laekenois 0/0 0/0 0/2 0/1 
Lagotto romagnolo 47/10 41/9 64/8 42/15 
Lakeland terrier 2/0 0/2 12/3 3/0 
Lancashire heeler 0/1 3/3 0/2 5/0 
Landseer 30/4 47/2 9/2 40/3 
Langhåret dværg gravhund 57/5 58/7 78/6 73/9 
Langhåret gravhund 52/4 48/2 46/0 36/4 
Langhåret miniature gravhund 36/3 43/1 46/2 28/3 
Leonberger 25/3 61/3 38/4 51/2 
Lhasa apso 79/4 63/6 93/9 105/8 
Löwchen 52/2 36/3 50/2 49/1 
Magyar agar 0/0 0/1 0/0 0/1 
Malinois 73/20 102/14 74/12 45/8 
Mallorca mastiff/ca de bou 0/0 0/1 0/2 0/0 
Malteser 36/5 35/7 60/10 55/11 
Manchester terrier 8/1 6/1 0/1 9/1 
Maremma 0/0 0/1 0/0 0/0 
Mastiff 28/6 25/7 46/11 68/7 
Mastino napoletano 0/0 0/1 0/0 0/1 
Mastin de los pirineos 0/1 0/0 0/1 0/0 
Miniature American Shepherd  - -  0/1 28/9 
Mittelspitz 16/1 26/2 19/6 30/13 
Mops 165/22 133/12 162/16 128/5 
Mudi 0/1 0/1 0/1 0/3 
Newfoundland 140/9 69/11 102/8 85/7 
Norfolk terrier 7/3 20/2 17/3 12/1 
Norrbottenspids 17/2 14/0 23/0 24/0 
Norsk buhund 8/0 18/2 12/1 0/1 
Norsk elghund, grå 0/1 0/0 0/2 0/0 
Norsk lundehund 8/1 6/1 6/0 0/2 
Norwich terrier 4/3 5/3 7/3 5/1 
Nova scotia duck tolling retriever 152/4 131/5 158/4 134/4 
Old english sheepdog 17/2 11/1 21/2 23/2 
Papillon 44/4 63/6 70/18 80/5 
Parson russell terrier 22/8 41/9 35/7 46/1 
Pekingeser 33/8 20/8 29/4 10/1 
Perdiguero de Burgos 0/0 0/0 0/2 9/0 
Peruviansk hårløs, stor, med pels 1/0 0/0 0/0 0/0 
Peruviansk hårløs, lille 0/0 0/0 0/0 0/1 
Peruviansk hårløs, mellem 2/0 0/0 4/0 0/1 
Peruviansk hårløs, stor 12/4 0/0 0/0 0/1 
Petit basset griffon vendeen 41/0 58/4 32/1 19/5 
Petit brabancon 52/1 26/2 49/3 25/2 
Phalene 19/1 6/1 15/1 15/4 
Picard 0/1 3/0 14/0 0/0 
Podenco ibicenco, korthåret 0/0 14/0 0/0 0/1 
Podenco Ibicenco, ruhåret 0/0 0/0 0/0 0/1 
Podengo portugues, kort. dværg 0/0 3/0 0/0 3/0 
Podengo portugues, ruh. dværg 0/2 2/2 6/1 5/1 
Polsk støver 0/0 0/1 0/0 0/1 
Polski owczarek nizinny 2/0 4/1 0/1 0/3 
Polski owczarek podhalanski 0/1 0/1 0/1 0/0 
Pomeranian 54/16 65/18 60/16 71/10 
Porcelaine 9/0 9/0 5/0 0/1 
Prazský krysarik  - -  7/1 4/2 
Presa canario 0/0 0/2 7/2 0/1 
Pudel, dværg 163/9 125/9 140/5 164/9 
Pudel, mellem 60/4 53/5 68/3 83/7 
Pudel, stor 92/2 61/7 138/4 130/8 
Pudel, toy 61/6 77/4 74/5 94/5 
Pudelpointer 0/0 0/0 0/1 0/1 
Puli 0/3 10/0 0/3 0/2 
Pumi 0/0 0/1 0/0 0/0 
Pyreneerhund 0/3 0/4 0/1 6/2 
Pyrenæisk hyrdehund 3/1 0/0 0/0 2/2 
Pyrenæisk hyrdeh. m.korth.hov. 0/0 17/0 3/0 0/0 
Rhodesian ridgeback 72/9 65/8 52/4 83/4 
Riesenschnauzer, sort 24/8 26/7 24/4 31/3 
Rottweiler 268/18 289/18 216/15 284/9 
Ruhåret dværg gravhund 79/10 60/4 101/4 49/1 
Ruhåret gravhund 227/4 179/7 193/5 235/4 
Ruhåret hønsehund 366/8 450/15 343/5 416/18 
Ruhåret miniature gravhund 15/1 30/4 23/1 29/1 
Rumænsk hyrdehund carpatin 0/3 1/0 0/0 0/0 
Russisk toy, korthåret 0/4 0/1 0/1 0/0 
Russisk toy, langhåret 10/0 6/1 6/3 5/0 

