09.01.2023

Oversigt over danske championater – pr. race
Oversigten er sorteret efter gruppe, herefter race, herefter titelforkortelse
Vedr. Dansk eksteriørchampionat – DKCH
Krav for racer UDEN tillægskrav (= de racer, hvor titlen DKCH IKKE ER nævnt i nedenstående liste):
A. Hunde ejet og registreret i alle lande kan blive dansk eksteriørchampion ved at have opnået 3 danske certifikater (CAC’er) under 3 forskellige dommere. Det
sidste certifikat skal være opnået, efter at hunden er fyldt 24 måneder.
B. Hunde ejet og registreret i et FCI-anerkendt land kan blive dansk eksteriørchampion, hvis den efter den 1. januar 2008 opnår 1 dansk certifikat (CAC) og har
opnået nationalt eksteriørchampionat i et FCI-medlemsland. Her gælder, at det danske certifikat ikke behøver at være opnået efter 24-måneders alderen, hvis
det udenlandske nationale championat, der udløser det danske championat, er opnået efter at hunden er fyldt 24 måneder. Her er det en forudsætning, at det
sidste certifikat til det udenlandske championat er opnået, efter at hunden er fyldt 24 måneder. Det er ikke nok, at den udenlandske kennelklub har bekræftet
championatet, efter at hunden er fyldt 24 måneder.
Krav for racer MED tillægskrav (= de racer, hvor titlen DKCH ER nævnt i nedenstående liste):
Ovenstående A. eller B. skal være opfyldt. Heruodver skal tillægskravet, som er anført i nedenstående liste, være opfyldt.
For danske championatstyper med ens regler uanset race (som fx Dansk agilitychampion eller Dansk lydighedschampion) – se sidst i skemaet efter FCI gruppe 10

FCI-nr. Gruppe Race

342

1 Australian Shepherd

Titel

Krav

DKSCH(B)

Dansk sporchampionat (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
samt minimum Very good på en FCI anerkendt udstilling, opnået efter hunden er
fyldt 24 mdr.
En hund, der er sporchampion (schweiss-, blod- eller vildtspor) i et nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på
følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer
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FCI-nr. Gruppe Race
342

351

351

287

1 Australian Shepherd

1 Australian Stumpy Tail Cattle Dog

1 Australian Stumpy Tail Cattle Dog

1 Australsk Cattledog

Titel

Krav

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve (i henhold til
DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

DKSCH(B)

Dansk sporchampionat (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
samt minimum Very good på en FCI anerkendt udstilling, opnået efter hunden er
fyldt 24 mdr.
En hund, der er sporchampion (schweiss-, blod- eller vildtspor) i et nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på
følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve (i henhold til
DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

DKSCH(B)

Dansk sporchampionat (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
samt minimum Very good på en FCI anerkendt udstilling, opnået efter hunden er
fyldt 24 mdr.
En hund, der er sporchampion (schweiss-, blod- eller vildtspor) i et nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på
følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer
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FCI-nr. Gruppe Race
287

293

1 Australsk Cattledog

1 Australsk Kelpie

293

1 Australsk Kelpie

271

1 Bearded Collie

Titel

Krav

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve (i henhold til
DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

DKSCH(B)

Dansk sporchampionat (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
samt minimum Very good på en FCI anerkendt udstilling, opnået efter hunden er
fyldt 24 mdr.
En hund, der er sporchampion (schweiss-, blod- eller vildtspor) i et nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på
følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve (i henhold til
DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer
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FCI-nr. Gruppe Race

044

044

297

297

297

1 Beauceron

1 Beauceron

1 Border Collie

1 Border Collie

1 Border Collie

Titel

Krav

DKSCH(B)

Dansk sporchampionat (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
samt minimum Very good på en FCI anerkendt udstilling, opnået efter hunden er
fyldt 24 mdr.
En hund, der er sporchampion (schweiss-, blod- eller vildtspor) i et nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på
følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve (i henhold til
DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

DKHHCH

Dansk hyrdehundechampionat:
Hunden skal have opnået 3 x 85 points i klasse 3 på Border Collie Klubbens
hyrdehundeprøve. Hunden skal desuden have opnået minimum præmie-ringen
Good på FCI-anerkendt udstilling.
Godkendelse af titlen skal ske via specialklubben, som fremsender anmodning til
DKK om registrering af titlen.

DKSCH(B)

Dansk sporchampionat (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer

DKESCH(B)

Dansk elitesporchamponat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve (i henhold til
DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer
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FCI-nr. Gruppe Race

171

171

191

1 Bouvier des Ardennes

1 Bouvier des Ardennes

1 Bouvier des Flandres

Titel

Krav

DKSCH(B)

Dansk sporchampionat (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 Dansk sporchampion (schweiss):
x 1000 meter/20 timer
samt minimum Very good på en FCI anerkendt udstilling, opnået efter hunden er
fyldt 24 mdr.
En hund, der er sporchampion (schweiss-, blod- eller vildtspor) i et nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på
følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve (i henhold til
DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

DKBRCH

Dansk brugschampionat:
Hunden skal have opnået Very Good på FCI-anerkendt udstilling samt have en af
DKK godkendt HD-status på mindst C. Endvidere kræves BHP 3 eller IPO 3/IGP3
bestået to gange med mindst 270 point eller PH’s patruljeklasse (eller højere klasse)
bestået to gange med mindst 207 point, opnået i konkurrencer godkendt af PH og
efterfølgende attesteret i form af indsendt skema fra PH.
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FCI-nr. Gruppe Race

191

191

113

1 Bouvier des Flandres

1 Bouvier des Flandres

1 Briard

Titel

Krav

DKSCH(B)

Dansk sporchampionat (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
samt minimum Very good på en FCI anerkendt udstilling, opnået efter hunden er
fyldt 24 mdr.
En hund, der er sporchampion (schweiss-, blod- eller vildtspor) i et nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på
følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve (i henhold til
DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

DKBRCH

Dansk brugschampionat:
Hunden skal have opnået Very Good på FCI-anerkendt udstilling samt have en af
DKK godkendt HD-status på mindst C. Endvidere kræves BHP 3 eller IPO 3/IGP3
bestået to gange med mindst 270 point eller Hjemmeværnets kåring eller PH’s
patruljeklasse (eller højere klasse) bestået to gange med mindst 207 point, opnået i
konkurrencer godkendt af PH og efterfølgende attesteret i form af indsendt skema
fra PH.
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FCI-nr. Gruppe Race

113

113

321

321

1 Briard

1 Briard

1 Ca de Bestiar

1 Ca de Bestiar

Titel

Krav

DKSCH(B)

Dansk sporchampionat (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
samt minimum Very good på en FCI anerkendt udstilling, opnået efter hunden er
fyldt 24 mdr.
En hund, der er sporchampion (schweiss-, blod- eller vildtspor) i et nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på
følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve (i henhold til
DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

DKSCH(B)

Dansk sporchampion (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
samt minimum Very good på en FCI anerkendt udstilling, opnået efter hunden er
fyldt 24 mdr.
En hund, der er sporchampion (schweiss-, blod- eller vildtspor) i et nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på
følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve (i henhold til
DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer
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FCI-nr. Gruppe Race

194

194

093

093

1 Cane da Pastore Bergamasco

1 Cane da Pastore Bergamasco

1 Cao da Serra de Aires

1 Cao da Serra de Aires

Titel

Krav

DKSCH(B)

Dansk sporchampion (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
samt minimum Very good på en FCI anerkendt udstilling, opnået efter hunden er
fyldt 24 mdr.
En hund, der er sporchampion (schweiss-, blod- eller vildtspor) i et nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på
følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve (i henhold til
DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

DKSCH(B)

Dansk sporchampion (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
samt minimum Very good på en FCI anerkendt udstilling, opnået efter hunden er
fyldt 24 mdr.
En hund, der er sporchampion (schweiss-, blod- eller vildtspor) i et nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på
følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve (i henhold til
DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer
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FCI-nr. Gruppe Race

332

332

364

364

1 Ceskoslovenský Vlciak

1 Ceskoslovenský Vlciak

1 Chodský pes

1 Chodský pes

Titel

Krav

DKSCH(B)

Dansk sporchampion (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
samt minimum Very good på en FCI anerkendt udstilling, opnået efter hunden er
fyldt 24 mdr.
En hund, der er sporchampion (schweiss-, blod- eller vildtspor) i et nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på
følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve (i henhold til
DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

DKSCH(B)

Dansk sporchampion (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
samt minimum Very good på en FCI anerkendt udstilling, opnået efter hunden er
fyldt 24 mdr.
En hund, der er sporchampion (schweiss-, blod- eller vildtspor) i et nordisk land (Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på følgende
schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve (i henhold til
DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer
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FCI-nr. Gruppe Race
296

1 Collie, korthåret

156

1 Collie, langhåret

-

-

087

1 East-European Shepherd Dog

1 East-European Shepherd Dog

1 Gos d'Atura Catala

Titel

Krav

DKSCH(B)

Dansk sporchampion (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
samt minimum Very good på en FCI anerkendt udstilling, opnået efter hunden er
fyldt 24 mdr.
En hund, der er sporchampion (schweiss-, blod- eller vildtspor) i et nordisk land (Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på følgende
schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve (i henhold til
DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

DKSCH(B)

Dansk sporchampion (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
samt minimum Very good på en FCI anerkendt udstilling, opnået efter hunden er
fyldt 24 mdr.
En hund, der er sporchampion (schweiss-, blod- eller vildtspor) i et nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på
følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

10

09.01.2023
FCI-nr. Gruppe Race
087

015

223

223

223

1 Gos d’Atura Catala

1 Groenendael

1 Hollandsk Hyrdehund, korthåret

1 Hollandsk Hyrdehund, korthåret

1 Hollandsk Hyrdehund, langhåret

Titel

Krav

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve (i henhold til
DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

DKBRCH

Dansk brugschampionat:
Hunden skal have opnået Very Good på FCI-anerkendt udstilling samt have en af
DKK godkendt HD-status på mindst C. Endvidere kræves BHP 3 eller IPO 3/IGP3
bestået to gange med mindst 270 point eller PH’s patruljeklasse (eller højere klasse)
bestået to gange med mindst 207 point, opnået i konkurrencer godkendt af PH og
efterfølgende attesteret i form af indsendt skema fra PH.

DKBRCH

Dansk Brugschampionat: Hunden skal have opnået Very good på en FCI anerkendt
udstilling. Endvidere kræves IPO 3 eller IGP 3 bestået to gange med mindst 270
point, eller PH's patruljeklasse ( eller højere klasse) bestået to gange med mindst
207 point, opnået i konkurrencer godkendt af PH. og efterfølgende attesteret i form
af indsendt skema fra PH. For samtlige brugsprøve resultater gælder, at de skal være
opnået på DKK anerkendte brugsprøver afholdt i Danmark.

DKSCH(B)

Dansk sporchampionat (schweiss): Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s
schweissprøvereglement) skal beståes med en 1. præmie: 1 x 400 meter/3 timer 1 x
400 meter/20 timer 1 x 1000 meter/20 timer samt minimum Very good på en FCI
anerkendt udstilling, opnået efter hunden er fyldt 24 mdr. En hund, der er
sporchampion (schweiss-, blod- eller vildtspor) i et nordisk land (Finland, Norge eller
Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på følgende schweissprøve: 1 x
1000 meter/20 timer

DKBRCH

Dansk Brugschampionat: Hunden skal have opnået Very good på en FCI anerkendt
udstilling. Endvidere kræves IPO 3 eller IGP 3 bestået to gange med mindst 270
point, eller PH's patruljeklasse ( eller højere klasse) bestået to gange med mindst
207 point, opnået i konkurrencer godkendt af PH. og efterfølgende attesteret i form
af indsendt skema fra PH. For samtlige brugsprøve resultater gælder, at de skal være
opnået på DKK anerkendte brugsprøver afholdt i Danmark.
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FCI-nr. Gruppe Race

223

223

223

347

1 Hollandsk Hyrdehund, langhåret

1 Hollandsk Hyrdehund, ruhåret

1 Hollandsk Hyrdehund, ruhåret

1 Hvid Schweizisk Hyrdehund

Titel

Krav

DKSCH(B)

Dansk sporchampionat (schweiss): Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s
schweissprøvereglement) skal beståes med en 1. præmie: 1 x 400 meter/3 timer 1 x
400 meter/20 timer 1 x 1000 meter/20 timer samt minimum Very good på en FCI
anerkendt udstilling, opnået efter hunden er fyldt 24 mdr. En hund, der er
sporchampion (schweiss-, blod- eller vildtspor) i et nordisk land (Finland, Norge eller
Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på følgende schweissprøve: 1 x
1000 meter/20 timer

DKBRCH

Dansk Brugschampionat: Hunden skal have opnået Very good på en FCI anerkendt
udstilling. Endvidere kræves IPO 3 eller IGP 3 bestået to gange med mindst 270
point, eller PH's patruljeklasse ( eller højere klasse) bestået to gange med mindst
207 point, opnået i konkurrencer godkendt af PH. og efterfølgende attesteret i form
af indsendt skema fra PH. For samtlige brugsprøve resultater gælder, at de skal være
opnået på DKK anerkendte brugsprøver afholdt i Danmark.

DKSCH(B)

Dansk sporchampionat (schweiss): Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s
schweissprøvereglement) skal beståes med en 1. præmie: 1 x 400 meter/3 timer 1 x
400 meter/20 timer 1 x 1000 meter/20 timer samt minimum Very good på en FCI
anerkendt udstilling, opnået efter hunden er fyldt 24 mdr. En hund, der er
sporchampion (schweiss-, blod- eller vildtspor) i et nordisk land (Finland, Norge eller
Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på følgende schweissprøve: 1 x
1000 meter/20 timer

DKSCH((B)

Dansk sporchampion (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
samt minimum Very good på en FCI anerkendt udstilling, opnået efter hunden er
fyldt 24 mdr.
En hund, der er sporchampion (schweiss-, blod- eller vildtspor) i et nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på
følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer
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FCI-nr. Gruppe Race
347

053

053

277

1 Hvid Schweizisk Hyrdehund

1 Komondor

1 Komondor

1 Kroatisk Hyrdehund

Titel

Krav

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve (i henhold til
DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

DKSCH(B)

Dansk sporchampion (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
samt minimum Very good på en FCI anerkendt udstilling, opnået efter hunden er
fyldt 24 mdr.
En hund, der er sporchampion (schweiss-, blod- eller vildtspor) i et nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på
følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve (i henhold til
DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

DKSCH(B)

Dansk sporchampion (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
samt minimum Very good på en FCI anerkendt udstilling, opnået efter hunden er
fyldt 24 mdr.
En hund, der er sporchampion (schweiss-, blod- eller vildtspor) i et nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på
følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer
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FCI-nr. Gruppe Race
277

054

054

015

1 Kroatisk Hyrdehund

1 Kuvasz

1 Kuvasz

1 Laekenois

Titel

Krav

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve (i henhold til
DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

DKSCH(B)

Dansk sporchampion (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
samt minimum Very good på en FCI anerkendt udstilling, opnået efter hunden er
fyldt 24 mdr.
En hund, der er sporchampion (schweiss-, blod- eller vildtspor) i et nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på
følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve (i henhold til
DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

DKBRCH

Dansk brugschampionat:
Hunden skal have opnået Very Good på FCI-anerkendt udstilling samt have en af
DKK godkendt HD-status på mindst C. Endvidere kræves BHP 3 eller IPO 3/IGP3
bestået to gange med mindst 270 point eller PH’s patruljeklasse (eller højere klasse)
bestået to gange med mindst 207 point, opnået i konkurrencer godkendt af PH og
efterfølgende attesteret i form af indsendt skema fra PH.
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09.01.2023
FCI-nr. Gruppe Race

360

360

015

1 Lancashire heeler

1 Lancashire heeler

1 Malinois

Titel

Krav

DKSCH(B)

Dansk sporchampion (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
samt minimum Very good på en FCI anerkendt udstilling, opnået efter hunden er
fyldt 24 mdr.
En hund, der er sporchampion (schweiss-, blod- eller vildtspor) i et nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på
følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve (i henhold til
DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

DKBRCH

Dansk brugschampionat:
Hunden skal have opnået Very Good på FCI-anerkendt udstilling samt have en af
DKK godkendt HD-status på mindst C. Endvidere kræves BHP 3 eller IPO 3/IGP3
bestået to gange med mindst 270 point eller PH’s patruljeklasse (eller højere klasse)
bestået to gange med mindst 207 point, opnået i konkurrencer godkendt af PH og
efterfølgende attesteret i form af indsendt skema fra PH.

15

09.01.2023
FCI-nr. Gruppe Race

201

201

367

367

1 Maremma

1 Maremma

1 Miniature American Shepherd

1 Miniature American Shepherd

Titel

Krav

DKSCH(B)

Dansk sporchampion (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
samt minimum Very good på en FCI anerkendt udstilling, opnået efter hunden er
fyldt 24 mdr.
En hund, der er sporchampion (schweiss-, blod- eller vildtspor) i et nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på
følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve (i henhold til
DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

DKSCH(B)

Dansk sporchampion (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
samt minimum Very good på en FCI anerkendt udstilling, opnået efter hunden er
fyldt 24 mdr.
En hund, der er sporchampion (schweiss-, blod- eller vildtspor) i et nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på
følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve (i henhold til
DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer
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FCI-nr. Gruppe Race

238

1 Mudi

238

1 Mudi

016

1 Old English Sheepdog

176

1 Picard

Titel

Krav

DKSCH(B)

Dansk sporchampion (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
samt minimum Very good på en FCI anerkendt udstilling, opnået efter hunden er
fyldt 24 mdr.
En hund, der er sporchampion (schweiss-, blod- eller vildtspor) i et nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på
følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve (i henhold til
DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

DKSCH(B)

Dansk sporchampion (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
samt minimum Very good på en FCI anerkendt udstilling, opnået efter hunden er
fyldt 24 mdr.
En hund, der er sporchampion (schweiss-, blod- eller vildtspor) i et nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på
følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer
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FCI-nr. Gruppe Race
176

251

251

252

1 Picard

1 Polski Owczarek Nizinny

1 Polski Owczarek Nizinny

1 Polski Owczarek Podhalanski

Titel

Krav

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve (i henhold til
DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

DKSCH(B)

Dansk sporchampion (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
samt minimum Very good på en FCI anerkendt udstilling, opnået efter hunden er
fyldt 24 mdr.
En hund, der er sporchampion (schweiss-, blod- eller vildtspor) i et nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på
følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve (i henhold til
DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

DKSCH(B)

Dansk sporchampion (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
samt minimum Very good på en FCI anerkendt udstilling, opnået efter hunden er
fyldt 24 mdr.
En hund, der er sporchampion (schweiss-, blod- eller vildtspor) i et nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på
følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer
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FCI-nr. Gruppe Race
252

055

055

055

1 Polski Owczarek Podhalanski

1 Puli, hvid

1 Puli, hvid

1 Puli, øvrige farver

Titel

Krav

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve (i henhold til
DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

DKSCH(B)

Dansk sporchampion (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
samt minimum Very good på en FCI anerkendt udstilling, opnået efter hunden er
fyldt 24 mdr.
En hund, der er sporchampion (schweiss-, blod- eller vildtspor) i et nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på
følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve (i henhold til
DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

DKSCH(B)

Dansk sporchampion (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
samt minimum Very good på en FCI anerkendt udstilling, opnået efter hunden er
fyldt 24 mdr.
En hund, der er sporchampion (schweiss-, blod- eller vildtspor) i et nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på
følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer
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FCI-nr. Gruppe Race
055

056

056

141

1 Puli, øvrige farver

1 Pumi

1 Pumi

1 Pyrenæisk Hyrdehund

Titel

Krav

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve (i henhold til
DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

DKSCH(B)

Dansk sporchampion (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
samt minimum Very good på en FCI anerkendt udstilling, opnået efter hunden er
fyldt 24 mdr.
En hund, der er sporchampion (schweiss-, blod- eller vildtspor) i et nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på
følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve (i henhold til
DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

DKSCH(B)

Dansk sporchampion (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
samt minimum Very good på en FCI anerkendt udstilling, opnået efter hunden er
fyldt 24 mdr.
En hund, der er sporchampion (schweiss-, blod- eller vildtspor) i et nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på
følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer
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FCI-nr. Gruppe Race
141

138

138

350

1 Pyrenæisk Hyrdehund

1 Pyrenæisk Hyrdehund m/korthårshoved

1 Pyrenæisk Hyrdehund m/korthårshoved

1 Rumænsk Hyrdehund Carpatin

Titel

Krav

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve (i henhold til
DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

DKSCH(B)

Dansk sporchampion (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
samt minimum Very good på en FCI anerkendt udstilling, opnået efter hunden er
fyldt 24 mdr.
En hund, der er sporchampion (schweiss-, blod- eller vildtspor) i et nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på
følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve (i henhold til
DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

DKSCH(B)

Dansk sporchampion (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
samt minimum Very good på en FCI anerkendt udstilling, opnået efter hunden er
fyldt 24 mdr.
En hund, der er sporchampion (schweiss-, blod- eller vildtspor) i et nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på
følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer
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FCI-nr. Gruppe Race
350

349

1 Rumænsk Hyrdehund Carpatin

1 Rumænsk Hyrdehund Mioritic

349

1 Rumænsk Hyrdehund Mioritic

313

1 Schapendoes

Titel

Krav

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve (i henhold til
DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

DKSCH(B)

Dansk sporchampion (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
samt minimum Very good på en FCI anerkendt udstilling, opnået efter hunden er
fyldt 24 mdr.
En hund, der er sporchampion (schweiss-, blod- eller vildtspor) i et nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på
følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve (i henhold til
DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer
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FCI-nr. Gruppe Race

083

083

166

166

1 Schipperke

1 Schipperke

Titel

Krav

DKSCH(B)

Dansk sporchampion (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
samt minimum Very good på en FCI anerkendt udstilling, opnået efter hunden er
fyldt 24 mdr.
En hund, der er sporchampion (schweiss-, blod- eller vildtspor) i et nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på
følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve (i henhold til
DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

1 Schæferhund, langstockhåret m. underuld DKCH

Krav til certifikat:
Hunden skal være over 24 måneder gammel og have godkendt hofteledsstatus (dvs.
minimum C eller tilsvarende). Hunden skal endvidere enten være avlskåret eller
have bestået én af følgende brugsprøver i en DKK-anerkendt specialklub/forening:
IGP 1, IGP 2, IGP 3, PH-kåring. For udenlandsk ejede hunde gælder FCI’s anerkendte
brugsprøvecertifikat som dokumentation for anerkendt prøve til tildeling af certifikat.

