6. december 2019

Ændringer i DKK’s udstillingsreglement pr. 1. januar 2020
Sidetallene henviser til udstillingsreglementet 2019 på DKK’s hjemmeside, og ændringerne er anført med
rød skrift.

Side

Emne

Side 6

Udstillingsberettigede
Personer, der er udelukket fra deltagelse i udstillinger i DKK, de nordiske kennelklubber, øvrige FCI-kennelklubber eller FCI, kan ikke tilmelde hund, være officials eller hundeførere. Det
samme gælder personer, der af sit hjemlands eller et FCI-medlemslands myndigheder er frataget retten til at holde dyr, ligesom det også gælder for personer, der ikke har generhvervet
medlemskab og medlemsrettigheder i DKK efter udelukkelse.
Kommentar:
Det giver mening at sidestille alle FCI-kennelklubber med de nordiske, når det drejer sig om
at ”komme efter” de udstillere, som ikke opfører sig ordentligt.

Side 8

Særlige bestemmelser for dommere og ringpersonale
Dommerelev/-aspirant under uddannelse samt øvrige ringpersonale (inkl. husstanden) må
ikke eje, anmelde og/eller fremføre hund til bedømmelse i den ring, hvor de fungerer.
Kommentar:
Ingen ændring – men blot en tydeliggørelse af eksisterende regler.

Side 8

Særlige bestemmelser for dommere og ringpersonale
Eksteriørdommere samt elever og aspiranter under uddannelse må på anerkendte udstillinger kun fremføre hunde til bedømmelse, som han/hun eller husstanden har opdrættet, eller
som er ejet af ham/hende, husstanden eller nærmeste familie, eller som han/hun har dispositionsret over. I det sidste tilfælde skal en kopi af dispositionserklæringen medsendes, når
hunden anmeldes til udstillingen.
Kommentar:
Her sidestilles dommerelever og –aspiranter med uddannede eksteriørdommere.

Side 9-10

Tilmelding
Eftertilmeldinger modtages ikke.
erstattes af
Tilmeldinger modtages ikke, efter at tilmeldingsfristen er udløbet.
Arrangøren kan dog fastsætte et kort tidsrum, f.eks. 4 timer, umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb, hvor man kan henvende sig pr. telefon eller e-mail, hvis man har haft problemer med sin tilmelding. Hvis man henvender sig i denne korte periode, vil man kunne få
hjælp til tilmelding. Det er en forudsætning, at evt. manglende oplysninger vedrørende tilmeldingen også er arrangøren i hænde inden for ovennævnte fastsatte tidsrum.
Kommentar:
Ingen ændring – men blot en tydeliggørelse af eksisterende håndtering af reglementet.

6. december 2019

Side

Emne

Side 15

Fremvisning af hunden
Man har pligt til at fremføre en anmeldt hund til bedømmelse til hele racen er færdigbedømt. Forlades udstillingen, inden racen er færdigbedømt, kan dommeren eller udstillingsledelsen fratage hunden de tildelte præmieringer.
Kommentar:
Ingen ændring – men blot en tydeliggørelse af eksisterende regler.

Side 30

Følgende slettes:
Ved bekræftelse af titlen DKCH udleveres følgende bånd:
Dansk championat: Rødt/grønt bånd
Kommentar:
Reglerne er ændret, så de stemmer overens gældende praksis.

Side 31

Dansk Eksteriørchampionat - DKCH
Når samtlige certifikater samt øvrige krav for opnåelse af Dansk eksteriørchampionat er opnået, skal dette omgående meddeles DKK. Dette kan gøres ved ansøgning om DKCH via Min
Side på hundeweb.dk.
Kommentar: Blot en servicemeddelelse om, hvordan man nemmest kan få registreret den
pågældende titel.

Side 31

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.
Når samtlige juniorcertifikater er opnået, skal dette omgående meddeles DKK. Dette kan gøres ved ansøgning om DKJUCH via Min Side på hundeweb.dk.
Kommentar: Sætningen om, at man skal sørge for at få registreret juniorchampionatet,
manglede. Herudover er der indsat en servicemeddelelse om, hvordan man nemmest kan få
registreret den pågældende titel.

Side 31

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.
Når samtlige veterancertifikater er opnået, skal dette omgående meddeles DKK. Dette kan
gøres ved ansøgning om DKVECH via Min Side på hundeweb.dk.
Kommentar: Sætningen om, at man skal sørge for at få registreret veteranchampionatet,
manglede. Herudover er der indsat en servicemeddelelse om, hvordan man nemmest kan få
registreret den pågældende titel.
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Side

Emne

Side 32

Følgende afsnit slettes:
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:
Dette gjaldt kun til og med udstillingsåret 2019.

Side 40

Følgende race er blevet godkendt af DKK/NKU og dermed tilføjet i gruppe 2:
Alano Español - ej CACIB – ikke FCI-anerkendt

Side 42

Særlige krav til Jack Russell Terrier for at kunne deltage i brugshundeklasse:
Hunden skal have opnået enten 1. præmie på 400 m/3 timer schweissprøve i henhold til
DKK’s til enhver tid gældende schweissprøveregler eller 1. præmie på 400 m/3 timer kaninslæb i henhold til DKK’s til enhver tid gældende sporprøveregler.
For udenlandsk ejede hunde, der ikke opfylder ovenstående krav, gælder, at FCI’s brugsprøvecertifikat skal medbringes som dokumentation for bestået adgangsgivende prøve.
Kommentar:
Godkendt efter indstilling fra racens specialklub.

Side 58

Følgende race er blevet godkendt af DKK/NKU og dermed tilføjet i gruppe 8:
Polish Hunting Spaniel - ej CACIB – ikke FCI-anerkendt

Side 59

Afsnittet om særlige krav til Chesapeake Bay Retriever, Curly Coated Retriever og Flat Coated Retriever for at kunne tildeles certifikat udgår.
Kommentar:
Informeret på møde mellem DKK og racernes specialklub.

Side 59

Afsnittet om særlige krav til Chesapeake Bay Retriever, Curly Coated Retriever og Flat Coated Retriever for at kunne deltage i avls- eller opdrætsklasse udgår.
Kommentar:
Konsekvens af afskaffelsen af prøvekravet til certifikatet for de pågældende racer – se oven
for.
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Side

Emne

Side 60

Chesapeake bay retriever, Curly coated retriever og Flat coated retriever får pr. 1. januar
2020 mulighed for at opnå titlen DKCH(U):
Hunden skal mindst tre gange af mindst tre forskellige dommere på danske udstillinger, anerkendt af DKK, have opnået certifikat.
Hunde registreret i et FCI-anerkendt land kan endvidere opnå titlen DKCH(U), hvis den opnår
1 dansk certifikat (CAC) og har opnået eller opnår nationalt eksteriørchampionat i et FCImedlemsland.
I begge tilfælde gælder, at det sidste certifikat (enten dansk eller udenlandsk) skal være opnået efter 1. januar 2020, og efter at hunden er blevet 24 måneder.
Overgangsordning: For hunde, som allerede pr. 1. januar 2020 er fuldcertede, gælder, at
hunden yderligere skal erhverve sig et CK på en DKK-anerkendt udstilling for at opnå titlen
DKCH(U).
Hunde, der har opnået denne titel, skal på udstilling anmeldes i championklasse eller veteranklasse.
Kommentar:
Informeret på møde mellem DKK og racernes specialklub.