Race 2017 2018 2019 2020 
Saluki, glathåret 0/0 0/2 0/0 0/0 
Saluki, langhåret 0/5 4/4 0/8 4/3 
Samojedhund 125/9 135/7 131/3 124/5 
Sankt bernhardshund, korthåret 44/1 30/1 43/0 47/1 
Sankt bernhardshund, langhåret 63/5 44/1 51/1 35/2 
Schapendoes 56/1 54/1 44/9 38/6 
Schipperke 33/1 13/2 37/1 37/2 
Schnauzer, peber/salt 54/2 50/0 47/0 30/1 
Schnauzer, sort 29/1 11/0 9/1 0/1 
Schæferhund, stockhåret 1529/43 1427/29 1410/50 1426/50 
Schæferhund, langstockh.  25/7 31/2 63/1 120/5 
Sealyham terrier 5/1 0/0 9/1 7/2 
Shar pei 57/4 46/8 61/4 60/7 
Shetland sheepdog 222/20 190/7 195/10 228/19 
Shiba 49/6 57/8 38/11 71/7 
Shih tzu 173/19 208/21 205/22 235/24 
Siberian husky 64/18 58/13 88/10 76/5 
Skotsk terrier 33/6 43/6 44/7 30/6 
Skye terrier 7/2 4/0 0/0 0/0 
Sloughi 0/0 0/1 0/1 0/2 
Slovakisk støver 0/0 0/1 0/0 0/0 
Sort russisk terrier 0/1 0/1 0/1 0/1 
Spansk vandhund 18/3 51/9 71/2 90/0 
Spinone 0/2 8/1 4/1 8/2 
Stabyhoun 90/1 117/5 95/5 94/3 
Staffordshire bull terrier 485/42 442/48 546/58 791/51 
Sussex spaniel 0/0 0/3 6/0 0/0 
Svensk lapphund 7/0 7/1 1/1 0/2 
Terrier brasileiro 0/0 6/0 0/1 0/0 
Tervueren 42/8 32/3 51/4 40/3 
Thai ridgeback dog 0/0 0/1 0/1 0/0 
Tibetansk mastiff 10/0 0/0 0/0 0/0 
Tibetansk spaniel 138/4 192/4 146/5 110/3 
Tibetansk terrier 55/3 16/2 32/3 51/4 
Transylvansk støver 0/0 0/0 0/0 0/0 
Tysk jagtterrier 45/2 30/3 20/1 34/6 
Tysk langhår 39/4 41/4 28/4 46/3 
Tysk pinscher 5/0 0/0 16/1 0/2 
Tysk wachtelhund 5/1 5/2 0/0 0/1 
Vizsla, korthåret 51/2 55/4 58/3 61/1 
Vizsla, ruhåret 15/0 25/2 9/2 15/1 
Volpino italiano 36/1 13/4 12/0 15/1 
Västgötaspids 20/6 29/3 18/5 48/0 
Weimaraner, korthåret 15/4 30/4 34/5 30/6 
Weimaraner, langhåret 9/1 0/1 12/0 9/1 
Welsh corgi cardigan 202/3 115/6 210/7 229/9 
Welsh corgi pembroke 60/5 118/1 85/4 61/6 
Welsh springer spaniel 22/5 59/14 29/5 58/8 
Welsh terrier 0/3 4/2 7/3 7/3 
West highland white terrier 184/9 205/13 222/5 222/13 
Whippet 72/17 84/13 96/18 119/7 
Xoloitzcuintle con pelo, mellem 0/0 0/0 1/0 2/0 
Xoloitzcuintle con pelo, standard 0/0 0/0 2/0 1/0 
Xoloitzcuintle sin pelo, mellem 0/0 0/0 1/0 4/0 
Xoloitzcuintle sin pelo, standard 0/0 0/0 2/2 3/1 
Yakutskaya Laika 0/0 0/0 0/1 0/0 
Yorkshire terrier 42/3 35/4 50/6 40/10 
Østrigsk pinscher 0/0 0/0 0/0 1/0 
          