1 Schæferhund, langstockhåret m. underuld DKBRCH

Dansk brugschampionat:
Hunden skal have opnået Very Good på FCI-anerkendt udstilling samt have en af
DKK godkendt HD-status på mindst C. Endvidere kræves BHP 3 eller IPO 3/IGP3
bestået to gange med mindst 270 point eller PH’s patruljeklasse (eller højere klasse)
bestået to gange med mindst 207 point, opnået i konkurrencer godkendt af PH og
efterfølgende attesteret i form af indsendt skema fra PH.
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FCI-nr. Gruppe Race

166

166

088

088

088

1 Schæferhund, stockhåret

1 Schæferhund, stockhåret

1 Shetland Sheepdog

1 Shetland Sheepdog

1 Shetland Sheepdog

Titel

Krav

DKCH

Krav til certifikat:
Hunden skal være over 24 måneder gammel og have godkendt hofteledsstatus (dvs.
minimum C eller tilsvarende). Hunden skal endvidere enten være avlskåret eller
have bestået én af følgende brugsprøver i en DKK-anerkendt specialklub/forening:
IGP 1, IGP 2, IGP 3, PH-kåring. For udenlandsk ejede hunde gælder FCI’s anerkendte
brugsprøvecertifikat som dokumentation for anerkendt prøve til tildeling af certifikat.

DKBRCH

Dansk brugschampionat:
Hunden skal have opnået Very Good på FCI-anerkendt udstilling samt have en af
DKK godkendt HD-status på mindst C. Endvidere kræves BHP 3 eller IPO 3/IGP3
bestået to gange med mindst 270 point eller PH’s patruljeklasse (eller højere klasse)
bestået to gange med mindst 207 point, opnået i konkurrencer godkendt af PH og
efterfølgende attesteret i form af indsendt skema fra PH.

DKSCH(B)

Dansk Schweiss Sporchampionat:
Hunden skal have opnået 1. præmie på følgende sportyper iht. DKKs
schweissprøveregler per 1. januar 2014: 400 m/3 timer (for nordiske hun-de kan en
nordisk anlægsprøve indgå i stedet), 400 m/20 timer og 1000 m/20 timer.
Resultaterne skal være opnået under mindst 2 forskellige schweissdommere.
DSSK godkender den svenske kennelklubs 600 meter/3 timer, som kan ind-gå på lige
fod med DKK's 400 meter/3 timer.
For at få titlen registreret i DKK skal hundeejeren indsende et bevis fra
specialklubben i form af brev eller diplom.

DKSCH(S)

Dansk Sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på åben klasse 1000 m. slæb i hver af de 3
sværhedsgrader 1, 2 og 3, under mindst 2 forskellige dommere.
For at få titlen registreret i DKK skal hundeejeren indsende et bevis fra
specialklubben i form af brev eller diplom.

DKESCH(S)

Dansk Elite Sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på 1200 m. elitespor samt have opnået
Dansk Sporchampionat DKSCH(S).
For at få titlen registreret i DKK skal hundeejeren indsende et bevis fra
specialklubben i form af brev eller diplom.
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FCI-nr. Gruppe Race

142

142

311

311

1 Slovensky Cuvac

1 Slovensky Cuvac

1 Saarlooswolfhound

1 Saarlooswolfhound

Titel

Krav

DKSCH(B)

Dansk sporchampion (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
samt minimum Very good på en FCI anerkendt udstilling, opnået efter hunden er
fyldt 24 mdr.
En hund, der er sporchampion (schweiss-, blod- eller vildtspor) i et nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på
følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve (i henhold til
DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

DKSCH(B)

Dansk sporchampion (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
samt minimum Very good på en FCI anerkendt udstilling, opnået efter hunden er
fyldt 24 mdr.
En hund, der er sporchampion (schweiss-, blod- eller vildtspor) i et nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på
følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve (i henhold til
DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer
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015

1 Tervueren

038

1 Welsh Corgi Cardigan

039

1 Welsh Corgi Pembroke

-

1 Working kelpie

-

1 Working kelpie

186

2 Affenpinscher

Titel

Krav

DKBRCH

Dansk brugschampionat:
Hunden skal have opnået Very Good på FCI-anerkendt udstilling samt have en af
DKK godkendt HD-status på mindst C. Endvidere kræves BHP 3 eller IPO 3/IGP3
bestået to gange med mindst 270 point eller PH’s patruljeklasse (eller højere klasse)
bestået to gange med mindst 207 point, opnået i konkurrencer godkendt af PH og
efterfølgende attesteret i form af indsendt skema fra PH.

DKSCH(B)

Dansk sporchampion (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
samt minimum Very good på en FCI anerkendt udstilling, opnået efter hunden er
fyldt 24 mdr.
En hund, der er sporchampion (schweiss-, blod- eller vildtspor) i et nordisk land (Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på følgende
schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve (i henhold til
DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer
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247

247

-

247

2 Aidi

2 Aidi

2 Alano Español

2 Alano Español

Titel

Krav

DKSCH(B)

Dansk sporchampion (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
samt minimum Very good på en FCI anerkendt udstilling, opnået efter hunden er
fyldt 24 mdr.
En hund, der er sporchampion (schweiss-, blod- eller vildtspor) i et nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve (i henhold til
DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

DKSCH(B)

Dansk sporchampion (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
samt minimum Very good på en FCI anerkendt udstilling, opnået efter hunden er
fyldt 24 mdr.
En hund, der er sporchampion (schweiss-, blod- eller vildtspor) i et nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve (i henhold til
DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer
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046

2 Appenzeller Sennenhund

046

2 Appenzeller Sennenhund

045

2 Berner Sennenhund

144

2 Boxer

315

2 Broholmer

157

2 Bullmastiff

Titel

Krav

DKSCH(B)

Dansk sporchampion (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
samt minimum Very good på en FCI anerkendt udstilling, opnået efter hunden er
fyldt 24 mdr.
En hund, der er sporchampion (schweiss-, blod- eller vildtspor) i et nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve (i henhold til
DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

DKBRCH

Dansk brugschampionat:
Hunden skal have opnået Very Good på FCI-anerkendt udstilling samt have en af
DKK godkendt HD-status på mindst C. Endvidere kræves BHP 3 eller IPO 3/IGP3
bestået to gange med mindst 270 point eller PH’s patruljeklasse (eller højere klasse)
bestået to gange med mindst 207 point, opnået i konkurrencer godkendt af PH og
efterfølgende attesteret i form af indsendt skema fra PH.
For samtlige brugsprøveresultater gælder, at de skal være opnået på DKKanerkendte brugsprøver afholdt i Danmark.
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343

343

173

173

2 Cane Corso Italiano

2 Cane Corso Italiano

2 Cao da Serra da Estrela, korthåret

2 Cao da Serra da Estrela, korthåret

Titel

Krav

DKSCH(B)

Dansk sporchampion (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
samt minimum Very good på en FCI anerkendt udstilling, opnået efter hunden er
fyldt 24 mdr.
En hund, der er sporchampion (schweiss-, blod- eller vildtspor) i et nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve (i henhold til
DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

DKSCH(B)

Dansk sporchampion (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
samt minimum Very good på en FCI anerkendt udstilling, opnået efter hunden er
fyldt 24 mdr.
En hund, der er sporchampion (schweiss-, blod- eller vildtspor) i et nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve (i henhold til
DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer
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173

173

170

170

2 Cao da Serra da Estrela, langhåret

2 Cao da Serra da Estrela, langhåret

2 Cao de Castro Laboreiro

2 Cao de Castro Laboreiro

Titel

Krav

DKSCH(B)

Dansk sporchampion (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
samt minimum Very good på en FCI anerkendt udstilling, opnået efter hunden er
fyldt 24 mdr.
En hund, der er sporchampion (schweiss-, blod- eller vildtspor) i et nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve (i henhold til
DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

DKSCH(B)

Dansk sporchampion (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
samt minimum Very good på en FCI anerkendt udstilling, opnået efter hunden er
fyldt 24 mdr.
En hund, der er sporchampion (schweiss-, blod- eller vildtspor) i et nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve (i henhold til
DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer
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368

368

340

340

2 Cao de Gado Transmontano

2 Cao de Gado Transmontano

2 Cao Fila de Sao Miguel

2 Cao Fila de Sao Miguel

Titel

Krav

DKSCH(B)

Dansk sporchampion (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
samt minimum Very good på en FCI anerkendt udstilling, opnået efter hunden er
fyldt 24 mdr.
En hund, der er sporchampion (schweiss-, blod- eller vildtspor) i et nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve (i henhold til
DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

DKSCH(B)

Dansk sporchampion (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
samt minimum Very good på en FCI anerkendt udstilling, opnået efter hunden er
fyldt 24 mdr.
En hund, der er sporchampion (schweiss-, blod- eller vildtspor) i et nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve (i henhold til
DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer
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353

2 Cimarrón Uruguayo

353

2 Cimarrón Uruguayo

356

2 Dansk/Svensk Gårdhund

143

2 Dobermann

143

2 Dobermann

116

2 Dogue de Bordeaux

185

2 Dværgpinscher

Titel

Krav

DKSCH(B)

Dansk sporchampion (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
samt minimum Very good på en FCI anerkendt udstilling, opnået efter hunden er
fyldt 24 mdr.
En hund, der er sporchampion (schweiss-, blod- eller vildtspor) i et nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve (i henhold til
DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

DKCH

Krav til certifikat:
Hunden skal have bestået én af følgende brugsprøver i en DKK-anerkendt specialklub/forening: IGP V, IGP 1, IGP 2, IGP 3, PH-kåring, ZTP. For udenlandsk ejede hunde
gælder FCI’s anerkendte brugsprøvecertifikat som dokumentation for anerkendt
prøve til tildeling af certifikat.

DKBRCH

Dansk brugschampionat:
Hunden skal have opnået Very Good på FCI-anerkendt udstilling samt have en af
DKK godkendt HD-status på mindst C. Endvidere kræves BHP 3 eller IPO 3/IGP3
bestået to gange med mindst 270 point eller PH’s patruljeklasse (eller højere klasse)
bestået to gange med mindst 207 point, opnået i konkurrencer godkendt af PH og
efterfølgende attesteret i form af indsendt skema fra PH.
For samtlige brugsprøveresultater gælder, at de skal være opnået på DKK-anerkendte brugsprøver afholdt i Danmark.
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Titel

Krav

183

2 Dværgschnauzer, hvid

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på åben klasse 1000 m slæb i de 3
sværhedsgrader 1, 2 og 3, under mindst 2 forskellige dommere.
For hunde, som pr. 1. januar 2012 har opnået netop 2 x 1. præmie på 1000 m slæb
efter det tidligere reglement, gælder, at de fortsat kan erhverve championatet efter
dette. Dette gælder ligeledes for hunde, som her er-hvervet alle 3 x 1. præmie, men
endnu ikke har registreret championatet hos DKK.

183

2 Dværgschnauzer, hvid

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på 1200 m elitespor under mindst 2
forskellige dommere samt have opnået Dansk sporchampionat DKSCH(S).

183

2 Dværgschnauzer, hvid

DKSCH(B)

Dansk sporchampionat (schweiss):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på 2 x 600 meter/3 timers prøve samt en 1.
præmie på en 600 meter/20 timers prøve under mindst to forskellige dommere.

183

2 Dværgschnauzer, peber/salt

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på åben klasse 1000 m slæb i de 3
sværhedsgrader 1, 2 og 3, under mindst 2 forskellige dommere.
For hunde, som pr. 1. januar 2012 har opnået netop 2 x 1. præmie på 1000 m slæb
efter det tidligere reglement, gælder, at de fortsat kan erhverve championatet efter
dette. Dette gælder ligeledes for hunde, som her er-hvervet alle 3 x 1. præmie, men
endnu ikke har registreret championatet hos DKK.

183

2 Dværgschnauzer, peber/salt

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på 1200 m elitespor under mindst 2
forskellige dommere samt have opnået Dansk sporchampionat DKSCH(S).

183

2 Dværgschnauzer, peber/salt

DKSCH(B)

Dansk sporchampionat (schweiss):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på 2 x 600 meter/3 timers prøve samt en 1.
præmie på en 600 meter/20 timers prøve under mindst to forskellige dommere.

33

09.01.2023
FCI-nr. Gruppe Race

Titel

Krav

183

2 Dværgschnauzer, sort

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på åben klasse 1000 m slæb i de 3
sværhedsgrader 1, 2 og 3, under mindst 2 forskellige dommere.
For hunde, som pr. 1. januar 2012 har opnået netop 2 x 1. præmie på 1000 m slæb
efter det tidligere reglement, gælder, at de fortsat kan erhverve championatet efter
dette. Dette gælder ligeledes for hunde, som her er-hvervet alle 3 x 1. præmie, men
endnu ikke har registreret championatet hos DKK.

183

2 Dværgschnauzer, sort

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på 1200 m elitespor under mindst 2
forskellige dommere samt have opnået Dansk sporchampionat DKSCH(S).

183

2 Dværgschnauzer, sort

DKSCH(B)

Dansk sporchampionat (schweiss):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på 2 x 600 meter/3 timers prøve samt en 1.
præmie på en 600 meter/20 timers prøve under mindst to forskellige dommere.

183

2 Dværgschnauzer, sort/sølv

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på åben klasse 1000 m slæb i de 3
sværhedsgrader 1, 2 og 3, under mindst 2 forskellige dommere.
For hunde, som pr. 1. januar 2012 har opnået netop 2 x 1. præmie på 1000 m slæb
efter det tidligere reglement, gælder, at de fortsat kan erhverve championatet efter
dette. Dette gælder ligeledes for hunde, som her er-hvervet alle 3 x 1. præmie, men
endnu ikke har registreret championatet hos DKK.

183

2 Dværgschnauzer, sort/sølv

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på 1200 m elitespor under mindst 2
forskellige dommere samt have opnået Dansk sporchampionat DKSCH(S).

183

2 Dværgschnauzer, sort/sølv

DKSCH(B)

Dansk sporchampionat (schweiss):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på 2 x 600 meter/3 timers prøve samt en 1.
præmie på en 600 meter/20 timers prøve under mindst to forskellige dommere.

149

2 Engelsk Bulldog
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047

047

235

235

235

2 Entlebucher Sennenhund

2 Entlebucher Sennenhund

2 Grand Danois, blå

2 Grand Danois, blå

2 Grand Danois, gul/tigret

Titel

Krav

DKSCH(B)

Dansk sporchampionat (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
samt minimum Very good på en FCI anerkendt udstilling, opnået efter hunden er
fyldt 24 mdr.
En hund, der er sporchampion (schweiss-, blod- eller vildtspor) i et nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve (i henhold til
DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

DKSCH(V)

Dansk Vildtsporchampionat:
Hunden skal have opnået en 1. præmie på følgende sportyper iht. DKKs anerkendte
schweissprøve: 400 meter/3 timer, 400 meter/20 timer og 1000 meter/20 timer
samt minimum Very Good på en FCI-anerkendt udstilling

DKSCH

Dansk Sporchampionat:
Hunden skal have opnået en 1. præmie på 400 meter spor, en 1. præmie på 600
meter eller en 1. præmie på 400 meter/3 timer schweiss spor
En 1. præmie på 1000 meter i sværhedsgraden 1, 2 og 3 eller en 1. præmie på 400
meter/20 timer schweiss spor og en 1. præmie på 1200 meter championatspor
(slæb). Desuden skal hunden have opnået minimum Very Good i åben klasse på en
FCI anerkendt udstilling. Titlen skal bekræftes af specialklubben i form af brev eller
diplom

DKSCH(V)

Dansk Vildtsporchampionat:
Hunden skal have opnået en 1. præmie på følgende sportyper iht. DKKs anerkendte
schweissprøve: 400 meter/3 timer, 400 meter/20 timer og 1000 meter/20 timer
samt minimum Very Good på en FCI-anerkendt udstilling
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235

235

235

058

2 Grand Danois, gul/tigret

2 Grand Danois, sort/harlekin

2 Grand Danois, sort/harlekin

2 Grosser Schweizer Sennenhund

Titel

Krav

DKSCH

Dansk Sporchampionat:
Hunden skal have opnået en 1. præmie på 400 meter spor, en 1. præmie på 600
meter eller en 1. præmie på 400 meter/3 timer schweiss spor
En 1. præmie på 1000 meter i sværhedsgraden 1, 2 og 3 eller en 1. præmie på 400
meter/20 timer schweiss spor og en 1. præmie på 1200 meter championatspor
(slæb). Desuden skal hunden have opnået minimum Very Good i åben klasse på en
FCI anerkendt udstilling. Titlen skal bekræftes af specialklubben i form af brev eller
diplom

DKSCH(V)

Dansk Vildtsporchampionat:
Hunden skal have opnået en 1. præmie på følgende sportyper iht. DKKs anerkendte
schweissprøve: 400 meter/3 timer, 400 meter/20 timer og 1000 meter/20 timer
samt minimum Very Good på en FCI-anerkendt udstilling

DKSCH

Dansk Sporchampionat:
Hunden skal have opnået en 1. præmie på 400 meter spor, en 1. præmie på 600
meter eller en 1. præmie på 400 meter/3 timer schweiss spor
En 1. præmie på 1000 meter i sværhedsgraden 1, 2 og 3 eller en 1. præmie på 400
meter/20 timer schweiss spor og en 1. præmie på 1200 meter championatspor
(slæb). Desuden skal hunden have opnået minimum Very Good i åben klasse på en
FCI anerkendt udstilling. Titlen skal bekræftes af specialklubben i form af brev eller
diplom

DKSCH(B)

Dansk sporchampion (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
samt minimum Very good på en FCI anerkendt udstilling, opnået efter hunden er
fyldt 24 mdr.
En hund, der er sporchampion (schweiss-, blod- eller vildtspor) i et nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer
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FCI-nr. Gruppe Race
058

308

308

190

2 Grosser Schweizer Sennenhund

2 Hollandsk Smoushond

2 Hollandsk Smoushond

2 Hovawart

Titel

Krav

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve (i henhold til
DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

DKSCH(B)

Dansk sporchampion (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
samt minimum Very good på en FCI anerkendt udstilling, opnået efter hunden er
fyldt 24 mdr.
En hund, der er sporchampion (schweiss-, blod- eller vildtspor) i et nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve (i henhold til
DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

DKBRCH

Dansk brugschampionat:
Hunden skal have opnået Very Good på FCI-anerkendt udstilling samt have en af
DKK godkendt HD-status på mindst C. Endvidere kræves BHP 3 eller IPO 3/IGP3
bestået to gange med mindst 270 point eller PH’s patruljeklasse (eller højere klasse)
bestået to gange med mindst 207 point, opnået i konkurrencer godkendt af PH og
efterfølgende attesteret i form af indsendt skema fra PH.
For samtlige brugsprøveresultater gælder, at de skal være opnået på DKKanerkendte brugsprøver afholdt i Danmark.
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278

278

226

2 Karst Hyrdehund

2 Karst Hyrdehund

2 Landseer

Titel

Krav

DKSCH(B)

Dansk sporchampion (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
samt minimum Very good på en FCI anerkendt udstilling, opnået efter hunden er
fyldt 24 mdr.
En hund, der er sporchampion (schweiss-, blod- eller vildtspor) i et nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve (i henhold til
DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

DKVPCH

Dansk vandprøvechampionat:
Hunden skal have opnået tre certifikater ved vandprøver i Danmark med mindst 2
forskellige dommere.
Hunde ejet og registreret i et FCI-anerkendt land kan blive Dansk Vandprøve
Champion, hvis den opnår et certifikat ved vandprøver i Danmark og forinden har
opnået nationalt vandprøve championat i et FCI-medlemsland, under forudsætning
at vandprøvereglerne i dette land er tilsvarende eller sværere end de danske
vandprøveregler.
Ansøgning om Dansk Vandprøve Championat sker for alle racers vedkommende til
Newfoundlandklubben i Danmark, som skriftligt tilkendegiver, om reglerne i det
andet lands nationale championat kan bedømmes som ligeværdige med de danske.
Vedlagt denne tilkendegivelse kan herefter ansøges hos DKK om championattitel.
Vandprøvereglerne er udarbejdet af Newfoundlandklubben i Danmark, og alle
vandprøver afholdes i denne klubs regi.
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226

