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Ændringer i DKK’s udstillingsreglement pr. 1. januar 2018
Sidetallene henviser til udstillingsreglementet 2017 på DKK’s hjemmeside, og ændringerne er
anført med rød skrift.
Side

Emne

Side 7

Særlige bestemmelser for dommere og ringpersonale
Ingen ved udstillingen fungerende dommer kan anmelde hund, fremføre eller lade fremføre
hund til bedømmelse på en udstilling, hvor han/hun selv dømmer. Dette gælder samtlige
konkurrencer på udstillingen. Undtaget er dommere, som udelukkende dømmer
juniorhandling. Disse må gerne anmelde hund, fremføre eller lade fremføre hund til
bedømmelse, men de må ikke deltage i konkurrencerne i Store Ring.
Kommentar:
Ingen ændring – men blot en tydeliggørelse af eksisterende regler.

Side 9

Tilmelding
Det er ikke tilladt at lave adgangsbegrænsning ved at lukke for tilmelding inden
tilmeldingsfristens udløb eller ved på forhånd at fastsætte et maksimumantal af deltagere på
udstillingen.
Kommentar:
Ingen ændring – men blot en tydeliggørelse af eksisterende kutyme, som ikke tidligere har
været nedskrevet i reglementet.

Side 13

På udstillingsområdet
Hundene skal overalt på udstillingsområdet føres i line. DKK’s etiske anbefalinger for
håndtering og træning af hunde skal overholdes på alle danske udstillinger, herunder at DKK
ikke accepterer brug af pighalsbånd. DKK’s etiske anbefalinger for håndtering og træning af
hunde er tilgængelige på DKK’s hjemmeside dkk.dk.
Kommentar:
Ingen ændring – men blot en tydeliggørelse af eksisterende regler.

Side 22

Juniorklasse – tildeling af juniorcertifikat til DKJUCH
Dommeren tildeler juniorcertifikat til den bedste hund, der har opnået CK, og som ikke i
forvejen er dansk juniorchampion. Juniorcertifikatet kan også tildeles hunde ud over de 4
placerede, forudsat at de har fået CK.
Der uddeles et reservejuniorcertifikat til den højest placerede hund med CK, som placeres
efter juniorcertifikatvinderen og ikke i forvejen er dansk juniorchampion.
Reservejuniorcertifikatet tæller som juniorcertifikat, hvis juniorcertifikatvinderen
diskvalificeres.
Kommentar:
Der indføres pr. 1. januar 2018 et nyt championat: Dansk Juniorchampionat (DKJUCH)
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Side

Emne

Side 23

Veteranklasse – tildeling af veterancertifikat til DKVECH
Dommeren tildeler veterancertifikat til den bedste hund, der har opnået CK, og som ikke i
forvejen er dansk veteranchampion. Veterancertifikatet kan også tildeles hunde ud over de 4
placerede, forudsat at de har fået CK.
Der uddeles et reserveveterancertifikat til den højst placerede hund med CK, som placeres
efter veterancertifikatvinderen og ikke i forvejen er dansk veteranchampion.
Reserveveterancertifikatet tæller som veterancertifikat, hvis veterancertifikatvinderen
diskvalificeres.
Kommentar:
Der indføres pr. 1. januar 2018 et nyt championat: Dansk Veteranchampionat (DKVECH)

Side 24

Bedst i Køn klasse (BIK)
Der uddeles et reservecertifikat til den højst placerede hund, som placeres efter
certifikatvinderen og ikke i forvejen har opnået titlen dansk eksteriørchampion.
Reservecertifikatet tæller som certifikat, hvis certifikatvinderen diskvalificeres.
Kommentar:
Ingen ændring – men blot en tydeliggørelse af eksisterende regler/fremgangsmåde.

Side 24

Bedst i Køn klasse (BIK)
Nordic Show Certificate (kun på nordiske udstillinger)
På nordiske udstillinger konkurreres der i denne klasse endvidere om Nordic Show Certificate
(nordisk udstillingscertifikat) og Reserve Nordic Show Certificate (reserve-nordisk
udstillingscertifikat):
Dommeren tildeler Nordic Show Certificate til vinderen af klassen og Reserve Nordic Show
Certificate til den næstbedste hund i klassen.
Der henvises endvidere til reglerne for nordiske udstillinger på NKU’s hjemmeside.
Kommentar:
Pr. 1. januar 2018 holdes i Nordisk Kennel Union-regi en række nordiske udstillinger, hvor der
konkurreres om Nordisk Championat. I Danmark afholdes der 2 nordiske udstillinger i 2018.
En udstilling kan IKKE på samme tid være nordisk og international.