X-registreringer          
Biewer 0/0 13/5 7/9 24/11 
Chodsky pes 10/6 17/6 0/1   
Dansk spids 41/3 28/2 56/5 68/5 
Epagneul de saint usuge 0/0 0/0 0/1 0/0 
Engelsk cocker spaniel-ft 17/5 3/1 0/0  - 
Engelsk springer spaniel-ft 48/3 0/0 0/0  - 
Flerfarvet Pudel, dværg  - -  1/0 5/0 
Flerfarvet Pudel, mellem  - -  0/0 0/1 
Flerfarvet Pudel, toy  - -  4/0 3/1 
Miniature american shepherd 6/11 0/0 31/6   
Old english bulldog  - -  0/0 90/60 
Prazsky krysarik 0/4 2/5 0/1 0/1 
Rat terrier 7/7 4/0 0/0 1/0 
Russkaya tsvetnaya bolonka 24/5 20/5 31/4 41/2 
     
Total 19148/ 

1400 
19294/ 
1378 

20153/ 
1430 

22445/ 
1296 
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Fortegnelse over DKK’s bestyrelse og diverse udvalg 
 
 

DKK’s bestyrelse 
Jørgen Hindse 
Hovedgaden 164 
3630 Jægerspris 
 
Wilfred Olsen 
Bøjdenvejen 69 
5750 Ringe 
 
Henrik Johansen 
Ulkestrupvej 16 
4440 Mørkøv 
 
Gunnar Jensen 
Lyngvej 18, Hylke 
8660 Skanderborg 
 
Birgit Seloy 
Sløsserupvej 1 
4892 Kettinge 
 
Harris Jensen 
Ramsevej 24, Bøjden 
5600 Faaborg 
 
Vibeke Rørdam 
Irisvej 8, st. 
8370 Hadsten 

 
DKK’s forretningsudvalg 
Jørgen Hindse 
Hovedgaden 164 
3630 Jægerspris 
 
Wilfred Olsen 
Bøjdenvejen 69 
5750 Ringe 
 
Henrik Johansen 
Ulkestrupvej 16 
4440 Mørkøv 

 
Agilityudvalget 
Thorleif Nielsen 
Elhøjvej 4, Fajstrup 
8471 Sabro 
 
Hans Peter Dinesen 
Farup Grønnevej 4, Nr. Farup 
6760 Ribe 
 
Channie Elm Ørsted 
Ishøj Bygade 140 
2635 Ishøj 
 
Bonnik Berthelsen 
Bjergvej 31 
4100 Ringsted 
 
Brugshundeudvalget 
Jørgen Hindse 
Hovedgaden 164 
3630 Jægerspris 
 
Ella Laursen 
Banevej 11, Hansted 
8700 Horsens 
 
Lene Carlson 
Hærvejen 34, Tommestrup 
4660 St. Heddinge 

Eksteriørdommerudvalget 
Birgit Seloy 
Sløsserupvej 1 
4892 Kettinge 
 
Svend Løvenkjær 
Maglebjerg 17 
4520 Svinninge 
 
Annette Bystrup 
Essendrupvej 75 
9260 Gistrup 
 
Hanne Laine Jensen 
Kløvervej 38 
5750 Ringe 
 
Gunnar Jensen 
Lyngvej 18, Hylke 
8660 Skanderborg 
 
Svein E. Bjørnes 
Skaus-Ager 15 
3250 Gilleleje 

 
Familiehundeudvalget 
Henrik Johansen 
Ulkestrupvej 16 
4440 Mørkøv 
 
Tom Henrik Danielsen 
Østrupvej 2 
7130 Juelsminde 
 
Hanne F. Nielsen 
Nyvej 21 
4261 Dalmose 
 
Mogens Rasmussen  
Banevænget 3, Næsby 
5270 Odense N 
 
Helle Toft Nielsen 
Tommelisevej 8 
4200 Slagelse 
 
Karina Konrad 
Veilgårdsparken 72 
8340 Malling 
 
Tilforordnet:  
Lise Lotte Christensen 
Dansk Kennel Klub 
Parkvej 1 
2680 Solrød Strand 

 
NKU- og FCI-udvalget 
Jørgen Hindse  
Hovedgaden 164 
3660 Jægerspris 
 
Wilfred Olsen 
Bøjdenvejen 69 
5750 Ringe 
 
Tilforordnet:  
Jens Glavind 
Dansk Kennel Klub 
Parkvej 1 
2680 Solrød Strand 

 