226

145

2 Landseer

2 Landseer

2 Leonberger

Titel

Krav

DKSCH(B)

Dansk sporchampion (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
samt minimum Very good på en FCI anerkendt udstilling, opnået efter hunden er
fyldt 24 mdr.
En hund, der er sporchampion (schweiss-, blod- eller vildtspor) i et nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve (i henhold til
DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

DKVPCH

Dansk vandprøvechampionat:
Hunden skal have opnået tre certifikater ved vandprøver i Danmark med mindst 2
forskellige dommere.
Hunde ejet og registreret i et FCI-anerkendt land kan blive Dansk Vandprøve
Champion, hvis den opnår et certifikat ved vandprøver i Danmark og forinden har
opnået nationalt vandprøve championat i et FCI-medlemsland, under forudsætning
at vandprøvereglerne i dette land er tilsvarende eller sværere end de danske
vandprøveregler.
Ansøgning om Dansk Vandprøve Championat sker for alle racers vedkommende til
Newfoundlandklubben i Danmark, som skriftligt tilkendegiver, om reglerne i det
andet lands nationale championat kan bedømmes som ligeværdige med de danske.
Vedlagt denne tilkendegivelse kan herefter ansøges hos DKK om championattitel.
Vandprøvereglerne er udarbejdet af Newfoundlandklubben i Danmark, og alle
vandprøver afholdes i denne klubs regi.
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249

2 Mallorca Mastiff/Ca de Bou

249

2 Mallorca Mastiff/Ca de Bou

264

2 Mastiff

092

2 Mastin de los Pirineos

Titel

Krav

DKSCH(B)

Dansk sporchampion (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
samt minimum Very good på en FCI anerkendt udstilling, opnået efter hunden er
fyldt 24 mdr.
En hund, der er sporchampion (schweiss-, blod- eller vildtspor) i et nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve (i henhold til
DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

DKSCH(B)

Dansk sporchampion (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
samt minimum Very good på en FCI anerkendt udstilling, opnået efter hunden er
fyldt 24 mdr.
En hund, der er sporchampion (schweiss-, blod- eller vildtspor) i et nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer
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092

091

091

197

2 Mastin de los Pirineos

2 Mastin Espanol

2 Mastin Espanol

2 Mastino Napoletano

Titel

Krav

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve (i henhold til
DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

DKSCH(B)

Dansk sporchampion (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
samt minimum Very good på en FCI anerkendt udstilling, opnået efter hunden er
fyldt 24 mdr.
En hund, der er sporchampion (schweiss-, blod- eller vildtspor) i et nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve (i henhold til
DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

DKSCH(B)

Dansk sporchampion (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
samt minimum Very good på en FCI anerkendt udstilling, opnået efter hunden er
fyldt 24 mdr.
En hund, der er sporchampion (schweiss-, blod- eller vildtspor) i et nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer
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197

2 Mastino Napoletano

050

2 Newfoundland

-

2 Old English Bulldog

346

2 Presa Canario

Titel

Krav

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve (i henhold til
DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

DKVPCH

Dansk vandprøvechampionat:
Hunden skal have opnået tre certifikater ved vandprøver i Danmark med mindst 2
forskellige dommere.
Hunde ejet og registreret i et FCI-anerkendt land kan blive Dansk Vandprøve
Champion, hvis den opnår et certifikat ved vandprøver i Danmark og forinden har
opnået nationalt vandprøve championat i et FCI-medlemsland, under forudsætning
at vandprøvereglerne i dette land er tilsvarende eller sværere end de danske
vandprøveregler.
Ansøgning om Dansk Vandprøve Championat sker for alle racers vedkommende til
Newfoundlandklubben i Danmark, som skriftligt tilkendegiver, om reglerne i det
andet lands nationale championat kan bedømmes som ligeværdige med de danske.
Vedlagt denne tilkendegivelse kan herefter ansøges hos DKK om championattitel.
Vandprøvereglerne er udarbejdet af Newfoundlandklubben i Danmark, og alle
vandprøver afholdes i denne klubs regi.

DKSCH(B)

Dansk sporchampion (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
samt minimum Very good på en FCI anerkendt udstilling, opnået efter hunden er
fyldt 24 mdr.
En hund, der er sporchampion (schweiss-, blod- eller vildtspor) i et nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer
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346

137

137

096

2 Presa Canario

2 Pyrenéerhund

2 Pyrenéerhund

2 Rafeiro do Alentejo

Titel

Krav

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve (i henhold til
DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

DKSCH(B)

Dansk sporchampion (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
samt minimum Very good på en FCI anerkendt udstilling, opnået efter hunden er
fyldt 24 mdr.
En hund, der er sporchampion (schweiss-, blod- eller vildtspor) i et nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve (i henhold til
DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

DKSCH(B)

Dansk sporchampion (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
samt minimum Very good på en FCI anerkendt udstilling, opnået efter hunden er
fyldt 24 mdr.
En hund, der er sporchampion (schweiss-, blod- eller vildtspor) i et nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer
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096

181

181

147

2 Rafeiro do Alentejo

2 Riesenschnauzer, peber/salt

2 Riesenschnauzer,sort

2 Rottweiler

Titel

Krav

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve (i henhold til
DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

DKBRCH

Dansk brugschampionat:
Hunden skal have opnået Very Good på FCI-anerkendt udstilling samt have en af
DKK godkendt HD-status på mindst C. Endvidere kræves BHP 3 eller IPO 3/IGP3
bestået to gange med mindst 270 point eller PH’s patruljeklasse (eller højere klasse)
bestået to gange med mindst 207 point, opnået i konkurrencer godkendt af PH og
efterfølgende attesteret i form af indsendt skema fra PH.
For samtlige brugsprøveresultater gælder, at de skal være opnået på DKKanerkendte brugsprøver afholdt i Danmark.

DKBRCH

Dansk brugschampionat:
Hunden skal have opnået Very Good på FCI-anerkendt udstilling samt have en af
DKK godkendt HD-status på mindst C. Endvidere kræves BHP 3 eller IPO 3/IGP3
bestået to gange med mindst 270 point eller PH’s patruljeklasse (eller højere klasse)
bestået to gange med mindst 207 point, opnået i konkurrencer godkendt af PH og
efterfølgende attesteret i form af indsendt skema fra PH.
For samtlige brugsprøveresultater gælder, at de skal være opnået på DKKanerkendte brugsprøver afholdt i Danmark.

DKCH

Krav til certifikat:
Hunden skal være over 24 måneder gammel og have godkendt hofteledsstatus (dvs.
minimum C eller tilsvarende). Hunden skal endvidere enten have bestået én af følgende brugsprøver i en DKK-anerkendt specialklub/forening: IGP V, IGP 1, IGP 2, IGP
3, PH-kåring, Hjemmeværnets kåring, CF-redningshundeprøve, eller hunden skal
have opnået Rottweilerklubbens AK (avlskåring) og samtidigt bestået FP (færdselsprøve). I sidstnævnte tilfælde skal begge prøver være bestået. For udenlandsk ejede
hunde gælder FCI’s anerkendte brugsprøvecertifikat som dokumentation for anerkendt prøve til tildeling af certifikat.
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147

357

2 Rottweiler

2 Rumænsk Hyrdehund Bucovina

357

2 Rumænsk Hyrdehund Bocovina

061

2 Sankt Bernhardshund, korthåret

061

2 Sankt Bernhardshund, langhåret

182

2 Schnauzer, peber/salt

182

2 Schnauzer, sort

309

2 Shar Pei

Titel

Krav

DKBRCH

Dansk brugschampionat:
Hunden skal have opnået Very Good på FCI-anerkendt udstilling samt have en af
DKK godkendt HD-status på mindst C. Endvidere kræves BHP 3 eller IPO 3/IGP3
bestået to gange med mindst 270 point eller PH’s patruljeklasse (eller højere klasse)
bestået to gange med mindst 207 point, opnået i konkurrencer godkendt af PH og
efterfølgende attesteret i form af indsendt skema fra PH.
For samtlige brugsprøveresultater gælder, at de skal være opnået på DKK-anerkendte brugsprøver.

DKSCH(B)

Dansk sporchampion (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
samt minimum Very good på en FCI anerkendt udstilling, opnået efter hunden er
fyldt 24 mdr.
En hund, der er sporchampion (schweiss-, blod- eller vildtspor) i et nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve (i henhold til
DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer
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327

327

230

230

2 Sort Russisk Terrier

2 Sort Russisk Terrier

2 Tibetansk Mastiff

2 Tibetansk Mastiff

Titel

Krav

DKSCH(B)

Dansk sporchampion (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
samt minimum Very good på en FCI anerkendt udstilling, opnået efter hunden er
fyldt 24 mdr.
En hund, der er sporchampion (schweiss-, blod- eller vildtspor) i et nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve (i henhold til
DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

DKSCH(B)

Dansk sporchampion (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
samt minimum Very good på en FCI anerkendt udstilling, opnået efter hunden er
fyldt 24 mdr.
En hund, der er sporchampion (schweiss-, blod- eller vildtspor) i et nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve (i henhold til
DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

46

09.01.2023
FCI-nr. Gruppe Race
184

064

064

007

007

Titel

Krav

DKSCH(B)

Dansk sporchampion (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
samt minimum Very good på en FCI anerkendt udstilling, opnået efter hunden er
fyldt 24 mdr.
En hund, der er sporchampion (schweiss-, blod- eller vildtspor) i et nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve (i henhold til
DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

DKSCH(B)

Dansk sporchampionat (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
En hund, der er sporchampion (schweiss – eller vildtspor) i et andet nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på
følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve
(afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

2 Tysk Pinscher

2 Østrigsk Pinscher

2 Østrigsk Pinscher

3 Airedale Terrier

3 Airedale Terrier
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Titel

Krav

007

3 Airedale Terrier

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på åben klasse 1000 meter slæb i de tre
sværhedsgrader 1, 2 og 3 under mindst to forskellige dommere.

007

3 Airedale Terrier

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(S) forinden og bestået 1200 meter elitespor
med en 1. præmie

DKJCH(G)

Dansk jagtchampionat (grav):
Kan tildeles titlen såfremt den i vinderklasse på gravprøve tre gange hos tre
forskellige dommere opnår certifikat. Desuden skal hunden være tildelt mindst Good
på en FCI-anerkendt udstilling.
En udenlandsk ejet hund, der i sit hjemland er præmieret med mindst Good på en
FCI-anerkendt udstilling, samt ligeledes i sit hjemland er kåret som jagtchampion,
kan ved opnåelse af et certifikat i Danmark tildeles titlen.

DKSCH(B)

Dansk sporchampionat (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
En hund, der er sporchampion (schweiss – eller vildtspor) i et andet nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve
(afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på åben klasse 1000 meter slæb i de tre
sværhedsgrader 1, 2 og 3 under mindst to forskellige dommere.

007

-

-

-

3 Airedale Terrier

3 American Hairless Terrier

3 American Hairless Terrier

3 American Hairless Terrier
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Titel

Krav

-

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(S) forinden og bestået 1200 meter elitespor
med en 1. præmie

DKJCH(G)

Dansk jagtchampionat (grav):
Kan tildeles titlen såfremt den i vinderklasse på gravprøve tre gange hos tre forskellige dommere opnår certifikat. Desuden skal hunden være tildelt mindst Good på en
FCI-anerkendt udstilling.
En udenlandsk ejet hund, der i sit hjemland er præmieret med mindst Good på en
FCI-anerkendt udstilling, samt ligeledes i sit hjemland er kåret som jagtchampion,
kan ved opnåelse af et certifikat i Danmark tildeles titlen.

DKSCH(B)

Dansk sporchampionat (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
En hund, der er sporchampion (schweiss – eller vildtspor) i et andet nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

-

-

3 American Hairless Terrier

3 American Hairless Terrier

3 American Toy Fox Terrier

-

3 American Toy Fox Terrier

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve
(afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

-

3 American Toy Fox Terrier

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på åben klasse 1000 meter slæb i de tre
sværhedsgrader 1, 2 og 3 under mindst to forskellige dommere.

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(S) forinden og bestået 1200 meter elitespor
med en 1. præmie

-

3 American Toy Fox Terrier
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-

236

3 American Toy Fox Terrier

3 Australian Silky Terrier

Titel

Krav

DKJCH(G)

Dansk jagtchampionat (grav):
Kan tildeles titlen såfremt den i vinderklasse på gravprøve tre gange hos tre forskellige dommere opnår certifikat. Desuden skal hunden være tildelt mindst Good på en
FCI-anerkendt udstilling.
En udenlandsk ejet hund, der i sit hjemland er præmieret med mindst Good på en
FCI-anerkendt udstilling, samt ligeledes i sit hjemland er kåret som jagtchampion,
kan ved opnåelse af et certifikat i Danmark tildeles titlen.

DKSCH(B)

Dansk sporchampionat (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
En hund, der er sporchampion (schweiss – eller vildtspor) i et andet nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

236

3 Australian Silky Terrier

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve
(afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

236

3 Australian Silky Terrier

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på åben klasse 1000 meter slæb i de tre
sværhedsgrader 1, 2 og 3 under mindst to forskellige dommere.

236

3 Australian Silky Terrier

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(S) forinden og bestået 1200 meter elitespor
med en 1. præmie
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236

008

3 Australian Silky Terrier

3 Australsk Terrier

Titel

Krav

DKJCH(G)

Dansk jagtchampionat (grav):
Kan tildeles titlen såfremt den i vinderklasse på gravprøve tre gange hos tre
forskellige dommere opnår certifikat. Desuden skal hunden være tildelt mindst Good
på en FCI-anerkendt udstilling.
En udenlandsk ejet hund, der i sit hjemland er præmieret med mindst Good på en
FCI-anerkendt udstilling, samt ligeledes i sit hjemland er kåret som jagtchampion,
kan ved opnåelse af et certifikat i Danmark tildeles titlen.

DKSCH(B)

Dansk sporchampionat (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
En hund, der er sporchampion (schweiss – eller vildtspor) i et andet nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

008

3 Australsk Terrier

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve
(afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

008

3 Australsk Terrier

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på åben klasse 1000 meter slæb i de tre
sværhedsgrader 1, 2 og 3 under mindst to forskellige dommere.

008

3 Australsk Terrier

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(S) forinden og bestået 1200 meter elitespor
med en 1. præmie
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008

009

3 Australsk Terrier

3 Bedlington Terrier

Titel

Krav

DKJCH(G)

Dansk jagtchampionat (grav):
Kan tildeles titlen såfremt den i vinderklasse på gravprøve tre gange hos tre
forskellige dommere opnår certifikat. Desuden skal hunden være tildelt mindst Good
på en FCI-anerkendt udstilling.
En udenlandsk ejet hund, der i sit hjemland er præmieret med mindst Good på en
FCI-anerkendt udstilling, samt ligeledes i sit hjemland er kåret som jagtchampion,
kan ved opnåelse af et certifikat i Danmark tildeles titlen.

DKSCH(B)

Dansk sporchampionat (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
En hund, der er sporchampion (schweiss – eller vildtspor) i et andet nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

009

3 Bedlington Terrier

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve
(afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

009

3 Bedlington Terrier

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på åben klasse 1000 meter slæb i de tre
sværhedsgrader 1, 2 og 3 under mindst to forskellige dommere.

009

3 Bedlington Terrier

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(S) forinden og bestået 1200 meter elitespor
med en 1. præmie
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009

3 Bedlington Terrier

-

3 Biewer

010

3 Border Terrier

Titel

Krav

DKJCH(G)

Dansk jagtchampionat (grav):
Kan tildeles titlen såfremt den i vinderklasse på gravprøve tre gange hos tre
forskellige dommere opnår certifikat. Desuden skal hunden være tildelt mindst Good
på en FCI-anerkendt udstilling.
En udenlandsk ejet hund, der i sit hjemland er præmieret med mindst Good på en
FCI-anerkendt udstilling, samt ligeledes i sit hjemland er kåret som jagtchampion,
kan ved opnåelse af et certifikat i Danmark tildeles titlen.

DKSCH(B)

Dansk sporchampionat (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
En hund, der er sporchampion (schweiss – eller vildtspor) i et andet nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

010

3 Border Terrier

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve
(afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

010

3 Border Terrier

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på åben klasse 1000 meter slæb i de tre
sværhedsgrader 1, 2 og 3 under mindst to forskellige dommere.

010

3 Border Terrier

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(S) forinden og bestået 1200 meter elitespor
med en 1. præmie
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010

011

3 Border Terrier

3 Bull Terrier

Titel

Krav

DKJCH(G)

Dansk jagtchampionat (grav):
Kan tildeles titlen såfremt den i vinderklasse på gravprøve tre gange hos tre
forskellige dommere opnår certifikat. Desuden skal hunden være tildelt mindst Good
på en FCI-anerkendt udstilling.
En udenlandsk ejet hund, der i sit hjemland er præmieret med mindst Good på en
FCI-anerkendt udstilling, samt ligeledes i sit hjemland er kåret som jagtchampion,
kan ved opnåelse af et certifikat i Danmark tildeles titlen.

DKSCH(B)

Dansk sporchampionat (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
En hund, der er sporchampion (schweiss – eller vildtspor) i et andet nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

011

3 Bull Terrier

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve
(afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

011

3 Bull Terrier

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på åben klasse 1000 meter slæb i de tre
sværhedsgrader 1, 2 og 3 under mindst to forskellige dommere.

011

3 Bull Terrier

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(S) forinden og bestået 1200 meter elitespor
med en 1. præmie
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011

359

3 Bull Terrier

3 Bull Terrier, miniature

Titel

Krav

DKJCH(G)

Dansk jagtchampionat (grav):
Kan tildeles titlen såfremt den i vinderklasse på gravprøve tre gange hos tre
forskellige dommere opnår certifikat. Desuden skal hunden være tildelt mindst Good
på en FCI-anerkendt udstilling.
En udenlandsk ejet hund, der i sit hjemland er præmieret med mindst Good på en
FCI-anerkendt udstilling, samt ligeledes i sit hjemland er kåret som jagtchampion,
kan ved opnåelse af et certifikat i Danmark tildeles titlen.

DKSCH(B)

Dansk sporchampionat (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
En hund, der er sporchampion (schweiss – eller vildtspor) i et andet nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

359

3 Bull Terrier, miniature

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve
(afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

359

3 Bull Terrier, miniature

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på åben klasse 1000 meter slæb i de tre
sværhedsgrader 1, 2 og 3 under mindst to forskellige dommere.

359

3 Bull Terrier, miniature

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(S) forinden og bestået 1200 meter elitespor
med en 1. præmie
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359

004

3 Bull Terrier, miniature

3 Cairn Terrier

Titel

Krav

DKJCH(G)

Dansk jagtchampionat (grav):
Kan tildeles titlen såfremt den i vinderklasse på gravprøve tre gange hos tre
forskellige dommere opnår certifikat. Desuden skal hunden være tildelt mindst Good
på en FCI-anerkendt udstilling.
En udenlandsk ejet hund, der i sit hjemland er præmieret med mindst Good på en
FCI-anerkendt udstilling, samt ligeledes i sit hjemland er kåret som jagtchampion,
kan ved opnåelse af et certifikat i Danmark tildeles titlen.

DKSCH(B)

Dansk sporchampionat (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
En hund, der er sporchampion (schweiss – eller vildtspor) i et andet nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

004

3 Cairn Terrier

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve
(afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

004

3 Cairn Terrier

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på åben klasse 1000 meter slæb i de tre
sværhedsgrader 1, 2 og 3 under mindst to forskellige dommere.

004

3 Cairn Terrier

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(S) forinden og bestået 1200 meter elitespor
med en 1. præmie
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004

246

3 Cairn Terrier

3 Cesky Terrier

Titel

Krav

DKJCH(G)

Dansk jagtchampionat (grav):
Kan tildeles titlen såfremt den i vinderklasse på gravprøve tre gange hos tre
forskellige dommere opnår certifikat. Desuden skal hunden være tildelt mindst Good
på en FCI-anerkendt udstilling.
En udenlandsk ejet hund, der i sit hjemland er præmieret med mindst Good på en
FCI-anerkendt udstilling, samt ligeledes i sit hjemland er kåret som jagtchampion,
kan ved opnåelse af et certifikat i Danmark tildeles titlen.

DKSCH(B)

Dansk sporchampionat (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
En hund, der er sporchampion (schweiss – eller vildtspor) i et andet nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

246

3 Cesky Terrier

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve
(afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

246

3 Cesky Terrier

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på åben klasse 1000 meter slæb i de tre
sværhedsgrader 1, 2 og 3 under mindst to forskellige dommere.

246

3 Cesky Terrier

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(S) forinden og bestået 1200 meter elitespor
med en 1. præmie
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246

168

3 Cesky Terrier

3 Dandie Dinmont Terrier

Titel

Krav

DKJCH(G)

Dansk jagtchampionat (grav):
Kan tildeles titlen såfremt den i vinderklasse på gravprøve tre gange hos tre
forskellige dommere opnår certifikat. Desuden skal hunden være tildelt mindst Good
på en FCI-anerkendt udstilling.
En udenlandsk ejet hund, der i sit hjemland er præmieret med mindst Good på en
FCI-anerkendt udstilling, samt ligeledes i sit hjemland er kåret som jagtchampion,
kan ved opnåelse af et certifikat i Danmark tildeles titlen.