Side 24

Bedst i Køn klasse (BIK)
Vigtigt angående tvivlstilfælde eller fejl:
I tilfælde, hvor der er tvivl om, hvorvidt en given hund er berettiget til at få tildelt certifikat,
juniorcertifikat, veterancertifikat, Nordic Show Certificate og/eller CACIB, eller hvor der evt.
er sket en fejl i udstillingsringen, skal der samme dag rettes henvendelse til
udstillingskontoret for at få sagen afklaret. DKK har efterfølgende ret til at korrigere
præmielisten, hvis det kan konstateres, at der er begået en fejl i udstillingsringen.
Kommentar:
Nye typer certifikater er tilføjet som en konsekvens af, at der er indført junior- og veteranchampionat samt nordiske udstillinger.
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Side

Emne

Side 28

Præmieringskort
Juniorcertifikat (juniorklasse):
Reserve-juniorcertifikat:

Grønt/hvidt kort
Lyseblåt kort

Veterancertifikat (veteranklasse):
Reserve-veterancertifikat:

Bordeaux/gråt kort
Lyseblåt kort

Nordic Show Certificate:
Reserve Nordic Show Certificate:

Sort/guld kort
Hvid/sølv kort

Kommentar:
Nye typer præmieringskort er tilføjet som en konsekvens af, at der er indført junior- og veteranchampionat samt nordiske udstillinger.
Side 30

Dansk juniorchampionat - DKJUCH
Tildeles den hund, der mindst tre gange af mindst tre forskellige dommere på danske
udstillinger, anerkendt af DKK, har opnået juniorcertifikat i juniorklassen.
Dansk veteranchampionat - DKVECH
Tildeles den hund, der mindst tre gange af mindst tre forskellige dommere på danske
udstillinger, anerkendt af DKK, har opnået veterancertifikat i veteranklassen.
Nordisk championat – NORDICCH (gældende fra 1. januar 2018)
Tildeles den hund, der mindst tre gange af mindst tre forskellige dommere i mindst tre
forskellige lande på nordiske udstillinger, anerkendt af NKU, har opnået Nordic Show
Certificate (nordisk udstillingscertifikat). Mindst ét af de tildelte nordiske
udstillingscertifikater skal være opnået, efter at hunden er fyldt 24 måneder. Hunden skal
tillige have opnået national titel som eksteriørchampion i det land, hvor hunden er
registreret, (dvs. DKCH for hunde, der er registreret i Danmark).
Nordisk championat – NORDCH (kun gældende til og med udstillingsåret 2019)
Nordisk udstillingschampionat tildeles den hund, der har opnået eksteriørchampionat i 3 af
de nordiske lande.
Titlen tildeles i det land, hvor hunden er registreret, og med titlen kan købes et diplom.
Der henvises endvidere til reglerne for nordiske udstillinger på NKU’s hjemmeside.
Kommentar:
Nye typer danske og nordiske championater er indført.
Som overgangsordning bibeholdes det ”gamle” nordiske championat til og med 2019.

Side 33-35

Årets konkurrencer
Det præciseres, at kun resultater opnået i Store Ring på udstillinger arrangeret af DKK centralt
tæller til konkurrencerne Årets Juniorhandler, Årets Hund, Årets Veteran, Årets Opdrætter og
Årets Avlshund.
Kommentar:
Ingen ændring – men blot en tydeliggørelse af eksisterende regler/fremgangsmåde.

Side 36

Følgende race er blevet godkendt af NKU og dermed tilføjet i gruppe 1:
Miniature American Shepherd – ej CACIB – ikke FCI-godkendt
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Side

Emne

Side 40

Følgende racer i gruppe 2 er blevet endeligt godkendt af FCI og kan dermed konkurrere om
CACIB:
Cimarrón Uruguayo (353)
Tornjak (355) (denne race er dog forbudt i Danmark)

Side 41

Krav for Hovawart for at stille i brugshundeklasse er ændret til:
Hunden skal have bestået én af følgende brugsprøver i en DKK-anerkendt
specialklub/forening: HJVP1, PH, RH, IPO 1, IPO R.
Kommentar:
Godkendt efter indstilling fra racens specialklub.