Fundraisingudvalget 
John Finnich Pedersen 
Stumpedyssevej 20 
2970 Hørsholm 
 
Klaus Andersen 
Broksøvej 78, Skuderløse 
4690 Haslev 
 
Lisa Thielfoldt Nielsen 
Firkløvervej 2 
4623 Lille Skensved 

 
Hoopersudvalget 
Ditte Wolsted 
Bodelyngsvejen 18 
3720 Aakirkeby 
 
Helle Gadeberg 
Langskovvej 37 
8370 Hadsten 
 
Mette Winther 
Parklodden 65 
2760 Måløv 

 
HTM-udvalget 
Emmy Simonsen 
Thorsvej 15 
4180 Sorø 
 
Nina Bundgaard 
Frichsvej 1 
8600 Silkeborg 
 
Lizza Fabricius 
Slangerupvej 40 
3540 Lynge 

 
Hyrdehunde-ansvarlig 
Kim Vigsø Nielsen 
Letbækvej 31 
6862 Tistrup 

 
ID-mærkerområdet 
Nada Nikolic 
Sastrupvej 4 
8530 Hjortshøj 

 
Kredsudvalget 
Wilfred Olsen 
Bøjdenvejen 69 
5750 Ringe 
 
Henrik Johansen 
Ulkestrupvej 16 
4440 Mørkøv 
 
Jens E. Sørensen 
Svendborgvej 479 
5792 Årslev 
 
Lone Fritzbøger 
Kanadavej 6  
2300 København S 
 
Lissi Lajer Jacobsen 
Hjortshøjvej 20 
8250 Egå 

Lovudvalg samt kutyme- 
og responsumudvalg 
Michael Johannesen 
Tøndeskovrækken 71 
5350 Rynkeby 
 
Wilfred Olsen 
Bøjdenvejen 69 
5750 Ringe 

 
Lydighedsudvalget 
Jørgen Hindse 
Hovedgaden 164 
3630 Jægerspris 
 
Palle Bergsø 
Lavindsgårdsvej 1 
5550 Langeskov 
 
Annette B. Olesen 
Bagå 1 
3790 Hasle 
 
Anja Bege Knudsen 
Åvej 27 
8740 Brædstrup 

 
Mentalbeskrivelses- 
udvalget 
Helle Mulvad 
Færgevej 3 
4571 Grevinge 
 
Grethe Nielsen 
Taskebjergvej 23 B 
8620 Kjellerup 
 
Torben Nielsen 
Hyldtoftevej 3 
2730 Herlev 
 
Henriette Vistrup 
Skodsborgvej 124, Søllerød 
2840 Holte 
 
Niels Vaseli Mygind 
Egevej 15 
6840 Oksbøl 
 
Tilforordnet:  
Jens Glavind 
Dansk Kennel Klub 
Parkvej 1 
2680 Solrød Strand 

 
Nose work-udvalget 
Johanna Allanach 
Køgevej 111 
4100 Ringsted 
 
Merete Marx Stenaae 
Hulvejen 15 
2680 Solrød Strand 
 
Carina Enevoldsen 
Holmevej 57b 
3670 Veksø 
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Rallyudvalget 
Paul Lysholdt 
Fuglesangsvej 21 
2680 Solrød Strand 
 
Amanda Haue Jakobsson 
Ringstedvej 185, 1 
4173 Fjenneslev 
 
Karina Green 
Buhlsvej 20 
6052 Viuf 
 
Michelle Pedersen 
Gammel Landevej 34 
8380 Trige 
 
Majbrit Bengtson 
Bybækterrasserne 140 F 
3520 Farum 

 
Schweisshundeudvalget 
Søren Hecht Petersen 
Skovvænget 34 
2970 Hørsholm 
 
Søren Krabbe 
Fousingvej 10 
7600 Struer 
 
Harris Jensen 
Ramsevej 24, Bøjden 
5600 Faaborg 
 
Flemming Thune-Stephensen 
Møllebakken 47 
8382 Hinnerup 
 
Kim Staal 
Klokkevangen 20 
4983 Dannemare 

 
Standardkomiteen 
Anette Bystrup 
Essendrupvej 75 
9260 Gistrup 
 
Hanne Laine Jensen 
Kløvervej 38 
5750 Ringe 
 
Charlotte Høier 
Roskildevej 309 
4390 Vipperød 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sundhedsudvalget 
Jørgen Hindse 
Hovedgaden 164 
3630 Jægerspris 
 
Tommy Hardon 
Haslev Dyreklinik 
Bækvej 7 
4690 Haslev 
 
Merete Fredholm, KU / SUND 
Institut for Veterinær- og Husdyr-
videnskab  
Faggruppe Genetik og Bioinfor-
matik 
Grønnegårdsvej 3 
1870 Frederiksberg C 
 
Birgitte Schjøth 
Firkløvervej 2 
4623 Lille Skensved 
 
Michele Utke Ramsing 
Truelstrupvejen 2 
4130 Viby Sj. 
 