DKSCH(B)

Dansk sporchampionat (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
En hund, der er sporchampion (schweiss – eller vildtspor) i et andet nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

168

3 Dandie Dinmont Terrier

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve
(afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

168

3 Dandie Dinmont Terrier

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på åben klasse 1000 meter slæb i de tre
sværhedsgrader 1, 2 og 3 under mindst to forskellige dommere.

168

3 Dandie Dinmont Terrier

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(S) forinden og bestået 1200 meter elitespor
med en 1. præmie
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168

013

3 Dandie Dinmont Terrier

3 Engelsk Toy Terrier

Titel

Krav

DKJCH(G)

Dansk jagtchampionat (grav):
Kan tildeles titlen såfremt den i vinderklasse på gravprøve tre gange hos tre
forskellige dommere opnår certifikat. Desuden skal hunden være tildelt mindst Good
på en FCI-anerkendt udstilling.
En udenlandsk ejet hund, der i sit hjemland er præmieret med mindst Good på en
FCI-anerkendt udstilling, samt ligeledes i sit hjemland er kåret som jagtchampion,
kan ved opnåelse af et certifikat i Danmark tildeles titlen.

DKSCH(B)

Dansk sporchampionat (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
En hund, der er sporchampion (schweiss – eller vildtspor) i et andet nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

013

3 Engelsk Toy Terrier

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve
(afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

013

3 Engelsk Toy Terrier

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på åben klasse 1000 meter slæb i de tre
sværhedsgrader 1, 2 og 3 under mindst to forskellige dommere.

013

3 Engelsk Toy Terrier

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(S) forinden og bestået 1200 meter elitespor
med en 1. præmie
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013

012

3 Engelsk Toy Terrier

3 Fox Terrier, glathåret

Titel

Krav

DKJCH(G)

Dansk jagtchampionat (grav):
Kan tildeles titlen såfremt den i vinderklasse på gravprøve tre gange hos tre
forskellige dommere opnår certifikat. Desuden skal hunden være tildelt mindst Good
på en FCI-anerkendt udstilling.
En udenlandsk ejet hund, der i sit hjemland er præmieret med mindst Good på en
FCI-anerkendt udstilling, samt ligeledes i sit hjemland er kåret som jagtchampion,
kan ved opnåelse af et certifikat i Danmark tildeles titlen.

DKSCH(B)

Dansk sporchampionat (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
En hund, der er sporchampion (schweiss – eller vildtspor) i et andet nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

012

3 Fox Terrier, glathåret

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve
(afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

012

3 Fox Terrier, glathåret

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på åben klasse 1000 meter slæb i de tre
sværhedsgrader 1, 2 og 3 under mindst to forskellige dommere.

012

3 Fox Terrier, glathåret

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(S) forinden og bestået 1200 meter elitespor
med en 1. præmie
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012

169

3 Fox Terrier, glathåret

3 Fox Terrier, ruhåret

Titel

Krav

DKJCH(G)

Dansk jagtchampionat (grav):
Kan tildeles titlen såfremt den i vinderklasse på gravprøve tre gange hos tre
forskellige dommere opnår certifikat. Desuden skal hunden være tildelt mindst Good
på en FCI-anerkendt udstilling.
En udenlandsk ejet hund, der i sit hjemland er præmieret med mindst Good på en
FCI-anerkendt udstilling, samt ligeledes i sit hjemland er kåret som jagtchampion,
kan ved opnåelse af et certifikat i Danmark tildeles titlen.

DKSCH(B)

Dansk sporchampionat (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
En hund, der er sporchampion (schweiss – eller vildtspor) i et andet nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

169

3 Fox Terrier, ruhåret

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve
(afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

169

3 Fox Terrier, ruhåret

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på åben klasse 1000 meter slæb i de tre
sværhedsgrader 1, 2 og 3 under mindst to forskellige dommere.

169

3 Fox Terrier, ruhåret

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(S) forinden og bestået 1200 meter elitespor
med en 1. præmie
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169

302

3 Fox Terrier, ruhåret

3 Irish Glen of Imaal Terrier

Titel

Krav

DKJCH(G)

Dansk jagtchampionat (grav):
Kan tildeles titlen såfremt den i vinderklasse på gravprøve tre gange hos tre
forskellige dommere opnår certifikat. Desuden skal hunden være tildelt mindst Good
på en FCI-anerkendt udstilling.
En udenlandsk ejet hund, der i sit hjemland er præmieret med mindst Good på en
FCI-anerkendt udstilling, samt ligeledes i sit hjemland er kåret som jagtchampion,
kan ved opnåelse af et certifikat i Danmark tildeles titlen.

DKSCH(B)

Dansk sporchampionat (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
En hund, der er sporchampion (schweiss – eller vildtspor) i et andet nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

302

3 Irish Glen of Imaal Terrier

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve
(afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

302

3 Irish Glen of Imaal Terrier

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på åben klasse 1000 meter slæb i de tre
sværhedsgrader 1, 2 og 3 under mindst to forskellige dommere.

302

3 Irish Glen of Imaal Terrier

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(S) forinden og bestået 1200 meter elitespor
med en 1. præmie
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302

040

3 Irish Glen of Imaal Terrier

3 Irish Softcoated Wheaten Terrier

Titel

Krav

DKJCH(G)

Dansk jagtchampionat (grav):
Kan tildeles titlen såfremt den i vinderklasse på gravprøve tre gange hos tre
forskellige dommere opnår certifikat. Desuden skal hunden være tildelt mindst Good
på en FCI-anerkendt udstilling.
En udenlandsk ejet hund, der i sit hjemland er præmieret med mindst Good på en
FCI-anerkendt udstilling, samt ligeledes i sit hjemland er kåret som jagtchampion,
kan ved opnåelse af et certifikat i Danmark tildeles titlen.

DKSCH(B)

Dansk sporchampionat (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
En hund, der er sporchampion (schweiss – eller vildtspor) i et andet nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

040

3 Irish Softcoated Wheaten Terrier

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve
(afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

040

3 Irish Softcoated Wheaten Terrier

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på åben klasse 1000 meter slæb i de tre
sværhedsgrader 1, 2 og 3 under mindst to forskellige dommere.

040

3 Irish Softcoated Wheaten Terrier

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(S) forinden og bestået 1200 meter elitespor
med en 1. præmie
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040

139

3 Irish Softcoated Wheaten Terrier

3 Irsk Terrier

Titel

Krav

DKJCH(G)

Dansk jagtchampionat (grav):
Kan tildeles titlen såfremt den i vinderklasse på gravprøve tre gange hos tre
forskellige dommere opnår certifikat. Desuden skal hunden være tildelt mindst Good
på en FCI-anerkendt udstilling.
En udenlandsk ejet hund, der i sit hjemland er præmieret med mindst Good på en
FCI-anerkendt udstilling, samt ligeledes i sit hjemland er kåret som jagtchampion,
kan ved opnåelse af et certifikat i Danmark tildeles titlen.

DKSCH(B)

Dansk sporchampionat (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
En hund, der er sporchampion (schweiss – eller vildtspor) i et andet nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

139

3 Irsk Terrier

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve
(afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

139

3 Irsk Terrier

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på åben klasse 1000 meter slæb i de tre
sværhedsgrader 1, 2 og 3 under mindst to forskellige dommere.

139

3 Irsk Terrier

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(S) forinden og bestået 1200 meter elitespor
med en 1. præmie
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139

345

3 Irsk Terrier

3 Jack Russell Terrier

Titel

Krav

DKJCH(G)

Dansk jagtchampionat (grav):
Kan tildeles titlen såfremt den i vinderklasse på gravprøve tre gange hos tre
forskellige dommere opnår certifikat. Desuden skal hunden være tildelt mindst Good
på en FCI-anerkendt udstilling.
En udenlandsk ejet hund, der i sit hjemland er præmieret med mindst Good på en
FCI-anerkendt udstilling, samt ligeledes i sit hjemland er kåret som jagtchampion,
kan ved opnåelse af et certifikat i Danmark tildeles titlen.

DKSCH(B)

Dansk sporchampionat (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
En hund, der er sporchampion (schweiss – eller vildtspor) i et andet nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

345

3 Jack Russell Terrier

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve
(afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

345

3 Jack Russell Terrier

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på åben klasse 1000 meter slæb i de tre
sværhedsgrader 1, 2 og 3 under mindst to forskellige dommere.

345

3 Jack Russell Terrier

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(S) forinden og bestået 1200 meter elitespor
med en 1. præmie
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345

259

3 Jack Russell Terrier

3 Japansk Terrier

Titel

Krav

DKJCH(G)

Dansk jagtchampionat (grav):
Kan tildeles titlen såfremt den i vinderklasse på gravprøve tre gange hos tre
forskellige dommere opnår certifikat. Desuden skal hunden være tildelt mindst Good
på en FCI-anerkendt udstilling.
En udenlandsk ejet hund, der i sit hjemland er præmieret med mindst Good på en
FCI-anerkendt udstilling, samt ligeledes i sit hjemland er kåret som jagtchampion,
kan ved opnåelse af et certifikat i Danmark tildeles titlen.

DKSCH(B)

Dansk sporchampionat (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
En hund, der er sporchampion (schweiss – eller vildtspor) i et andet nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

259

3 Japansk Terrier

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve
(afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

259

3 Japansk Terrier

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på åben klasse 1000 meter slæb i de tre
sværhedsgrader 1, 2 og 3 under mindst to forskellige dommere.

259

3 Japansk Terrier

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(S) forinden og bestået 1200 meter elitespor
med en 1. præmie
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259

003

3 Japansk Terrier

3 Kerry Blue Terrier

Titel

Krav

DKJCH(G)

Dansk jagtchampionat (grav):
Kan tildeles titlen såfremt den i vinderklasse på gravprøve tre gange hos tre
forskellige dommere opnår certifikat. Desuden skal hunden være tildelt mindst Good
på en FCI-anerkendt udstilling.
En udenlandsk ejet hund, der i sit hjemland er præmieret med mindst Good på en
FCI-anerkendt udstilling, samt ligeledes i sit hjemland er kåret som jagtchampion,
kan ved opnåelse af et certifikat i Danmark tildeles titlen.

DKSCH(B)

Dansk sporchampionat (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
En hund, der er sporchampion (schweiss – eller vildtspor) i et andet nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

003

3 Kerry Blue Terrier

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve
(afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

003

3 Kerry Blue Terrier

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på åben klasse 1000 meter slæb i de tre
sværhedsgrader 1, 2 og 3 under mindst to forskellige dommere.

003

3 Kerry Blue Terrier

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(S) forinden og bestået 1200 meter elitespor
med en 1. præmie
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003

070

3 Kerry Blue Terrier

3 Lakeland Terrier

Titel

Krav

DKJCH(G)

Dansk jagtchampionat (grav):
Kan tildeles titlen såfremt den i vinderklasse på gravprøve tre gange hos tre
forskellige dommere opnår certifikat. Desuden skal hunden være tildelt mindst Good
på en FCI-anerkendt udstilling.
En udenlandsk ejet hund, der i sit hjemland er præmieret med mindst Good på en
FCI-anerkendt udstilling, samt ligeledes i sit hjemland er kåret som jagtchampion,
kan ved opnåelse af et certifikat i Danmark tildeles titlen.

DKSCH(B)

Dansk sporchampionat (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
En hund, der er sporchampion (schweiss – eller vildtspor) i et andet nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

070

3 Lakeland Terrier

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve
(afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

070

3 Lakeland Terrier

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på åben klasse 1000 meter slæb i de tre
sværhedsgrader 1, 2 og 3 under mindst to forskellige dommere.

070

3 Lakeland Terrier

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(S) forinden og bestået 1200 meter elitespor
med en 1. præmie
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070

071

3 Lakeland Terrier

3 Manchester Terrier

Titel

Krav

DKJCH(G)

Dansk jagtchampionat (grav):
Kan tildeles titlen såfremt den i vinderklasse på gravprøve tre gange hos tre
forskellige dommere opnår certifikat. Desuden skal hunden være tildelt mindst Good
på en FCI-anerkendt udstilling.
En udenlandsk ejet hund, der i sit hjemland er præmieret med mindst Good på en
FCI-anerkendt udstilling, samt ligeledes i sit hjemland er kåret som jagtchampion,
kan ved opnåelse af et certifikat i Danmark tildeles titlen.

DKSCH(B)

Dansk sporchampionat (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
En hund, der er sporchampion (schweiss – eller vildtspor) i et andet nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

071

3 Manchester Terrier

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve
(afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

071

3 Manchester Terrier

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på åben klasse 1000 meter slæb i de tre
sværhedsgrader 1, 2 og 3 under mindst to forskellige dommere.

071

3 Manchester Terrier

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(S) forinden og bestået 1200 meter elitespor
med en 1. præmie
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071

272

3 Manchester Terrier

3 Norfolk Terrier

Titel

Krav

DKJCH(G)

Dansk jagtchampionat (grav):
Kan tildeles titlen såfremt den i vinderklasse på gravprøve tre gange hos tre
forskellige dommere opnår certifikat. Desuden skal hunden være tildelt mindst Good
på en FCI-anerkendt udstilling.
En udenlandsk ejet hund, der i sit hjemland er præmieret med mindst Good på en
FCI-anerkendt udstilling, samt ligeledes i sit hjemland er kåret som jagtchampion,
kan ved opnåelse af et certifikat i Danmark tildeles titlen.

DKSCH(B)

Dansk sporchampionat (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
En hund, der er sporchampion (schweiss – eller vildtspor) i et andet nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

272

3 Norfolk Terrier

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve
(afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

272

3 Norfolk Terrier

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på åben klasse 1000 meter slæb i de tre
sværhedsgrader 1, 2 og 3 under mindst to forskellige dommere.

272

3 Norfolk Terrier

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(S) forinden og bestået 1200 meter elitespor
med en 1. præmie
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272

072

3 Norfolk Terrier

3 Norwich Terrier

Titel

Krav

DKJCH(G)

Dansk jagtchampionat (grav):
Kan tildeles titlen såfremt den i vinderklasse på gravprøve tre gange hos tre
forskellige dommere opnår certifikat. Desuden skal hunden være tildelt mindst Good
på en FCI-anerkendt udstilling.
En udenlandsk ejet hund, der i sit hjemland er præmieret med mindst Good på en
FCI-anerkendt udstilling, samt ligeledes i sit hjemland er kåret som jagtchampion,
kan ved opnåelse af et certifikat i Danmark tildeles titlen.

DKSCH(B)

Dansk sporchampionat (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
En hund, der er sporchampion (schweiss – eller vildtspor) i et andet nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

072

3 Norwich Terrier

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve
(afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

072

3 Norwich Terrier

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på åben klasse 1000 meter slæb i de tre
sværhedsgrader 1, 2 og 3 under mindst to forskellige dommere.

072

3 Norwich Terrier

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(S) forinden og bestået 1200 meter elitespor
med en 1. præmie
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072

339

3 Norwich Terrier

3 Parson Russell Terrier

Titel

Krav

DKJCH(G)

Dansk jagtchampionat (grav):
Kan tildeles titlen såfremt den i vinderklasse på gravprøve tre gange hos tre
forskellige dommere opnår certifikat. Desuden skal hunden være tildelt mindst Good
på en FCI-anerkendt udstilling.
En udenlandsk ejet hund, der i sit hjemland er præmieret med mindst Good på en
FCI-anerkendt udstilling, samt ligeledes i sit hjemland er kåret som jagtchampion,
kan ved opnåelse af et certifikat i Danmark tildeles titlen.

DKSCH(B)

Dansk sporchampionat (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
En hund, der er sporchampion (schweiss – eller vildtspor) i et andet nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

339

3 Parson Russell Terrier

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve
(afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

339

3 Parson Russell Terrier

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på åben klasse 1000 meter slæb i de tre
sværhedsgrader 1, 2 og 3 under mindst to forskellige dommere.

339

3 Parson Russell Terrier

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(S) forinden og bestået 1200 meter elitespor
med en 1. præmie
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FCI-nr. Gruppe Race

339

-

3 Parson Russell Terrier

3 Rat Terrier

Titel

Krav

DKJCH(G)

Dansk jagtchampionat (grav):
Kan tildeles titlen såfremt den i vinderklasse på gravprøve tre gange hos tre
forskellige dommere opnår certifikat. Desuden skal hunden være tildelt mindst Good
på en FCI-anerkendt udstilling.
En udenlandsk ejet hund, der i sit hjemland er præmieret med mindst Good på en
FCI-anerkendt udstilling, samt ligeledes i sit hjemland er kåret som jagtchampion,
kan ved opnåelse af et certifikat i Danmark tildeles titlen.

DKSCH(B)

Dansk sporchampionat (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
En hund, der er sporchampion (schweiss – eller vildtspor) i et andet nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

-

3 Rat Terrier

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve
(afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

-

3 Rat Terrier

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på åben klasse 1000 meter slæb i de tre
sværhedsgrader 1, 2 og 3 under mindst to forskellige dommere.

-

3 Rat Terrier

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(S) forinden og bestået 1200 meter elitespor
med en 1. præmie
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-

-

3 Rat Terrier

3 Ratonero-Bodeguero Andaluz

Titel

Krav

DKJCH(G)

Dansk jagtchampionat (grav):
Kan tildeles titlen såfremt den i vinderklasse på gravprøve tre gange hos tre forskellige dommere opnår certifikat. Desuden skal hunden være tildelt mindst Good på en
FCI-anerkendt udstilling.
En udenlandsk ejet hund, der i sit hjemland er præmieret med mindst Good på en
FCI-anerkendt udstilling, samt ligeledes i sit hjemland er kåret som jagtchampion,
kan ved opnåelse af et certifikat i Danmark tildeles titlen.

DKSCH(B)

Dansk sporchampionat (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
En hund, der er sporchampion (schweiss – eller vildtspor) i et andet nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

-

3 Ratonero-Bodeguero Andaluz

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve
(afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

-

3 Ratonero-Bodeguero Andaluz

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på åben klasse 1000 meter slæb i de tre
sværhedsgrader 1, 2 og 3 under mindst to forskellige dommere.

-

3 Ratonero-Bodeguero Andaluz

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(S) forinden og bestået 1200 meter elitespor
med en 1. præmie
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-

074

3 Ratonero-Bodeguero Andaluz

3 Sealyham Terrier

Titel

Krav

DKJCH(G)

Dansk jagtchampionat (grav):
Kan tildeles titlen såfremt den i vinderklasse på gravprøve tre gange hos tre forskellige dommere opnår certifikat. Desuden skal hunden være tildelt mindst Good på en
FCI-anerkendt udstilling.
En udenlandsk ejet hund, der i sit hjemland er præmieret med mindst Good på en
FCI-anerkendt udstilling, samt ligeledes i sit hjemland er kåret som jagtchampion,
kan ved opnåelse af et certifikat i Danmark tildeles titlen.

DKSCH(B)

Dansk sporchampionat (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
En hund, der er sporchampion (schweiss – eller vildtspor) i et andet nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

074

3 Sealyham Terrier

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve
(afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

074

3 Sealyham Terrier

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på åben klasse 1000 meter slæb i de tre
sværhedsgrader 1, 2 og 3 under mindst to forskellige dommere.

074

3 Sealyham Terrier

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(S) forinden og bestået 1200 meter elitespor
med en 1. præmie
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074

073

3 Sealyham Terrier

3 Skotsk Terrier

Titel

Krav

DKJCH(G)

Dansk jagtchampionat (grav):
Kan tildeles titlen såfremt den i vinderklasse på gravprøve tre gange hos tre
forskellige dommere opnår certifikat. Desuden skal hunden være tildelt mindst Good
på en FCI-anerkendt udstilling.
En udenlandsk ejet hund, der i sit hjemland er præmieret med mindst Good på en
FCI-anerkendt udstilling, samt ligeledes i sit hjemland er kåret som jagtchampion,
kan ved opnåelse af et certifikat i Danmark tildeles titlen.

DKSCH(B)

Dansk sporchampionat (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
En hund, der er sporchampion (schweiss – eller vildtspor) i et andet nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

073

3 Skotsk Terrier

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve
(afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie: 1 x 1000
meter/40 timer

073

3 Skotsk Terrier

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på åben klasse 1000 meter slæb i de tre
sværhedsgrader 1, 2 og 3 under mindst to forskellige dommere.

073

3 Skotsk Terrier

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(S) forinden og bestået 1200 meter elitespor
med en 1. præmie
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073

075

3 Skotsk Terrier

3 Skye Terrier

Titel

Krav

DKJCH(G)

Dansk jagtchampionat (grav):
Kan tildeles titlen såfremt den i vinderklasse på gravprøve tre gange hos tre
forskellige dommere opnår certifikat. Desuden skal hunden være tildelt mindst Good
på en FCI-anerkendt udstilling.
En udenlandsk ejet hund, der i sit hjemland er præmieret med mindst Good på en
FCI-anerkendt udstilling, samt ligeledes i sit hjemland er kåret som jagtchampion,
kan ved opnåelse af et certifikat i Danmark tildeles titlen.

DKSCH(B)

Dansk sporchampionat (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
En hund, der er sporchampion (schweiss – eller vildtspor) i et andet nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

075

3 Skye Terrier

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve
(afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

075

3 Skye Terrier

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på åben klasse 1000 meter slæb i de tre
sværhedsgrader 1, 2 og 3 under mindst to forskellige dommere.