Side 47

Krav for Gravhunde for at stille i brugshundeklasse er ændret til:
Hunden skal have opnået præmiering på grav-, drev- eller vildtsporprøver anerkendt af
specialklubben, have opnået mindst en 3. præmie på vandapporteringsprøve eller have
bestået den svenske anlægsprøve (dvs. Svensk Vildtsporprøve, anlægsklassen).
Kommentar:
Godkendt efter indstilling fra racens specialklub.

Side 47

Krav for Gravhunde for at kunne tildeles certifikat er ændret til:
Hunden skal have opnået præmiering på grav-, drev- eller vildtsporprøver anerkendt af
specialklubben, have opnået mindst en 3. præmie på vandapporteringsprøve eller have
bestået den svenske anlægsprøve (dvs. Svensk Vildtsporprøve, anlægsklassen).
Kommentar:
Godkendt efter indstilling fra racens specialklub.

Side 55

Følgende race i gruppe 6 er blevet endeligt godkendt af FCI og kan dermed konkurrere om
CACIB:
Polsk Støver (354)

Side 55

Følgende race er blevet godkendt af NKU og dermed tilføjet i gruppe 6:
Treeing Walker Coonhound – ej CACIB – ikke FCI-anerkendt

Side 59

Følgende race er blevet godkendt af NKU og dermed tilføjet i gruppe 7:
Epagneul de Saint Usuge – ej CACIB – ikke FCI-anerkendt

Side 60

Krav for Drentsche Patrijshond for at stille i brugshundeklasse er ændret til:
Hunden skal have opnået mindst 3. præmie på en DKK-anerkendt markprøve eller have bestået den tyske VJP- eller HZP-prøve eller den danske UT- eller AT-prøve.
Kommentar:
Godkendt efter indstilling fra racens specialklub.

Side 60

Krav for Vizsla, korthåret og Vizsla, ruhåret for at stille i brugshundeklasse er ændret til:
Hunden skal have opnået mindst 3. præmie på en DKK-anerkendt markprøve eller have
bestået den tyske HZP-prøve eller den danske AT-prøve.
Kommentar:
Godkendt efter indstilling fra racens specialklub.
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Side

Emne

Side 61

Krav for Ruhåret Hønsehund for at stille i brugshundeklasse er ændret til:
Hunden skal have opnået mindst 3. præmie på en DKK-anerkendt markprøve eller have
bestået en JET1-test eller den tyske VJP-prøve eller den tyske HZP-prøve.
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Kommentar:
Godkendt efter indstilling fra racens specialklub.
Side 61

Krav for Drentsche Patrijshond for at kunne tildeles certifikat er ændret til:
Hunden skal have opnået mindst 3. præmie på en DKK-anerkendt markprøve eller have
bestået den tyske VJP- eller HZP-prøve eller den danske UT- eller AT-prøve.
Kommentar:
Godkendt efter indstilling fra racens specialklub.

Side 61

Krav for Vizsla, korthåret og Vizsla, ruhåret for at kunne tildeles certifikat er ændret til:
Hunden skal have opnået mindst 3. præmie på en DKK-anerkendt markprøve eller have
bestået den tyske HZP-prøve eller den danske AT-prøve.
Kommentar:
Godkendt efter indstilling fra racens specialklub.

Side 61

Krav for Ruhåret Hønsehund for at kunne tildeles certifikat er ændret til:
Hunden skal have opnået mindst 3. præmie på en DKK-anerkendt markprøve eller have
bestået en JET1-test eller den tyske VJP-prøve eller den tyske HZP-prøve.
Kommentar:
Godkendt efter indstilling fra racens specialklub.

Side 62

Tillægskrav for Drentsche Patrijshond for at opnå titlen DKCH er ændret til:
Hunden skal have opnået 1. præmie i åben- eller brugsklasse på en DKK-anerkendt markprøve
samt minimum have bestået DJU apporteringsprøve. Hunden skal tillige have HD-status A
eller B.
Kommentar:
Godkendt efter indstilling fra racens specialklub.

Side 79

Følgende racer i gruppe 9 er blevet endeligt godkendt af FCI og kan dermed konkurrere om
CACIB:
Russisk Toy, korthåret (352)
Russisk Toy, langhåret (352)