Tilforordnet:  
Helle Friis Proschowsky 
Dansk Kennel Klub 
Parkvej 1 
2680 Solrød Strand 
 
 
Uddannelsesudvalget 
Henrik Johansen 
Ulkestrupvej 16 
4440 Mørkøv 
 
Mette Aunsberg 
Lunden 53 
5320 Agedrup 
 
Harris Jensen 
Ramsevej 24, Bøjden 
5600 Faaborg 
 
Merete Andersen 
Hostrupvej 27, Lem 
7860 Spøttrup 
 
Lars Kristian Nielsen 
Flitsgaards Bakke 5, Farendløse 
4100 Ringsted 
 
Julie Kræmmer 
Vestervangen 16 
4100 Ringsted 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udstillingsudvalget 
Wilfred Olsen 
Bøjdenvejen 69 
5750 Ringe 
 
Helle Schou Scheffmann 
Tøndervej 19 
6000 Kolding 
 
Gerner Hahn Sørensen 
Tøndeskovrækken 71 
5350 Rynkeby 
 
Mikkel Saugmann Jensen 
Astrupvej 3 
8370 Hadsten 
 
Stinne Elgaard 
Tyttebærvej 90 
7441 Bording 
 
Vibeke Rørdam 
Irisvej 8, st 
8370 Hadsten 
 
Svein E. Bjørnes 
Skaus-Ager 15 
3250 Gilleleje 
 
Tilforordnet:  
Jens Glavind 
Dansk Kennel Klub 
Parkvej 1 
2680 Solrød Strand 

 
Udvalget for nationale og 
glemte racer 
Bo Lasthein Andersen 
Strandhuse 45, Strandgaarden 
5700 Svendborg 
 
Birgit Seloy 
Sløsserupvej 1 
4892 Kettinge 
 
Kim Vigsø Nielsen 
Vestre Landevej 119 
6800 Varde 

 
Udvalget for drivende og 
apporterende jagthunde 
Henrik Johansen 
Ulkestrupvej 16 
4440 Mørkøv 
 
Kaj Madsen 
Anemonestien 1, Birgittelyst 
8800 Viborg 
 
Torben Poulsen 
Eriksholmvej 14 
4390 Vipperød 
 
Wisti Wistisen 
Hornskovvej 21 
8620 Kjellerup 

 
 
 
 
 
 

Udvalget for stående jagt-
hunde 
Harris Jensen 
Ramsevej 24, Bøjden 
5600 Faaborg 
 
Gunnar Jensen 
Lyngvej 18, Hylke 
8660 Skanderborg 
 
Ove Nissen Nielsen 
Kærbølvej 20 
6760 Ribe 

 
Ungdomsudvalg 
Mikkel Saugmann Jensen 
Astrupvej 3 
8370 Hadsten 
 
Agnete Staunsholt Nilsson 
Sigurdsvej 3 
3650 Ølstykke 
 
Allan Hansen 
Byrstinge Bygade 76 
4100 Ringsted 
 
Gunnar Jensen 
Lyngvej 18, Hylke 
8660 Skanderborg 
 
Tilforordnet:  
Katrine Jeppesen 
Dansk Kennel Klub 
Parkvej 1 
2680 Solrød Strand 
 

 
DKK’s Disciplinærnævn 
Christina Rune 
Kildebakken 20 
3450 Allerød 
 
K.K. Jensen 
Kløvervej 38 
5750 Ringe 
 
Søren Hecht Petersen 
Skovvænget 34 
2970 Hørsholm 
 
Juridisk konsulent og associeret 
medlem:  
Per Buttenschøn, DLA Piper 
Åboulevarden 13 
8000 Aarhus 

 
DKK’s Klagenævn 
Jørgen Hindse  
Hovedgaden 164 
3630 Jægerspris 
 
Kurt Sørensen 
Kløvervangen 14 
3660 Stenløse 
 
Erik Faarup  
Stjærvej 31, Søballe 
8660 Skanderborg  
 
Bo Lasthein Andersen 
Strandhuse 45, Strandgaarden 
5700 Svendborg 
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