075

3 Skye Terrier

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(S) forinden og bestået 1200 meter elitespor
med en 1. præmie
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075

076

3 Skye Terrier

3 Staffordshire Bull Terrier

Titel

Krav

DKJCH(G)

Dansk jagtchampionat (grav):
Kan tildeles titlen såfremt den i vinderklasse på gravprøve tre gange hos tre
forskellige dommere opnår certifikat. Desuden skal hunden være tildelt mindst Good
på en FCI-anerkendt udstilling.
En udenlandsk ejet hund, der i sit hjemland er præmieret med mindst Good på en
FCI-anerkendt udstilling, samt ligeledes i sit hjemland er kåret som jagtchampion,
kan ved opnåelse af et certifikat i Danmark tildeles titlen.

DKSCH(B)

Dansk sporchampionat (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
En hund, der er sporchampion (schweiss – eller vildtspor) i et andet nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

076

3 Staffordshire Bull Terrier

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve
(afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

076

3 Staffordshire Bull Terrier

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på åben klasse 1000 meter slæb i de tre
sværhedsgrader 1, 2 og 3 under mindst to forskellige dommere.

076

3 Staffordshire Bull Terrier

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(S) forinden og bestået 1200 meter elitespor
med en 1. præmie
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076

-

3 Staffordshire Bull Terrier

3 Tenterfield Terrier

Titel

Krav

DKJCH(G)

Dansk jagtchampionat (grav):
Kan tildeles titlen såfremt den i vinderklasse på gravprøve tre gange hos tre
forskellige dommere opnår certifikat. Desuden skal hunden være tildelt mindst Good
på en FCI-anerkendt udstilling.
En udenlandsk ejet hund, der i sit hjemland er præmieret med mindst Good på en
FCI-anerkendt udstilling, samt ligeledes i sit hjemland er kåret som jagtchampion,
kan ved opnåelse af et certifikat i Danmark tildeles titlen.

DKSCH(B)

Dansk sporchampionat (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
En hund, der er sporchampion (schweiss – eller vildtspor) i et andet nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

-

3 Tenterfield Terrier

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve
(afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

-

3 Tenterfield Terrier

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på åben klasse 1000 meter slæb i de tre
sværhedsgrader 1, 2 og 3 under mindst to forskellige dommere.

-

3 Tenterfield Terrier

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(S) forinden og bestået 1200 meter elitespor
med en 1. præmie
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-

341

3 Tenterfield Terrier

3 Terrier Brasileiro

Titel

Krav

DKJCH(G)

Dansk jagtchampionat (grav):
Kan tildeles titlen såfremt den i vinderklasse på gravprøve tre gange hos tre forskellige dommere opnår certifikat. Desuden skal hunden være tildelt mindst Good på en
FCI-anerkendt udstilling.
En udenlandsk ejet hund, der i sit hjemland er præmieret med mindst Good på en
FCI-anerkendt udstilling, samt ligeledes i sit hjemland er kåret som jagtchampion,
kan ved opnåelse af et certifikat i Danmark tildeles titlen.

DKSCH(B)

Dansk sporchampionat (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
En hund, der er sporchampion (schweiss – eller vildtspor) i et andet nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

341

3 Terrier Brasileiro

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve
(afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

341

3 Terrier Brasileiro

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på åben klasse 1000 meter slæb i de tre
sværhedsgrader 1, 2 og 3 under mindst to forskellige dommere.

341

3 Terrier Brasileiro

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(S) forinden og bestået 1200 meter elitespor
med en 1. præmie
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341

3 Terrier Brasileiro

Titel

Krav

DKJCH(G)

Dansk jagtchampionat (grav):
Kan tildeles titlen såfremt den i vinderklasse på gravprøve tre gange hos tre
forskellige dommere opnår certifikat. Desuden skal hunden være tildelt mindst Good
på en FCI-anerkendt udstilling.
En udenlandsk ejet hund, der i sit hjemland er præmieret med mindst Good på en
FCI-anerkendt udstilling, samt ligeledes i sit hjemland er kåret som jagtchampion,
kan ved opnåelse af et certifikat i Danmark tildeles titlen.

103

3 Tysk Jagtterrier

DKCH

Krav til certifikat:
Hunden skal have opnået mindst 3. præmie på avls/brugsprøve eller mindst 3. præmie på 400 m spor.
For udenlandsk ejede hunde gælder FCI’s anerkendte brugsprøvecertifikat som dokumentation for anerkendt prøve til tildeling af certifikat.
Hunde, som tidligere har opnået de championatgivende certifikater, men som
endnu ikke har opnået den krævede præmiering på prøve for tildeling af dansk eksteriørchampionat, kan ikke tildeles certifikat. I sådanne tilfælde gives certifikatet videre til den højst placerede certifikatberettigede hund i konkurrencebedømmelsen.
Det er udstillerens pligt at gøre ringpersonalet opmærksom på, om hunden har opnået de championatgivende certifikater (dvs. er “fuldcertet”).

103

3 Tysk Jagtterrier

DKCH

Tillægskrav til championat:
Hunden skal have opnået enten 1. præmie på brugsprøve eller 1. præmie på avlsprøve + 1. præmie på 400 m spor.

103

3 Tysk Jagtterrier

DKBRCH

Dansk brugschampionat:
Hunden skal have opnået 1 x 1. præmie på avlsprøve, 2 x 1. præmie på brugsprøve
samt 1 x Very Good på FCI-anerkendt udstilling.

103

3 Tysk Jagtterrier

DKSCH

Dansk sporchampionat:
Hunden skal have opnået 2 x 1. præmie på 400 m spor, 1 x 1. præmie på 1000 m
spor samt 1 x Very Good på FCI-anerkendt udstilling.
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078

078

078

078

078

3 Welsh Terrier

3 Welsh Terrier

3 Welsh Terrier

3 Welsh Terrier

3 Welsh Terrier

Titel

Krav

DKSCH(B)

Dansk sporchampionat (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
En hund, der er sporchampion (schweiss – eller vildtspor) i et andet nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve
(afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på åben klasse 1000 meter slæb i de tre
sværhedsgrader 1, 2 og 3 under mindst to forskellige dommere.

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(S) forinden og bestået 1200 meter elitespor
med en 1. præmie

DKJCH(G)

Dansk jagtchampionat (grav):
Kan tildeles titlen såfremt den i vinderklasse på gravprøve tre gange hos tre
forskellige dommere opnår certifikat. Desuden skal hunden være tildelt mindst Good
på en FCI-anerkendt udstilling.
En udenlandsk ejet hund, der i sit hjemland er præmieret med mindst Good på en
FCI-anerkendt udstilling, samt ligeledes i sit hjemland er kåret som jagtchampion,
kan ved opnåelse af et certifikat i Danmark tildeles titlen.
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085

085

085

085

3 West Highland White Terrier

3 West Highland White Terrier

3 West Highland White Terrier

3 West Highland White Terrier

085

3 West Highland White Terrier

086

3 Yorkshire Terrier

Titel

Krav

DKSCH(B)

Dansk sporchampionat (schweiss):
Følgende prøver (afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) skal beståes med en
1. præmie:
1 x 400 meter/3 timer
1 x 400 meter/20 timer
1 x 1000 meter/20 timer
En hund, der er sporchampion (schweiss – eller vildtspor) i et andet nordisk land
(Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på følgende schweissprøve:
1 x 1000 meter/20 timer

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(B) og have bestået følgende schweissprøve
(afprøvet efter DKK’s schweissprøvereglement) med en 1. præmie:
1 x 1000 meter/40 timer

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på åben klasse 1000 meter slæb i de tre
sværhedsgrader 1, 2 og 3 under mindst to forskellige dommere.

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(S) forinden og bestået 1200 meter elitespor
med en 1. præmie

DKJCH(G)

Dansk jagtchampionat (grav):
Kan tildeles titlen såfremt den i vinderklasse på gravprøve tre gange hos tre
forskellige dommere opnår certifikat. Desuden skal hunden være tildelt mindst Good
på en FCI-anerkendt udstilling.
En udenlandsk ejet hund, der i sit hjemland er præmieret med mindst Good på en
FCI-anerkendt udstilling, samt ligeledes i sit hjemland er kåret som jagtchampion,
kan ved opnåelse af et certifikat i Danmark tildeles titlen.
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148

148

148

148

4 Korthåret Dværg Gravhund

4 Korthåret Dværg Gravhund

4 Korthåret Dværg Gravhund

4 Korthåret Dværg Gravhund

Titel

Krav

DKCH

Krav til certifikat:
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).
For udenlandsk ejede hunde gælder FCI’s anerkendte brugsprøvecertifikat som dokumentation for anerkendt prøve til tildeling af certifikat. Hunde, som tidligere har
opnået de championatgivende certifikater, men som endnu ikke har opnået den
krævede præmiering på prøve for tildeling af dansk eksteriørchampionat, kan ikke
tildeles certifikat. I sådanne tilfælde gives certifikatet videre til den højst placerede
certifikatberettigede hund i konkurrencebedømmelsen. Det er udstillerens pligt at
gøre ringpersonalet opmærksom på, om hunden har opnået de championatgivende
certifikater (dvs. er “fuldcertet”).

DKCH

Tillægskrav til championat:
Hunden skal i Danmark have opnået mindst én af følgende præmieringer: 1. præmie
på gravprøve, 1. præmie på drevprøve eller 1. præmie på 600 meter/3 timer vildtsporprøve - eller anden af specialklubben godkendt prøve.

DKVPCH

Dansk vandapporteringschampionat:
Tildeles den hund, der på en anerkendt vandapporteringsprøve i Danmark tre gange
hos mindst to forskellige dommere opnår en 1. Præmie. DGK anerkender kun
prøveresultater opnået på prøver arrangeret af DGK. Hunden skal tillige have opnået
mindst „Excellent“ på en FCI-anerkendt udstilling i officiel klasse, efter at hunden er
fyldt 15 måneder.

DKBRCH(D)

Dansk brugschampionat (Drev):
Tildeles den hund, der tre gange hos mindst to forskellige dommere opnår 1.
præmie på anerkendt drevprøve i Danmark. De tre 1. præmier skal være opnået på
mindst to slags vildt, hvoraf det ene skal være enten ræv eller hare. DGK anerkender
kun prøveresulater opnået på prøver arrangeret af DGK. Hunden skal tillige efter at
være blevet 15 måneder have opnået Excellent i officiel klasse på FCI-anerkendt udstilling. For nordisk ejede hunde findes endvidere en “særaftale”, der kan rekvireres i
specialklubben.
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148

148

148

148

4 Korthåret Dværg Gravhund

4 Korthåret Dværg Gravhund

4 Korthåret Dværg Gravhund

4 Korthåret Gravhund

Titel

Krav

DKBRCH(G)

Dansk brugschampionat (Grav):
Tildeles den hund, der tre gange hos mindst to forskellige dommere opnår 67 points
eller derover i samlet pointsum på anerkendt gravprøve i Danmark. Hunden skal tillige efter at være blevet 15 måneder have opnået Excellent på FCI-anerkendt udstilling. For nordisk ejede hunde findes endvidere en “særaftale”, der kan rekvireres i
specialklubben.

DKBRCH(S)

Dansk brugschampionat (spor):
Tildeles den hund, der tre gange hos mindst to forskellige dommere har opnået 1.
præmie på 1000 meter/40 timer vildtsporprøve i Danmark. DGK anerkender kun
prøveresulater opnået på prøver arrangeret af DGK. Hunden skal tillige efter at være
blevet 15 måneder have opnået Excellent i officiel klasse på FCI-anerkendt udstilling.
For nordisk ejede hunde findes endvidere en “særaftale”, der kan rekvireres i specialklubben.

DKJCH

Dansk jagtchampionat:
Hunden skal have opnået følgende resultater på prøver afholdt i Danmark: 1. præmie på gravprøve, 1. præmie på 600 meter/3 timer vildtsporprøve og 1. præmie på
drevprøve. Hunden skal tillige efter at være fyldt 15 måneder have opnået Excellent
på FCI-anerkendt udstilling.

DKCH

Krav til certifikat:
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).
For udenlandsk ejede hunde gælder FCI’s anerkendte brugsprøvecertifikat som dokumentation for anerkendt prøve til tildeling af certifikat. Hunde, som tidligere har
opnået de championatgivende certifikater, men som endnu ikke har opnået den
krævede præmiering på prøve for tildeling af dansk eksteriørchampionat, kan ikke
tildeles certifikat. I sådanne tilfælde gives certifikatet videre til den højst placerede
certifikatberettigede hund i konkurrencebedømmelsen. Det er udstillerens pligt at
gøre ringpersonalet opmærksom på, om hunden har opnået de championatgivende
certifikater (dvs. er “fuldcertet”).
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148

148

148

148

148

4 Korthåret Gravhund

4 Korthåret Gravhund

4 Korthåret Gravhund

4 Korthåret Gravhund

4 Korthåret Gravhund

Titel

Krav

DKCH

Tillægskrav til championat:
Hunden skal i Danmark have opnået mindst én af følgende præmieringer: 1. præmie
på gravprøve, 1. præmie på drevprøve eller 1. præmie på 600 meter/3 timer vildtsporprøve - eller anden af specialklubben godkendt prøve.

DKVPCH

Dansk vandapporteringschampionat:
Tildeles den hund, der på en anerkendt vandapporteringsprøve i Danmark tre gan-ge
hos mindst to forskellige dommere opnår en 1. Præmie. DGK anerkender kun
prøveresultater opnået på prøver arrangeret af DGK. Hunden skal tillige have opnået
mindst „Excellent“ på en FCI-anerkendt udstilling i officiel klasse, efter at hunden er
fyldt 15 måneder.

DKBRCH(D)

Dansk brugschampionat (Drev):
Tildeles den hund, der tre gange hos mindst to forskellige dommere opnår 1.
præmie på anerkendt drevprøve i Danmark. De tre 1. præmier skal være opnået på
mindst to slags vildt, hvoraf det ene skal være enten ræv eller hare. DGK anerkender kun prøveresulater opnået på prøver arrangeret af DGK. Hunden skal tillige efter
at være blevet 15 måneder have opnået Excellent i officiel klasse på FCI-anerkendt
udstilling. For nordisk ejede hunde findes endvidere en “særaftale”, der kan rekvireres i specialklubben.

DKBRCH(G)

Dansk brugschampionat (Grav):
Tildeles den hund, der tre gange hos mindst to forskellige dommere opnår 67 points
eller derover i samlet pointsum på anerkendt gravprøve i Danmark. Hunden skal tillige efter at være blevet 15 måneder have opnået Excellent på FCI-anerkendt udstilling. For nordisk ejede hunde findes endvidere en “særaftale”, der kan rekvireres i
specialklubben.

DKBRCH(S)

Dansk brugschampionat (spor):
Tildeles den hund, der tre gange hos mindst to forskellige dommere har opnået 1.
præmie på 1000 meter/40 timer vildtsporprøve i Danmark. DGK anerkender kun
prøveresulater opnået på prøver arrangeret af DGK. Hunden skal tillige efter at være
blevet 15 måneder have opnået Excellent i officiel klasse på FCI-anerkendt udstilling.
For nordisk ejede hunde findes endvidere en “særaftale”, der kan rekvi-reres i specialklubben.
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148

148

148

148

4 Korthåret Gravhund

4 Korthåret Miniature Gravhund

4 Korthåret Miniature Gravhund

4 Korthåret Miniature Gravhund

Titel

Krav

DKJCH

Dansk jagtchampionat:
Hunden skal have opnået følgende resultater på prøver afholdt i Danmark: 1. præmie på gravprøve, 1. præmie på 600 meter/3 timer vildtsporprøve og 1. præmie på
drevprøve. Hunden skal tillige efter at være fyldt 15 måneder have opnået Excellent
på FCI-anerkendt udstilling.

DKCH

Krav til certifikat:
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).
For udenlandsk ejede hunde gælder FCI’s anerkendte brugsprøvecertifikat som dokumentation for anerkendt prøve til tildeling af certifikat. Hunde, som tidligere har
opnået de championatgivende certifikater, men som endnu ikke har opnået den
krævede præmiering på prøve for tildeling af dansk eksteriørchampionat, kan ikke
tildeles certifikat. I sådanne tilfælde gives certifikatet videre til den højst placerede
certifikatberettigede hund i konkurrencebedømmelsen. Det er udstillerens pligt at
gøre ringpersonalet opmærksom på, om hunden har opnået de championatgivende
certifikater (dvs. er “fuldcertet”).

DKCH

Tillægskrav til championat:
Hunden skal i Danmark have opnået mindst én af følgende præmieringer: 1. præmie
på gravprøve, 1. præmie på drevprøve eller 1. præmie på 600 meter/3 timer vildtsporprøve - eller anden af specialklubben godkendt prøve.

DKVPCH

Dansk vandapporteringschampionat:
Tildeles den hund, der på en anerkendt vandapporteringsprøve i Danmark tre gange
hos mindst to forskellige dommere opnår en 1. præmie. DGK anerkender kun
prøveresultater opnået på prøver arrangeret af DGK. Hunden skal tillige have opnået
mindst „Excellent“ på en FCI-anerkendt udstilling i officiel klasse, efter at hunden er
fyldt 15 måneder.
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148

148

148

148

4 Korthåret Miniature Gravhund

4 Korthåret Miniature Gravhund

4 Korthåret Miniature Gravhund

4 Korthåret Miniature Gravhund

Titel

Krav

DKBRCH(D)

Dansk brugschampionat (Drev):
Tildeles den hund, der tre gange hos mindst to forskellige dommere opnår 1.
præmie på anerkendt drevprøve i Danmark. De tre 1. præmier skal være opnået på
mindst to slags vildt, hvoraf det ene skal være enten ræv eller hare. DGK anerkender kun prøveresulater opnået på prøver arrangeret af DGK. Hunden skal tillige efter
at være blevet 15 måneder have opnået Excellent i officiel klasse på FCI-anerkendt
udstilling. For nordisk ejede hunde findes endvidere en “særaftale”, der kan rekvireres i specialklubben.

DKBRCH(G)

Dansk brugschampionat (Grav):
Tildeles den hund, der tre gange hos mindst to forskellige dommere opnår 67 points
eller derover i samlet pointsum på anerkendt gravprøve i Danmark. Hunden skal tillige efter at være blevet 15 måneder have opnået Excellent på FCI-anerkendt udstilling. For nordisk ejede hunde findes endvidere en “særaftale”, der kan rekvireres i
specialklubben.

DKBRCH(S)

Dansk brugschampionat (spor):
Tildeles den hund, der tre gange hos mindst to forskellige dommere har opnået 1.
præmie på 1000 meter/40 timer vildtsporprøve i Danmark. DGK anerkender kun
prøveresulater opnået på prøver arrangeret af DGK. Hunden skal tillige efter at være
blevet 15 måneder have opnået Excellent i officiel klasse på FCI-anerkendt udstilling.
For nordisk ejede hunde findes endvidere en “særaftale”, der kan rekvireres i specialklubben.

DKJCH

Dansk jagtchampionat:
Hunden skal have opnået følgende resultater på prøver afholdt i Danmark: 1. præmie på gravprøve, 1. præmie på 600 meter/3 timer vildtsporprøve og 1. præmie på
drevprøve. Hunden skal tillige efter at være fyldt 15 måneder have opnået Excellent
på FCI-anerkendt udstilling.
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148

148

148

148

4 Langhåret Dværg Gravhund

4 Langhåret Dværg Gravhund

4 Langhåret Dværg Gravhund

4 Langhåret Dværg Gravhund

Titel

Krav

DKCH

Krav til certifikat:
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).
For udenlandsk ejede hunde gælder FCI’s anerkendte brugsprøvecertifikat som dokumentation for anerkendt prøve til tildeling af certifikat. Hunde, som tidligere har
opnået de championatgivende certifikater, men som endnu ikke har opnået den
krævede præmiering på prøve for tildeling af dansk eksteriørchampionat, kan ikke
tildeles certifikat. I sådanne tilfælde gives certifikatet videre til den højst placerede
certifikatberettigede hund i konkurrencebedømmelsen. Det er udstillerens pligt at
gøre ringpersonalet opmærksom på, om hunden har opnået de championatgivende
certifikater (dvs. er “fuldcertet”).

DKCH

Tillægskrav til championat:
Hunden skal i Danmark have opnået mindst én af følgende præmieringer: 1. præmie
på gravprøve, 1. præmie på drevprøve eller 1. præmie på 600 meter/3 timer vildtsporprøve - eller anden af specialklubben godkendt prøve.

DKVPCH

Dansk vandapporteringschampionat:
Tildeles den hund, der på en anerkendt vandapporteringsprøve i Danmark tre gan-ge
hos mindst to forskellige dommere opnår en 1. Præmie. DGK anerkender kun
prøveresultater opnået på prøver arrangeret af DGK. Hunden skal tillige have opnået
mindst „Excellent“ på en FCI-anerkendt udstilling i officiel klasse, efter at hunden er
fyldt 15 måneder.

DKBRCH(D)

Dansk brugschampionat (Drev):
Tildeles den hund, der tre gange hos mindst to forskellige dommere opnår 1.
præmie på anerkendt drevprøve i Danmark. De tre 1. præmier skal være opnået på
mindst to slags vildt, hvoraf det ene skal være enten ræv eller hare. DGK anerkender kun prøveresulater opnået på prøver arrangeret af DGK. Hunden skal tillige efter
at være blevet 15 måneder have opnået Excellent i officel klasse på FCI-anerkendt
udstilling. For nordisk ejede hunde findes endvidere en “særaftale”, der kan rekvireres i specialklubben.
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148

148

148

148

4 Langhåret Dværg Gravhund

4 Langhåret Dværg Gravhund

4 Langhåret Dværg Gravhund

4 Langhåret Gravhund

Titel

Krav

DKBRCH(G)

Dansk brugschampionat (Grav):
Tildeles den hund, der tre gange hos mindst to forskellige dommere opnår 67 points
eller derover i samlet pointsum på anerkendt gravprøve i Danmark. Hunden skal tillige efter at være blevet 15 måneder have opnået Excellent på FCI-anerkendt udstilling. For nordisk ejede hunde findes endvidere en “særaftale”, der kan rekvireres i
specialklubben.

DKBRCH(S)

Dansk brugschampionat (spor):
Tildeles den hund, der tre gange hos mindst to forskellige dommere har opnået 1.
præmie på 1000 meter/40 timer vildtsporprøve i Danmark. DGK anerkender kun
prøveresulater opnået på prøver arrangeret af DGK. Hunden skal tillige efter at være
blevet 15 måneder have opnået Excellent i officiel klasse på FCI-anerkendt udstilling.
For nordisk ejede hunde findes endvidere en “særaftale”, der kan rekvireres i specialklubben.

DKJCH

Dansk jagtchampionat:
Hunden skal have opnået følgende resultater på prøver afholdt i Danmark: 1. præmie på gravprøve, 1. præmie på 600 meter/3 timer vildtsporprøve og 1. præmie på
drevprøve. Hunden skal tillige efter at være fyldt 15 måneder have opnået Excellent
på FCI-anerkendt udstilling.

DKCH

Krav til certifikat:
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).
For udenlandsk ejede hunde gælder FCI’s anerkendte brugsprøvecertifikat som dokumentation for anerkendt prøve til tildeling af certifikat. Hunde, som tidligere har
opnået de championatgivende certifikater, men som endnu ikke har opnået den
krævede præmiering på prøve for tildeling af dansk eksteriørchampionat, kan ikke
tildeles certifikat. I sådanne tilfælde gives certifikatet videre til den højst placerede
certifikatberettigede hund i konkurrencebedømmelsen. Det er udstillerens pligt at
gøre ringpersonalet opmærksom på, om hunden har opnået de championatgivende
certifikater (dvs. er “fuldcertet”).
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148

148

148

148

148

4 Langhåret Gravhund

4 Langhåret Gravhund

4 Langhåret Gravhund

4 Langhåret Gravhund

4 Langhåret Gravhund

Titel

Krav

DKCH

Tillægskrav til championat:
Hunden skal i Danmark have opnået mindst én af følgende præmieringer: 1. præmie
på gravprøve, 1. præmie på drevprøve eller 1. præmie på 600 meter/3 timer vildtsporprøve - eller anden af specialklubben godkendt prøve.

DKVPCH

Dansk vandapporteringschampionat:
Tildeles den hund, der på en anerkendt vandapporteringsprøve i Danmark tre gan-ge
hos mindst to forskellige dommere opnår en 1. Præmie. DGK anerkender kun
prøveresultater opnået på prøver arrangeret af DGK. Hunden skal tillige have opnået
mindst „Excellent“ på en FCI-anerkendt udstilling i officiel klasse, efter at hunden er
fyldt 15 måneder.

DKBRCH(D)

Dansk brugschampionat (Drev):
Tildeles den hund, der tre gange hos mindst to forskellige dommere opnår 1.
præmie på anerkendt drevprøve i Danmark. De tre 1. præmier skal være opnået på
mindst to slags vildt, hvoraf det ene skal være enten ræv eller hare. DGK anerkender kun prøveresulater opnået på prøver arrangeret af DGK. Hunden skal tillige efter
at være blevet 15 måneder have opnået Excellent i officiel klasse på FCI-anerkendt
udstilling. For nordisk ejede hunde findes endvidere en “særaftale”, der kan rekvireres i specialklubben.

DKBRCH(G)

Dansk brugschampionat (Grav):
Tildeles den hund, der tre gange hos mindst to forskellige dommere opnår 67 points
eller derover i samlet pointsum på anerkendt gravprøve i Danmark. Hunden skal tillige efter at være blevet 15 måneder have opnået Excellent på FCI-anerkendt udstilling. For nordisk ejede hunde findes endvidere en “særaftale”, der kan rekvireres i
specialklubben.

DKBRCH(S)

Dansk brugschampionat (spor):
Tildeles den hund, der tre gange hos mindst to forskellige dommere har opnået 1.
præmie på 1000 meter/40 timer vildtsporprøve i Danmark. DGK anerkender kun
prøveresulater opnået på prøver arrangeret af DGK. Hunden skal tillige efter at være
blevet 15 måneder have opnået Excellent i officiel klasse på FCI-anerkendt udstilling.
For nordisk ejede hunde findes endvidere en “særaftale”, der kan rekvireres i specialklubben.
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148

148

148

148

4 Langhåret Gravhund

4 Langhåret Miniature Gravhund

4 Langhåret Miniature Gravhund

4 Langhåret Miniature Gravhund

Titel

Krav

DKJCH

Dansk jagtchampionat:
Hunden skal have opnået følgende resultater på prøver afholdt i Danmark: 1. præmie på gravprøve, 1. præmie på 600 meter/3 timer vildtsporprøve og 1. præmie på
drevprøve. Hunden skal tillige efter at være fyldt 15 måneder have opnået Excellent
på FCI-anerkendt udstilling.

DKCH

Krav til certifikat:
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).
For udenlandsk ejede hunde gælder FCI’s anerkendte brugsprøvecertifikat som dokumentation for anerkendt prøve til tildeling af certifikat. Hunde, som tidligere har
opnået de championatgivende certifikater, men som endnu ikke har opnået den
krævede præmiering på prøve for tildeling af dansk eksteriørchampionat, kan ikke
tildeles certifikat. I sådanne tilfælde gives certifikatet videre til den højst placerede
certifikatberettigede hund i konkurrencebedømmelsen. Det er udstillerens pligt at
gøre ringpersonalet opmærksom på, om hunden har opnået de championatgivende
certifikater (dvs. er “fuldcertet”).

DKCH

Tillægskrav til championat:
Hunden skal i Danmark have opnået mindst én af følgende præmieringer: 1. præmie
på gravprøve, 1. præmie på drevprøve eller 1. præmie på 600 meter/3 timer vildtsporprøve - eller anden af specialklubben godkendt prøve.

DKVP

Dansk vandapporteringschampionat:
Tildeles den hund, der på en anerkendt vandapporteringsprøve i Danmark tre gan-ge
hos mindst to forskellige dommere opnår en 1. Præmie. DGK anerkender kun
prøveresultater opnået på prøver arrangeret af DGK. Hunden skal tillige have opnået
mindst „Excellent“ på en FCI-anerkendt udstilling i officiel klasse, efter at hunden er
fyldt 15 måneder.
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148

148

148

148

4 Langhåret Miniature Gravhund

4 Langhåret Miniature Gravhund

4 Langhåret Miniature Gravhund

4 Langhåret Miniature Gravhund

Titel

Krav

DKBRCH(D)

Dansk brugschampionat (Drev):
Tildeles den hund, der tre gange hos mindst to forskellige dommere opnår 1.
præmie på anerkendt drevprøve i Danmark. De tre 1. præmier skal være opnået på
mindst to slags vildt, hvoraf det ene skal være enten ræv eller hare. DGK anerkender kun prøveresulater opnået på prøver arrangeret af DGK. Hunden skal tillige efter
at være blevet 15 måneder have opnået Excellent i officiel klasse på FCI-anerkendt
udstilling. For nordisk ejede hunde findes endvidere en “særaftale”, der kan rekvireres i specialklubben.

DKBRCH(G)

Dansk brugschampionat (Grav):
Tildeles den hund, der tre gange hos mindst to forskellige dommere opnår 67 points
eller derover i samlet pointsum på anerkendt gravprøve i Danmark. Hunden skal tillige efter at være blevet 15 måneder have opnået Excellent på FCI-anerkendt udstilling. For nordisk ejede hunde findes endvidere en “særaftale”, der kan rekvireres i
specialklubben.

DKBRCH(S)

Dansk brugschampionat (spor):
Tildeles den hund, der tre gange hos mindst to forskellige dommere har opnået 1.
præmie på 1000 meter/40 timer vildtsporprøve i Danmark. DGK anerkender kun
prøveresulater opnået på prøver arrangeret af DGK. Hunden skal tillige efter at være
blevet 15 måneder have opnået Excellent i officiel klasse på FCI-anerkendt udstilling.
For nordisk ejede hunde findes endvidere en “særaftale”, der kan rekvireres i specialklubben.

DKJCH

Dansk jagtchampionat:
Hunden skal have opnået følgende resultater på prøver afholdt i Danmark: 1. præmie på gravprøve, 1. præmie på 600 meter/3 timer vildtsporprøve og 1. præmie på
drevprøve. Hunden skal tillige efter at være fyldt 15 måneder have opnået Excellent
på FCI-anerkendt udstilling.
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148

148

148

148

4 Ruhåret Dværg Gravhund

4 Ruhåret Dværg Gravhund

4 Ruhåret Dværg Gravhund

4 Ruhåret Dværg Gravhund

Titel

Krav

DKCH

Krav til certifikat:
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).
For udenlandsk ejede hunde gælder FCI’s anerkendte brugsprøvecertifikat som dokumentation for anerkendt prøve til tildeling af certifikat. Hunde, som tidligere har
opnået de championatgivende certifikater, men som endnu ikke har opnået den
krævede præmiering på prøve for tildeling af dansk eksteriørchampionat, kan ikke
tildeles certifikat. I sådanne tilfælde gives certifikatet videre til den højst placerede
certifikatberettigede hund i konkurrencebedømmelsen. Det er udstillerens pligt at
gøre ringpersonalet opmærksom på, om hunden har opnået de championatgivende
certifikater (dvs. er “fuldcertet”).

DKCH

Tillægskrav til championat:
Hunden skal i Danmark have opnået mindst én af følgende præmieringer: 1. præmie
på gravprøve, 1. præmie på drevprøve eller 1. præmie på 600 meter/3 timer vildtsporprøve - eller anden af specialklubben godkendt prøve.

DKVPCH

Dansk vandapporteringschampionat:
Tildeles den hund, der på en anerkendt vandapporteringsprøve i Danmark tre gan-ge
hos mindst to forskellige dommere opnår en 1. Præmie. DGK anerkender kun
prøveresultater opnået på prøver arrangeret af DGK. Hunden skal tillige have opnået
mindst „Excellent“ på en FCI-anerkendt udstilling i officiel klasse, efter at hunden er
fyldt 15 måneder.

DKBRCH(D)

Dansk brugschampionat (Drev):
Tildeles den hund, der tre gange hos mindst to forskellige dommere opnår 1.
præmie på anerkendt drevprøve i Danmark. De tre 1. præmier skal være opnået på
mindst to slags vildt, hvoraf det ene skal være enten ræv eller hare. DGK anerkender kun prøveresulater opnået på prøver arrangeret af DGK. Hunden skal tillige efter
at være blevet 15 måneder have opnået Excellent i officiel klasse på FCI-anerkendt
udstilling. For nordisk ejede hunde findes endvidere en “særaftale”, der kan rekvireres i specialklubben.
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148

148

148

148

4 Ruhåret Dværg Gravhund

4 Ruhåret Dværg Gravhund

4 Ruhåret Dværg Gravhund

4 Ruhåret Gravhund

Titel

Krav

DKBRCH(G)

Dansk brugschampionat (Grav):
Tildeles den hund, der tre gange hos mindst to forskellige dommere opnår 67 points
eller derover i samlet pointsum på anerkendt gravprøve i Danmark. Hunden skal tillige efter at være blevet 15 måneder have opnået Excellent på FCI-anerkendt udstilling. For nordisk ejede hunde findes endvidere en “særaftale”, der kan rekvireres i
specialklubben.

DKBRCH(S)

Dansk brugschampionat (spor):
Tildeles den hund, der tre gange hos mindst to forskellige dommere har opnået 1.
præmie på 1000 meter/40 timer vildtsporprøve i Danmark. DGK anerkender kun
prøveresulater opnået på prøver arrangeret af DGK. Hunden skal tillige efter at være
blevet 15 måneder have opnået Excellent i officiel klasse på FCI-anerkendt udstilling.
For nordisk ejede hunde findes endvidere en “særaftale”, der kan rekvireres i specialklubben.

DKJCH

Dansk jagtchampionat:
Hunden skal have opnået følgende resultater på prøver afholdt i Danmark: 1. præmie på gravprøve, 1. præmie på 600 meter/3 timer vildtsporprøve og 1. præmie på
drevprøve. Hunden skal tillige efter at være fyldt 15 måneder have opnået Excellent
på FCI-anerkendt udstilling.

DKCH

Krav til certifikat:
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).
For udenlandsk ejede hunde gælder FCI’s anerkendte brugsprøvecertifikat som dokumentation for anerkendt prøve til tildeling af certifikat. Hunde, som tidligere har
opnået de championatgivende certifikater, men som endnu ikke har opnået den
krævede præmiering på prøve for tildeling af dansk eksteriørchampionat, kan ikke
tildeles certifikat. I sådanne tilfælde gives certifikatet videre til den højst placerede
certifikatberettigede hund i konkurrencebedømmelsen. Det er udstillerens pligt at
gøre ringpersonalet opmærksom på, om hunden har opnået de championatgivende
certifikater (dvs. er “fuldcertet”).
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148

148

148

148

148

4 Ruhåret Gravhund

4 Ruhåret Gravhund

4 Ruhåret Gravhund

4 Ruhåret Gravhund

4 Ruhåret Gravhund

Titel

Krav

DKCH

Tillægskrav til championat:
Hunden skal i Danmark have opnået mindst én af følgende præmieringer: 1. præmie
på gravprøve, 1. præmie på drevprøve eller 1. præmie på 600 meter/3 timer vildtsporprøve - eller anden af specialklubben godkendt prøve.

DKVPCH

Dansk vandapporteringschampionat:
Tildeles den hund, der på en anerkendt vandapporteringsprøve i Danmark tre gan-ge
hos mindst to forskellige dommere opnår en 1. Præmie. DGK anerkender kun
prøveresultater opnået på prøver arrangeret af DGK. Hunden skal tillige have opnået
mindst „Excellent“ på en FCI-anerkendt udstilling i officiel klasse, efter at hunden er
fyldt 15 måneder.

DKBRCH(D)

Dansk brugschampionat (Drev):
Tildeles den hund, der tre gange hos mindst to forskellige dommere opnår 1.
præmie på anerkendt drevprøve i Danmark. De tre 1. præmier skal være opnået på
mindst to slags vildt, hvoraf det ene skal være enten ræv eller hare. DGK anerkender kun prøveresulater opnået på prøver arrangeret af DGK. Hunden skal tillige efter
at være blevet 15 måneder have opnået Excellent i officiel klasse på FCI-anerkendt
udstilling. For nordisk ejede hunde findes endvidere en “særaftale”, der kan rekvireres i specialklubben.

DKBRCH(G)

Dansk brugschampionat (Grav):
Tildeles den hund, der tre gange hos mindst to forskellige dommere opnår 67 points
eller derover i samlet pointsum på anerkendt gravprøve i Danmark. Hunden skal tillige efter at være blevet 15 måneder have opnået Excellent på FCI-anerkendt udstilling. For nordisk ejede hunde findes endvidere en “særaftale”, der kan rekvireres i
specialklubben.

DKBRCH(S)

Dansk brugschampionat (spor):
Tildeles den hund, der tre gange hos mindst to forskellige dommere har opnået 1.
præmie på 1000 meter/40 timer vildtsporprøve i Danmark. DGK anerkender kun
prøveresulater opnået på prøver arrangeret af DGK. Hunden skal tillige efter at være
blevet 15 måneder have opnået Excellent i officiel klasse på FCI-anerkendt udstilling.
For nordisk ejede hunde findes endvidere en “særaftale”, der kan rekvireres i specialklubben.
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148

148

148

148

4 Ruhåret Gravhund

4 Ruhåret Miniature Gravhund

4 Ruhåret Miniature Gravhund

4 Ruhåret Miniature Gravhund

Titel

Krav

DKJCH

Dansk jagtchampionat:
Hunden skal have opnået følgende resultater på prøver afholdt i Danmark: 1. præmie på gravprøve, 1. præmie på 600 meter/3 timer vildtsporprøve og 1. præmie på
drevprøve. Hunden skal tillige efter at være fyldt 15 måneder have opnået Excellent
på FCI-anerkendt udstilling.

DKCH

Krav til certifikat:
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).
For udenlandsk ejede hunde gælder FCI’s anerkendte brugsprøvecertifikat som dokumentation for anerkendt prøve til tildeling af certifikat. Hunde, som tidligere har
opnået de championatgivende certifikater, men som endnu ikke har opnået den
krævede præmiering på prøve for tildeling af dansk eksteriørchampionat, kan ikke
tildeles certifikat. I sådanne tilfælde gives certifikatet videre til den højst placerede
certifikatberettigede hund i konkurrencebedømmelsen. Det er udstillerens pligt at
gøre ringpersonalet opmærksom på, om hunden har opnået de championatgivende
certifikater (dvs. er “fuldcertet”).

DKCH

Tillægskrav til championat:
Hunden skal i Danmark have opnået mindst én af følgende præmieringer: 1. præmie
på gravprøve, 1. præmie på drevprøve eller 1. præmie på 600 meter/3 timer vildtsporprøve - eller anden af specialklubben godkendt prøve.

DKVPCH

Dansk vandapporteringschampionat:
Tildeles den hund, der på en anerkendt vandapporteringsprøve i Danmark tre gan-ge
hos mindst to forskellige dommere opnår en 1. Præmie. DGK anerkender kun
prøveresultater opnået på prøver arrangeret af DGK. Hunden skal tillige have opnået
mindst „Excellent“ på en FCI-anerkendt udstilling i officiel klasse, efter at hunden er
fyldt 15 måneder.
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148

148

148

148

4 Ruhåret Miniature Gravhund

4 Ruhåret Miniature Gravhund

4 Ruhåret Miniature Gravhund

4 Ruhåret Miniature Gravhund

Titel

Krav

DKBRCH(D)

Dansk brugschampionat (Drev):
Tildeles den hund, der tre gange hos mindst to forskellige dommere opnår 1.
præmie på anerkendt drevprøve i Danmark. De tre 1. præmier skal være opnået på
mindst to slags vildt, hvoraf det ene skal være enten ræv eller hare. DGK anerkender kun prøveresulater opnået på prøver arrangeret af DGK. Hunden skal tillige efter
at være blevet 15 måneder have opnået Excellent i officiel klasse på FCI-anerkendt
udstilling. For nordisk ejede hunde findes endvidere en “særaftale”, der kan rekvireres i specialklubben.

DKBRCH(G)

Dansk brugschampionat (Grav):
Tildeles den hund, der tre gange hos mindst to forskellige dommere opnår 67 points
eller derover i samlet pointsum på anerkendt gravprøve i Danmark. Hunden skal tillige efter at være blevet 15 måneder have opnået Excellent på FCI-anerkendt udstilling. For nordisk ejede hunde findes endvidere en “særaftale”, der kan rekvireres i
specialklubben.

DKBRCH(S)

Dansk brugschampionat (spor):
Tildeles den hund, der tre gange hos mindst to forskellige dommere har opnået 1.
præmie på 1000 meter/40 timer vildtsporprøve i Danmark. DGK anerkender kun
prøveresulater opnået på prøver arrangeret af DGK. Hunden skal tillige efter at være
blevet 15 måneder have opnået Excellent i officiel klasse på FCI-anerkendt udstilling.
For nordisk ejede hunde findes endvidere en “særaftale”, der kan rekvireres i specialklubben.

DKJCH

Dansk jagtchampionat:
Hunden skal have opnået følgende resultater på prøver afholdt i Danmark: 1. præmie på gravprøve, 1. præmie på 600 meter/3 timer vildtsporprøve og 1. præmie på
drevprøve. Hunden skal tillige efter at være fyldt 15 måneder have opnået Excellent
på FCI-anerkendt udstilling.
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255

5 Akita

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på åben klasse 1000 m slæb i de 3
sværhedsgrader 1, 2 og 3, under mindst 2 forskellige dommere.
For hunde, som pr. 1. januar 2012 har opnået netop 2 x 1. præmie på 1000 m slæb
efter det tidligere reglement, gælder, at de fortsat kan erhverve championatet efter
dette. Dette gælder ligeledes for hunde, som her erhvervet alle 3 x 1. præmie, men
endnu ikke har registreret championatet hos DKK.

255

5 Akita

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på 1200 m elitespor under mindst 2
forskellige dommere samt have opnået Dansk sporchampionat DKSCH(S).

DKSCH(V)

Dansk sporchampionat (vildt):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på følgende sportyper iht. DKK’s
schweissprøvereglement:
400 meter/3 timer (for nordiske hunde kan en nordisk anlægsprøve indgå i stedet)
400 meter/20 timer
600 meter/20 timer eller 1000 meter/20 timer
Resultaterne skal være opnået under mindst 2 forskellige schweissprøve-dommere.

255

5 Akita

243

5 Alaskan Malamute

344

5 American Akita

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på åben klasse 1000 m slæb i de 3
sværhedsgrader 1, 2 og 3, under mindst 2 forskellige dommere.
For hunde, som pr. 1. januar 2012 har opnået netop 2 x 1. præmie på 1000 m slæb
efter det tidligere reglement, gælder, at de fortsat kan erhverve championatet efter
dette. Dette gælder ligeledes for hunde, som her erhvervet alle 3 x 1. præmie, men
endnu ikke har registreret championatet hos DKK.

344

5 American Akita

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på 1200 m elitespor under mindst 2
forskellige dommere samt have opnået Dansk sporchampionat DKSCH(S).
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344

-

-

-

362

5 American Akita

5 American Eskimo Dog

5 American Eskimo Dog

5 American Eskimo Dog

5 Anjing Kintamain-Bali

Titel

Krav

DKSCH(V)

Dansk sporchampionat (vildt):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på følgende sportyper iht. DKK’s
schweissprøvereglement:
400 meter/3 timer (for nordiske hunde kan en nordisk anlægsprøve indgå i stedet)
400 meter/20 timer
600 meter/20 timer eller 1000 meter/20 timer
Resultaterne skal være opnået under mindst 2 forskellige schweissprøve-dommere.

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på åben klasse 1000 m slæb i de 3 sværhedsgrader 1, 2 og 3, under mindst 2 forskellige dommere.
For hunde, som pr. 1. januar 2012 har opnået netop 2 x 1. præmie på 1000 m slæb
efter det tidligere reglement, gælder, at de fortsat kan erhverve championatet efter
dette. Dette gælder ligeledes for hunde, som her erhvervet alle 3 x 1. præmie, men
endnu ikke har registreret championatet hos DKK.

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på 1200 m elitespor under mindst 2 forskellige dommere samt have opnået Dansk sporchampionat DKSCH(S).

DKSCH(V)

Dansk sporchampionat (vildt):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på følgende sportyper iht. DKK’s
schweissprøvereglement:
400 meter/3 timer (for nordiske hunde kan en nordisk anlægsprøve indgå i stedet)
400 meter/20 timer
600 meter/20 timer eller 1000 meter/20 timer
Resultaterne skal være opnået under mindst 2 forskellige schweissprøve-dommere.

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på åben klasse 1000 m slæb i de 3
sværhedsgrader 1, 2 og 3, under mindst 2 forskellige dommere.
For hunde, som pr. 1. januar 2012 har opnået netop 2 x 1. præmie på 1000 m slæb
efter det tidligere reglement, gælder, at de fortsat kan erhverve championatet efter
dette. Dette gælder ligeledes for hunde, som her erhvervet alle 3 x 1. præmie, men
endnu ikke har registreret championatet hos DKK.
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362

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på 1200 m elitespor under mindst 2
forskellige dommere samt have opnået Dansk sporchampionat DKSCH(S).

DKSCH(V)

Dansk sporchampionat (vildt):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på følgende sportyper iht. DKK’s
schweissprøvereglement:
400 meter/3 timer (for nordiske hunde kan en nordisk anlægsprøve indgå i stedet)
400 meter/20 timer
600 meter/20 timer eller 1000 meter/20 timer
Resultaterne skal være opnået under mindst 2 forskellige schweissprøve-dommere.

DKLCCH

Dansk lure coursing championat:
For at opnå titlen ”Dansk Lure Coursing Champion”, skal hunden have opnået 2
danske Lure Coursing certifikater. Hunde, der har en titel som national Lure Coursing
Champion i et andet FCI land, skal kun opnå 1 dansk Lure Coursing certifikat for at
opnå titlen.
Desuden gælder at en hund kun kan blive Dansk Lure Coursing Champion, hvis den
har været på en af FCI anerkendt udstilling og her har opnået mindst ”Very Good”.
Et certifikat kan være hvilende.

362

043

5 Anjing Kintamain-Bali

5 Anjing Kintamain-Bali

5 Basenji

043

5 Basenji

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på åben klasse 1000 m slæb i de 3
sværhedsgrader 1, 2 og 3, under mindst 2 forskellige dommere.
For hunde, som pr. 1. januar 2012 har opnået netop 2 x 1. præmie på 1000 m slæb
efter det tidligere reglement, gælder, at de fortsat kan erhverve championatet efter
dette. Dette gælder ligeledes for hunde, som her erhvervet alle 3 x 1. præmie, men
endnu ikke har registreret championatet hos DKK.

043

5 Basenji

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på 1200 m elitespor under mindst 2
forskellige dommere samt have opnået Dansk sporchampionat DKSCH(S).
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043

5 Basenji

211

5 Canadian Eskimo Dog

273

273

5 Canaan Hund

5 Canaan Hund

273

5 Canaan Hund

205

5 Chow Chow

Titel

Krav

DKSCH(V)

Dansk sporchampionat (vildt):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på følgende sportyper iht. DKK’s
schweissprøvereglement:
400 meter/3 timer (for nordiske hunde kan en nordisk anlægsprøve indgå i stedet)
400 meter/20 timer
600 meter/20 timer eller 1000 meter/20 timer
Resultaterne skal være opnået under mindst 2 forskellige schweissprøve-dommere.

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på åben klasse 1000 m slæb i de 3
sværhedsgrader 1, 2 og 3, under mindst 2 forskellige dommere.
For hunde, som pr. 1. januar 2012 har opnået netop 2 x 1. præmie på 1000 m slæb
efter det tidligere reglement, gælder, at de fortsat kan erhverve championatet efter
dette. Dette gælder ligeledes for hunde, som her erhvervet alle 3 x 1. præmie, men
endnu ikke har registreret championatet hos DKK.

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på 1200 m elitespor under mindst 2
forskellige dommere samt have opnået Dansk sporchampionat DKSCH(S).

DKSCH(V)

Dansk sporchampionat (vildt):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på følgende sportyper iht. DKK’s
schweissprøvereglement:
400 meter/3 timer (for nordiske hunde kan en nordisk anlægsprøve indgå i stedet)
400 meter/20 timer
600 meter/20 timer eller 1000 meter/20 timer
Resultaterne skal være opnået under mindst 2 forskellige schweissprøve-dommere.
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199

5 Cirneco dell'Etna

199

5 Cirneco dell'Etna

-

5 Dansk Spids

291

5 Eurasier

Titel

Krav

DKBPCH

Dansk Beauty and Performance Champion:
Hunden skal på en officiel udstilling (CAC/CACIB) have opnået, enten
- 2 danske udstillingscertifikater eller
- 1 udstillingscertifikat og 2 reserve udstillingscertifikater eller
- i forvejen have opnået titlen DKCH
Hunden skal endvidere have gennemført:
- 3 danske nationale lure coursing konkurrencer og
- blevet tildelt mindst 1 dansk lure coursing certifikat

DKLCCH

Dansk lure coursing championat:
For at opnå titlen ”Dansk Lure Coursing Champion”, skal hunden have opnået 2
danske Lure Coursing certifikater. Hunde, der har en titel som national Lure Coursing
Champion i et andet FCI land, skal kun opnå 1 dansk Lure Coursing certifikat for at
opnå titlen.
Desuden gælder at en hund kun kan blive Dansk Lure Coursing Champion, hvis den
har været på en af FCI anerkendt udstilling og her har opnået mindst ”Very Good”.
Et certifikat kan være hvilende.

284

5 Finsk Hyrdehund (Lapsk Vallhund)

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på åben klasse 1000 m slæb i de 3
sværhedsgrader 1, 2 og 3, under mindst 2 forskellige dommere.
For hunde, som pr. 1. januar 2012 har opnået netop 2 x 1. præmie på 1000 m slæb
efter det tidligere reglement, gælder, at de fortsat kan erhverve championatet efter
dette. Dette gælder ligeledes for hunde, som her erhvervet alle 3 x 1. præmie, men
endnu ikke har registreret championatet hos DKK.

284

5 Finsk Hyrdehund (Lapsk Vallhund)

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på 1200 m elitespor under mindst 2
forskellige dommere samt have opnået Dansk sporchampionat DKSCH(S).
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284

189

189

189

049

5 Finsk Hyrdehund (Lapsk Vallhund)

5 Finsk Lapphund

5 Finsk Lapphund

5 Finsk Lapphund

5 Finsk Spids

Titel

Krav

DKSCH(V)

Dansk sporchampionat (vildt):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på følgende sportyper iht. DKK’s
schweissprøvereglement:
400 meter/3 timer (for nordiske hunde kan en nordisk anlægsprøve indgå i stedet)
400 meter/20 timer
600 meter/20 timer eller 1000 meter/20 timer
Resultaterne skal være opnået under mindst 2 forskellige schweissprøve-dommere.

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på åben klasse 1000 m slæb i de 3
sværhedsgrader 1, 2 og 3, under mindst 2 forskellige dommere.
For hunde, som pr. 1. januar 2012 har opnået netop 2 x 1. præmie på 1000 m slæb
efter det tidligere reglement, gælder, at de fortsat kan erhverve championatet efter
dette. Dette gælder ligeledes for hunde, som her erhvervet alle 3 x 1. præmie, men
endnu ikke har registreret championatet hos DKK.

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på 1200 m elitespor under mindst 2
forskellige dommere samt have opnået Dansk sporchampionat DKSCH(S).

DKSCH(V)

Dansk sporchampionat (vildt):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på følgende sportyper iht. DKK’s
schweissprøvereglement:
400 meter/3 timer (for nordiske hunde kan en nordisk anlægsprøve indgå i stedet)
400 meter/20 timer
600 meter/20 timer eller 1000 meter/20 timer
Resultaterne skal være opnået under mindst 2 forskellige schweissprøve-dommere.

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på åben klasse 1000 m slæb i de 3
sværhedsgrader 1, 2 og 3, under mindst 2 forskellige dommere.
For hunde, som pr. 1. januar 2012 har opnået netop 2 x 1. præmie på 1000 m slæb
efter det tidligere reglement, gælder, at de fortsat kan erhverve championatet efter
dette. Dette gælder ligeledes for hunde, som her erhvervet alle 3 x 1. præmie, men
endnu ikke har registreret championatet hos DKK.
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049

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på 1200 m elitespor under mindst 2
forskellige dommere samt have opnået Dansk sporchampionat DKSCH(S).

DKSCH(V)

Dansk sporchampionat (vildt):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på følgende sportyper iht. DKK’s
schweissprøvereglement:
400 meter/3 timer (for nordiske hunde kan en nordisk anlægsprøve indgå i stedet)
400 meter/20 timer
600 meter/20 timer eller 1000 meter/20 timer
Resultaterne skal være opnået under mindst 2 forskellige schweissprøve-dommere.

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på åben klasse 1000 m slæb i de 3
sværhedsgrader 1, 2 og 3, under mindst 2 forskellige dommere.
For hunde, som pr. 1. januar 2012 har opnået netop 2 x 1. præmie på 1000 m slæb
efter det tidligere reglement, gælder, at de fortsat kan erhverve championatet efter
dette. Dette gælder ligeledes for hunde, som her erhvervet alle 3 x 1. præmie, men
endnu ikke har registreret championatet hos DKK.

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på 1200 m elitespor under mindst 2
forskellige dommere samt have opnået Dansk sporchampionat DKSCH(S).

DKSCH(V)

Dansk sporchampionat (vildt):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på følgende sportyper iht. DKK’s
schweissprøvereglement:
400 meter/3 timer (for nordiske hunde kan en nordisk anlægsprøve indgå i stedet)
400 meter/20 timer
600 meter/20 timer eller 1000 meter/20 timer
Resultaterne skal være opnået under mindst 2 forskellige schweissprøve-dommere.

049

097

097

097

5 Finsk Spids

5 Finsk Spids

5 Gross-spitz, brun/sort

5 Gross-spitz, brun/sort

5 Gross-spitz, brun/sort
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097

5 Gross-spitz, hvid

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på åben klasse 1000 m slæb i de 3
sværhedsgrader 1, 2 og 3, under mindst 2 forskellige dommere.
For hunde, som pr. 1. januar 2012 har opnået netop 2 x 1. præmie på 1000 m slæb
efter det tidligere reglement, gælder, at de fortsat kan erhverve championatet efter
dette. Dette gælder ligeledes for hunde, som her erhvervet alle 3 x 1. præmie, men
endnu ikke har registreret championatet hos DKK.

097

5 Gross-spitz, hvid

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på 1200 m elitespor under mindst 2
forskellige dommere samt have opnået Dansk sporchampionat DKSCH(S).

DKSCH(V)

Dansk sporchampionat (vildt):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på følgende sportyper iht. DKK’s
schweissprøvereglement:
400 meter/3 timer (for nordiske hunde kan en nordisk anlægsprøve indgå i stedet)
400 meter/20 timer
600 meter/20 timer eller 1000 meter/20 timer
Resultaterne skal være opnået under mindst 2 forskellige schweissprøve-dommere.

097

5 Gross-spitz, hvid

274

5 Grønlandshund

261

5 Hokkaido

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på åben klasse 1000 m slæb i de 3
sværhedsgrader 1, 2 og 3, under mindst 2 forskellige dommere.
For hunde, som pr. 1. januar 2012 har opnået netop 2 x 1. præmie på 1000 m slæb
efter det tidligere reglement, gælder, at de fortsat kan erhverve championatet efter
dette. Dette gælder ligeledes for hunde, som her erhvervet alle 3 x 1. præmie, men
endnu ikke har registreret championatet hos DKK.

261

5 Hokkaido

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på 1200 m elitespor under mindst 2
forskellige dommere samt have opnået Dansk sporchampionat DKSCH(S).
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261

-

-

-

5 Hokkaido

5 Hälleforshund

5 Hälleforshund

5 Hälleforshund
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DKSCH(V)

Dansk sporchampionat (vildt):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på følgende sportyper iht. DKK’s
schweissprøvereglement:
400 meter/3 timer (for nordiske hunde kan en nordisk anlægsprøve indgå i stedet)
400 meter/20 timer
600 meter/20 timer eller 1000 meter/20 timer
Resultaterne skal være opnået under mindst 2 forskellige schweissprøve-dommere.

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på åben klasse 1000 m slæb i de 3 sværhedsgrader 1, 2 og 3, under mindst 2 forskellige dommere.
For hunde, som pr. 1. januar 2012 har opnået netop 2 x 1. præmie på 1000 m slæb
efter det tidligere reglement, gælder, at de fortsat kan erhverve championatet efter
dette. Dette gælder ligeledes for hunde, som her erhvervet alle 3 x 1. præmie, men
endnu ikke har registreret championatet hos DKK.

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på 1200 m elitespor under mindst 2 forskellige dommere samt have opnået Dansk sporchampionat DKSCH(S).

DKSCH(V)

Dansk sporchampionat (vildt):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på følgende sportyper iht. DKK’s
schweissprøvereglement:
400 meter/3 timer (for nordiske hunde kan en nordisk anlægsprøve indgå i stedet)
400 meter/20 timer
600 meter/20 timer eller 1000 meter/20 timer
Resultaterne skal være opnået under mindst 2 forskellige schweissprøve-dommere.

107

09.01.2023
FCI-nr. Gruppe Race

289

289

262

262

5 Islandsk Fårehund

5 Islandsk Fårehund

5 Japansk Spids

5 Japansk Spids

Titel

Krav

DKSCH

Dansk sporchampionat:
Tildeles ved opnåelse af en 1. præmie i en af følgende kombinationer af
afprøvninger:
400 meter/3 timer schweissprøve eller 600 meter/3 timer schweissprøve + 400
meter/20 timer schweissprøve
400 meter/3 timer schweissprøve eller 600 meter/3 timer schweissprøve + 1000
meter slæbespor (S1)
400 meter/3 timer schweissprøve + 600 meter slæbespor + 1000 meter slæbespor
(S1)
Hunde der har opnået et spor eller vildtsporchampionat i et nordisk land (Norge,
Sverige og Finland) kan opnå DKSCH ved en 1. præmie i en af følgende afprøvninger:
400 meter/20 timer schweissprøve
600 meter/20 timer schweissprøve
1000 meter slæbespor (S1)

DKESCH

Dansk elitesporchampionat:
Opnåelse af titlen DKSCH samt en 1. præmie i en af følgende kombinationer:
1000 meter/20 timer schweissprøve
400 meter/20 timer schweissprøve + 1000 meter slæbespor (S3)
1000 meter slæbespor (S2) + 1000 meter slæbespor (S3) + 1200 meter slæbespor

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på åben klasse 1000 m slæb i de 3
sværhedsgrader 1, 2 og 3, under mindst 2 forskellige dommere.
For hunde, som pr. 1. januar 2012 har opnået netop 2 x 1. præmie på 1000 m slæb
efter det tidligere reglement, gælder, at de fortsat kan erhverve championatet efter
dette. Dette gælder ligeledes for hunde, som her erhvervet alle 3 x 1. præmie, men
endnu ikke har registreret championatet hos DKK.

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på 1200 m elitespor under mindst 2
forskellige dommere samt have opnået Dansk sporchampionat DKSCH(S).
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262

042

5 Japansk Spids

5 Jämthund
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DKSCH(V)

Dansk sporchampionat (vildt):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på følgende sportyper iht. DKK’s
schweissprøvereglement:
400 meter/3 timer (for nordiske hunde kan en nordisk anlægsprøve indgå i stedet)
400 meter/20 timer
600 meter/20 timer eller 1000 meter/20 timer
Resultaterne skal være opnået under mindst 2 forskellige schweissprøve-dommere.

DKCH

Krav til certifikat:
Hunden skal være have opnået 1. præmie på sporprøve i åben klasse (400 m kaninslæb). For udenlandsk ejede hunde gælder FCI’s anerkendte brugsprøvecertifikat
som dokumentation for anerkendt prøve til tildeling af certifikat.

042

5 Jämthund

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på åben klasse 1000 m slæb i de 3
sværhedsgrader 1, 2 og 3, under mindst 2 forskellige dommere.
For hunde, som pr. 1. januar 2012 har opnået netop 2 x 1. præmie på 1000 m slæb
efter det tidligere reglement, gælder, at de fortsat kan erhverve championatet efter
dette. Dette gælder ligeledes for hunde, som her erhvervet alle 3 x 1. præmie, men
endnu ikke har registreret championatet hos DKK.

042

5 Jämthund

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på 1200 m elitespor under mindst 2 forskellige dommere samt have opnået Dansk sporchampionat DKSCH(S).

DKSCH(V)

Dansk sporchampionat (vildt):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på følgende sportyper iht. DKK’s
schweissprøvereglement:
400 meter/3 timer (for nordiske hunde kan en nordisk anlægsprøve indgå i stedet)
400 meter/20 timer
600 meter/20 timer eller 1000 meter/20 timer
Resultaterne skal være opnået under mindst 2 forskellige schweissprøve-dommere.

042

5 Jämthund
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317

5 Kai

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på åben klasse 1000 m slæb i de 3
sværhedsgrader 1, 2 og 3, under mindst 2 forskellige dommere.
For hunde, som pr. 1. januar 2012 har opnået netop 2 x 1. præmie på 1000 m slæb
efter det tidligere reglement, gælder, at de fortsat kan erhverve championatet efter
dette. Dette gælder ligeledes for hunde, som her erhvervet alle 3 x 1. præmie, men
endnu ikke har registreret championatet hos DKK.

317

5 Kai

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på 1200 m elitespor under mindst 2
forskellige dommere samt have opnået Dansk sporchampionat DKSCH(S).

DKSCH(V)

Dansk sporchampionat (vildt):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på følgende sportyper iht. DKK’s
schweissprøvereglement:
400 meter/3 timer (for nordiske hunde kan en nordisk anlægsprøve indgå i stedet)
400 meter/20 timer
600 meter/20 timer eller 1000 meter/20 timer
Resultaterne skal være opnået under mindst 2 forskellige schweissprøve-dommere.

317

5 Kai

048

5 Karelsk Bjørnehund

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på åben klasse 1000 m slæb i de 3
sværhedsgrader 1, 2 og 3, under mindst 2 forskellige dommere.
For hunde, som pr. 1. januar 2012 har opnået netop 2 x 1. præmie på 1000 m slæb
efter det tidligere reglement, gælder, at de fortsat kan erhverve championatet efter
dette. Dette gælder ligeledes for hunde, som her erhvervet alle 3 x 1. præmie, men
endnu ikke har registreret championatet hos DKK.

048

5 Karelsk Bjørnehund

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på 1200 m elitespor under mindst 2
forskellige dommere samt have opnået Dansk sporchampionat DKSCH(S).
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048

097

097

097

318

5 Karelsk Bjørnehund

5 Keeshond

5 Keeshond

5 Keeshond

5 Kishu

Titel
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DKSCH(V)

Dansk sporchampionat (vildt):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på følgende sportyper iht. DKK’s
schweissprøvereglement:
400 meter/3 timer (for nordiske hunde kan en nordisk anlægsprøve indgå i stedet)
400 meter/20 timer
600 meter/20 timer eller 1000 meter/20 timer
Resultaterne skal være opnået under mindst 2 forskellige schweissprøve-dommere.

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på åben klasse 1000 m slæb i de 3
sværhedsgrader 1, 2 og 3, under mindst 2 forskellige dommere.
For hunde, som pr. 1. januar 2012 har opnået netop 2 x 1. præmie på 1000 m slæb
efter det tidligere reglement, gælder, at de fortsat kan erhverve championatet efter
dette. Dette gælder ligeledes for hunde, som her erhvervet alle 3 x 1. præmie, men
endnu ikke har registreret championatet hos DKK.

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på 1200 m elitespor under mindst 2
forskellige dommere samt have opnået Dansk sporchampionat DKSCH(S).

DKSCH(V)

Dansk sporchampionat (vildt):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på følgende sportyper iht. DKK’s
schweissprøvereglement:
400 meter/3 timer (for nordiske hunde kan en nordisk anlægsprøve indgå i stedet)
400 meter/20 timer
600 meter/20 timer eller 1000 meter/20 timer
Resultaterne skal være opnået under mindst 2 forskellige schweissprøve-dommere.

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på åben klasse 1000 m slæb i de 3
sværhedsgrader 1, 2 og 3, under mindst 2 forskellige dommere.
For hunde, som pr. 1. januar 2012 har opnået netop 2 x 1. præmie på 1000 m slæb
efter det tidligere reglement, gælder, at de fortsat kan erhverve championatet efter
dette. Dette gælder ligeledes for hunde, som her erhvervet alle 3 x 1. præmie, men
endnu ikke har registreret championatet hos DKK.
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318

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på 1200 m elitespor under mindst 2
forskellige dommere samt have opnået Dansk sporchampionat DKSCH(S).

DKSCH(V)

Dansk sporchampionat (vildt):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på følgende sportyper iht. DKK’s
schweissprøvereglement:
400 meter/3 timer (for nordiske hunde kan en nordisk anlægsprøve indgå i stedet)
400 meter/20 timer
600 meter/20 timer eller 1000 meter/20 timer
Resultaterne skal være opnået under mindst 2 forskellige schweissprøve-dommere.

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på åben klasse 1000 m slæb i de 3
sværhedsgrader 1, 2 og 3, under mindst 2 forskellige dommere.
For hunde, som pr. 1. januar 2012 har opnået netop 2 x 1. præmie på 1000 m slæb
efter det tidligere reglement, gælder, at de fortsat kan erhverve championatet efter
dette. Dette gælder ligeledes for hunde, som her erhvervet alle 3 x 1. præmie, men
endnu ikke har registreret championatet hos DKK.

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på 1200 m elitespor under mindst 2
forskellige dommere samt have opnået Dansk sporchampionat DKSCH(S).

DKSCH(V)

Dansk sporchampionat (vildt):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på følgende sportyper iht. DKK’s
schweissprøvereglement:
400 meter/3 timer (for nordiske hunde kan en nordisk anlægsprøve indgå i stedet)
400 meter/20 timer
600 meter/20 timer eller 1000 meter/20 timer
Resultaterne skal være opnået under mindst 2 forskellige schweissprøve-dommere.

318

097

097

097

5 Kishu

5 Kishu

5 Kleinspitz, brun/sort

5 Kleinspitz, brun/sort

5 Kleinspitz, brun/sort
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097

5 Kleinspitz, hvid

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på åben klasse 1000 m slæb i de 3
sværhedsgrader 1, 2 og 3, under mindst 2 forskellige dommere.
For hunde, som pr. 1. januar 2012 har opnået netop 2 x 1. præmie på 1000 m slæb
efter det tidligere reglement, gælder, at de fortsat kan erhverve championatet efter
dette. Dette gælder ligeledes for hunde, som her erhvervet alle 3 x 1. præmie, men
endnu ikke har registreret championatet hos DKK.

097

5 Kleinspitz, hvid

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på 1200 m elitespor under mindst 2
forskellige dommere samt have opnået Dansk sporchampionat DKSCH(S).

DKSCH(V)

Dansk sporchampionat (vildt):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på følgende sportyper iht. DKK’s
schweissprøvereglement:
400 meter/3 timer (for nordiske hunde kan en nordisk anlægsprøve indgå i stedet)
400 meter/20 timer
600 meter/20 timer eller 1000 meter/20 timer
Resultaterne skal være opnået under mindst 2 forskellige schweissprøve-dommere.

097

5 Kleinspitz, hvid

097

5 Kleinspitz, orange/ulvegrå/andre farver

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på åben klasse 1000 m slæb i de 3
sværhedsgrader 1, 2 og 3, under mindst 2 forskellige dommere.
For hunde, som pr. 1. januar 2012 har opnået netop 2 x 1. præmie på 1000 m slæb
efter det tidligere reglement, gælder, at de fortsat kan erhverve championatet efter
dette. Dette gælder ligeledes for hunde, som her erhvervet alle 3 x 1. præmie, men
endnu ikke har registreret championatet hos DKK.

097

5 Kleinspitz, orange/ulvegrå/andre farver

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på 1200 m elitespor under mindst 2
forskellige dommere samt have opnået Dansk sporchampionat DKSCH(S).
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097

334

334

334

097

5 Kleinspitz, orange/ulvegrå/andre farver

5 Korea Jindo Dog

5 Korea Jindo Dog

5 Korea Jindo dog

5 Mittelspitz, brun/sort
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DKSCH(V)

Dansk sporchampionat (vildt):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på følgende sportyper iht. DKK’s
schweissprøvereglement:
400 meter/3 timer (for nordiske hunde kan en nordisk anlægsprøve indgå i stedet)
400 meter/20 timer
600 meter/20 timer eller 1000 meter/20 timer
Resultaterne skal være opnået under mindst 2 forskellige schweissprøve-dommere.

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på åben klasse 1000 m slæb i de 3
sværhedsgrader 1, 2 og 3, under mindst 2 forskellige dommere.
For hunde, som pr. 1. januar 2012 har opnået netop 2 x 1. præmie på 1000 m slæb
efter det tidligere reglement, gælder, at de fortsat kan erhverve championatet efter
dette. Dette gælder ligeledes for hunde, som her erhvervet alle 3 x 1. præmie, men
endnu ikke har registreret championatet hos DKK.

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på 1200 m elitespor under mindst 2
forskellige dommere samt have opnået Dansk sporchampionat DKSCH(S).

DKSCH(V)

Dansk sporchampionat (vildt):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på følgende sportyper iht. DKK’s
schweissprøvereglement:
400 meter/3 timer (for nordiske hunde kan en nordisk anlægsprøve indgå i stedet)
400 meter/20 timer
600 meter/20 timer eller 1000 meter/20 timer
Resultaterne skal være opnået under mindst 2 forskellige schweissprøve-dommere.

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på åben klasse 1000 m slæb i de 3
sværhedsgrader 1, 2 og 3, under mindst 2 forskellige dommere.
For hunde, som pr. 1. januar 2012 har opnået netop 2 x 1. præmie på 1000 m slæb
efter det tidligere reglement, gælder, at de fortsat kan erhverve championatet efter
dette. Dette gælder ligeledes for hunde, som her erhvervet alle 3 x 1. præmie, men
endnu ikke har registreret championatet hos DKK.
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097

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på 1200 m elitespor under mindst 2
forskellige dommere samt have opnået Dansk sporchampionat DKSCH(S).

DKSCH(V)

Dansk sporchampionat (vildt):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på følgende sportyper iht. DKK’s
schweissprøvereglement:
400 meter/3 timer (for nordiske hunde kan en nordisk anlægsprøve indgå i stedet)
400 meter/20 timer
600 meter/20 timer eller 1000 meter/20 timer
Resultaterne skal være opnået under mindst 2 forskellige schweissprøve-dommere.

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på åben klasse 1000 m slæb i de 3
sværhedsgrader 1, 2 og 3, under mindst 2 forskellige dommere.
For hunde, som pr. 1. januar 2012 har opnået netop 2 x 1. præmie på 1000 m slæb
efter det tidligere reglement, gælder, at de fortsat kan erhverve championatet efter
dette. Dette gælder ligeledes for hunde, som her erhvervet alle 3 x 1. præmie, men
endnu ikke har registreret championatet hos DKK.

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på 1200 m elitespor under mindst 2
forskellige dommere samt have opnået Dansk sporchampionat DKSCH(S).

DKSCH(V)

Dansk sporchampionat (vildt):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på følgende sportyper iht. DKK’s
schweissprøvereglement:
400 meter/3 timer (for nordiske hunde kan en nordisk anlægsprøve indgå i stedet)
400 meter/20 timer
600 meter/20 timer eller 1000 meter/20 timer
Resultaterne skal være opnået under mindst 2 forskellige schweissprøve-dommere.

097

097

097

097

5 Mittelspitz, brun/sort

5 Mittelspitz, brun/sort

5 Mittelspitz, hvid

5 Mittelspitz, hvid

5 Mittelspitz, hvid
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097

5 Mittelspitz, orange/ulvegrå/andre farver

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på åben klasse 1000 m slæb i de 3
sværhedsgrader 1, 2 og 3, under mindst 2 forskellige dommere.
For hunde, som pr. 1. januar 2012 har opnået netop 2 x 1. præmie på 1000 m slæb
efter det tidligere reglement, gælder, at de fortsat kan erhverve championatet efter
dette. Dette gælder ligeledes for hunde, som her erhvervet alle 3 x 1. præmie, men
endnu ikke har registreret championatet hos DKK.

097

5 Mittelspitz, orange/ulvegrå/andre farver

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på 1200 m elitespor under mindst 2
forskellige dommere samt have opnået Dansk sporchampionat DKSCH(S).

DKSCH(V)

Dansk sporchampionat (vildt):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på følgende sportyper iht. DKK’s
schweissprøvereglement:
400 meter/3 timer (for nordiske hunde kan en nordisk anlægsprøve indgå i stedet)
400 meter/20 timer
600 meter/20 timer eller 1000 meter/20 timer
Resultaterne skal være opnået under mindst 2 forskellige schweissprøve-dommere.

097

5 Mittelspitz, orange/ulvegrå/andre farver

276

5 Norrbottenspids

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på åben klasse 1000 m slæb i de 3
sværhedsgrader 1, 2 og 3, under mindst 2 forskellige dommere.
For hunde, som pr. 1. januar 2012 har opnået netop 2 x 1. præmie på 1000 m slæb
efter det tidligere reglement, gælder, at de fortsat kan erhverve championatet efter
dette. Dette gælder ligeledes for hunde, som her erhvervet alle 3 x 1. præmie, men
endnu ikke har registreret championatet hos DKK.

276

5 Norrbottenspids

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på 1200 m elitespor under mindst 2
forskellige dommere samt have opnået Dansk sporchampionat DKSCH(S).
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276

237

237

237

242

5 Norrbottenspids

5 Norsk Buhund

5 Norsk Buhund

5 Norsk Buhund

5 Norsk Elghund, grå
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DKSCH(V)

Dansk sporchampionat (vildt):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på følgende sportyper iht. DKK’s
schweissprøvereglement:
400 meter/3 timer (for nordiske hunde kan en nordisk anlægsprøve indgå i stedet)
400 meter/20 timer
600 meter/20 timer eller 1000 meter/20 timer
Resultaterne skal være opnået under mindst 2 forskellige schweissprøve-dommere.

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på åben klasse 1000 m slæb i de 3
sværhedsgrader 1, 2 og 3, under mindst 2 forskellige dommere.
For hunde, som pr. 1. januar 2012 har opnået netop 2 x 1. præmie på 1000 m slæb
efter det tidligere reglement, gælder, at de fortsat kan erhverve championatet efter
dette. Dette gælder ligeledes for hunde, som her erhvervet alle 3 x 1. præmie, men
endnu ikke har registreret championatet hos DKK.

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på 1200 m elitespor under mindst 2
forskellige dommere samt have opnået Dansk sporchampionat DKSCH(S).

DKSCH(V)

Dansk sporchampionat (vildt):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på følgende sportyper iht. DKK’s
schweissprøvereglement:
400 meter/3 timer (for nordiske hunde kan en nordisk anlægsprøve indgå i stedet)
400 meter/20 timer
600 meter/20 timer eller 1000 meter/20 timer
Resultaterne skal være opnået under mindst 2 forskellige schweissprøve-dommere.

DKCH

Krav til certifikat:
Hunden skal have opnået 1. præmie på sporprøve i åben klasse (400 m åben klasse
kaninslæb eller 400 m 3 timers schweissprøve). For udenlandsk ejede hunde gælder
FCI’s anerkendte brugsprøvecertifikat som dokumentation for anerkendt prøve til
tildeling af certifikat.
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242

5 Norsk Elghund, grå

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på åben klasse 1000 m slæb i de 3
sværhedsgrader 1, 2 og 3, under mindst 2 forskellige dommere.
For hunde, som pr. 1. januar 2012 har opnået netop 2 x 1. præmie på 1000 m slæb
efter det tidligere reglement, gælder, at de fortsat kan erhverve championatet efter
dette. Dette gælder ligeledes for hunde, som her erhvervet alle 3 x 1. præmie, men
endnu ikke har registreret championatet hos DKK.

242

5 Norsk Elghund, grå

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på 1200 m elitespor under mindst 2 forskellige dommere samt have opnået Dansk sporchampionat DKSCH(S).

DKSCH(V)

Dansk sporchampionat (vildt):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på følgende sportyper iht. DKK’s
schweissprøvereglement:
400 meter/3 timer (for nordiske hunde kan en nordisk anlægsprøve indgå i stedet)
400 meter/20 timer
600 meter/20 timer eller 1000 meter/20 timer
Resultaterne skal være opnået under mindst 2 forskellige schweissprøve-dommere.

DKCH

Krav til certifikat:
Hunden skal have opnået 1. præmie på sporprøve i åben klasse (400 m åben klasse
kaninslæb eller 400 m 3 timers schweissprøve). For udenlandsk ejede hunde gælder
FCI’s anerkendte brugsprøvecertifikat som dokumentation for anerkendt prøve til
tildeling af certifikat.

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på åben klasse 1000 m slæb i de 3
sværhedsgrader 1, 2 og 3, under mindst 2 forskellige dommere.
For hunde, som pr. 1. januar 2012 har opnået netop 2 x 1. præmie på 1000 m slæb
efter det tidligere reglement, gælder, at de fortsat kan erhverve championatet efter
dette. Dette gælder ligeledes for hunde, som her erhvervet alle 3 x 1. præmie, men
endnu ikke har registreret championatet hos DKK.

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på 1200 m elitespor under mindst 2 forskellige dommere samt have opnået Dansk sporchampionat DKSCH(S).

242

268

268

268

5 Norsk Elghund, grå

5 Norsk Elghund, sort

5 Norsk Elghund, sort

5 Norsk Elghund, sort
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268

265

265

265

310

5 Norsk Elghund, sort

5 Norsk Lundehund

5 Norsk Lundehund

5 Norsk Lundehund

5 Peruviansk Hårløs, lille
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DKSCH(V)

Dansk sporchampionat (vildt):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på følgende sportyper iht. DKK’s
schweissprøvereglement:
400 meter/3 timer (for nordiske hunde kan en nordisk anlægsprøve indgå i stedet)
400 meter/20 timer
600 meter/20 timer eller 1000 meter/20 timer
Resultaterne skal være opnået under mindst 2 forskellige schweissprøve-dommere.

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på åben klasse 1000 m slæb i de 3
sværhedsgrader 1, 2 og 3, under mindst 2 forskellige dommere.
For hunde, som pr. 1. januar 2012 har opnået netop 2 x 1. præmie på 1000 m slæb
efter det tidligere reglement, gælder, at de fortsat kan erhverve championatet efter
dette. Dette gælder ligeledes for hunde, som her erhvervet alle 3 x 1. præmie, men
endnu ikke har registreret championatet hos DKK.

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på 1200 m elitespor under mindst 2
forskellige dommere samt have opnået Dansk sporchampionat DKSCH(S).

DKSCH(V)

Dansk sporchampionat (vildt):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på følgende sportyper iht. DKK’s
schweissprøvereglement:
400 meter/3 timer (for nordiske hunde kan en nordisk anlægsprøve indgå i stedet)
400 meter/20 timer
600 meter/20 timer eller 1000 meter/20 timer
Resultaterne skal være opnået under mindst 2 forskellige schweissprøve-dommere.

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på åben klasse 1000 m slæb i de 3
sværhedsgrader 1, 2 og 3, under mindst 2 forskellige dommere.
For hunde, som pr. 1. januar 2012 har opnået netop 2 x 1. præmie på 1000 m slæb
efter det tidligere reglement, gælder, at de fortsat kan erhverve championatet efter
dette. Dette gælder ligeledes for hunde, som her erhvervet alle 3 x 1. præmie, men
endnu ikke har registreret championatet hos DKK.
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310

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på 1200 m elitespor under mindst 2
forskellige dommere samt have opnået Dansk sporchampionat DKSCH(S).

DKSCH(V)

Dansk sporchampionat (vildt):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på følgende sportyper iht. DKK’s
schweissprøvereglement:
400 meter/3 timer (for nordiske hunde kan en nordisk anlægsprøve indgå i stedet)
400 meter/20 timer
600 meter/20 timer eller 1000 meter/20 timer
Resultaterne skal være opnået under mindst 2 forskellige schweissprøve-dommere.

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på åben klasse 1000 m slæb i de 3
sværhedsgrader 1, 2 og 3, under mindst 2 forskellige dommere.
For hunde, som pr. 1. januar 2012 har opnået netop 2 x 1. præmie på 1000 m slæb
efter det tidligere reglement, gælder, at de fortsat kan erhverve championatet efter
dette. Dette gælder ligeledes for hunde, som her erhvervet alle 3 x 1. præmie, men
endnu ikke har registreret championatet hos DKK.

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på 1200 m elitespor under mindst 2
forskellige dommere samt have opnået Dansk sporchampionat DKSCH(S).

DKSCH(V)

Dansk sporchampionat (vildt):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på følgende sportyper iht. DKK’s
schweissprøvereglement:
400 meter/3 timer (for nordiske hunde kan en nordisk anlægsprøve indgå i stedet)
400 meter/20 timer
600 meter/20 timer eller 1000 meter/20 timer
Resultaterne skal være opnået under mindst 2 forskellige schweissprøve-dommere.

310

310

310

310

5 Peruviansk Hårløs, lille

5 Peruviansk Hårløs, lille

5 Peruviansk Hårløs, mellem

5 Peruviansk Hårløs, mellem

5 Peruviansk Hårløs, mellem
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310

5 Peruviansk Hårløs, stor

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på åben klasse 1000 m slæb i de 3
sværhedsgrader 1, 2 og 3, under mindst 2 forskellige dommere.
For hunde, som pr. 1. januar 2012 har opnået netop 2 x 1. præmie på 1000 m slæb
efter det tidligere reglement, gælder, at de fortsat kan erhverve championatet efter
dette. Dette gælder ligeledes for hunde, som her erhvervet alle 3 x 1. præmie, men
endnu ikke har registreret championatet hos DKK.

310

5 Peruviansk Hårløs, stor

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på 1200 m elitespor under mindst 2
forskellige dommere samt have opnået Dansk sporchampionat DKSCH(S).

DKSCH(V)

Dansk sporchampionat (vildt):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på følgende sportyper iht. DKK’s
schweissprøvereglement:
400 meter/3 timer (for nordiske hunde kan en nordisk anlægsprøve indgå i stedet)
400 meter/20 timer
600 meter/20 timer eller 1000 meter/20 timer
Resultaterne skal være opnået under mindst 2 forskellige schweissprøve-dommere.

DKBPCH

Dansk Beauty and Performance Champion:
Hunden skal på en officiel udstilling (CAC/CACIB) have opnået, enten
- 2 danske udstillingscertifikater eller
- 1 udstillingscertifikat og 2 reserve udstillingscertifikater eller
- i forvejen have opnået titlen DKCH
Hunden skal endvidere have gennemført:
- 3 danske nationale lure coursing konkurrencer og
- blevet tildelt mindst 1 dansk lure coursing certifikat

310

248

5 Peruviansk Hårløs, stor

5 Pharaoh Hound
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248

329

329

089

5 Pharaoh Hound

5 Podenco Canario

5 Podenco Canario

5 Podenco Ibicenco, korthåret
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DKLCCH

Dansk lure coursing championat:
For at opnå titlen ”Dansk Lure Coursing Champion”, skal hunden have opnået 2
danske Lure Coursing certifikater. Hunde, der har en titel som national Lure Coursing
Champion i et andet FCI land, skal kun opnå 1 dansk Lure Coursing certifikat for at
opnå titlen.
Desuden gælder at en hund kun kan blive Dansk Lure Coursing Champion, hvis den
har været på en af FCI anerkendt udstilling og her har opnået mindst ”Very Good”.
Et certifikat kan være hvilende.

DKBPCH

Dansk Beauty and Performance Champion:
Hunden skal på en officiel udstilling (CAC/CACIB) have opnået, enten
- 2 danske udstillingscertifikater eller
- 1 udstillingscertifikat og 2 reserve udstillingscertifikater eller
- i forvejen have opnået titlen DKCH
Hunden skal endvidere have gennemført:
- 3 danske nationale lure coursing konkurrencer og
- blevet tildelt mindst 1 dansk lure coursing certifikat

DKLCCH

Dansk lure coursing championat:
For at opnå titlen ”Dansk Lure Coursing Champion”, skal hunden have opnået 2
danske Lure Coursing certifikater. Hunde, der har en titel som national Lure Coursing
Champion i et andet FCI land, skal kun opnå 1 dansk Lure Coursing certifikat for at
opnå titlen.
Desuden gælder at en hund kun kan blive Dansk Lure Coursing Champion, hvis den
har været på en af FCI anerkendt udstilling og her har opnået mindst ”Very Good”.
Et certifikat kan være hvilende.

DKBPCH

Dansk Beauty and Performance Champion:
Hunden skal på en officiel udstilling (CAC/CACIB) have opnået, enten
- 2 danske udstillingscertifikater eller
- 1 udstillingscertifikat og 2 reserve udstillingscertifikater eller
- i forvejen have opnået titlen DKCH
Hunden skal endvidere have gennemført:
- 3 danske nationale lure coursing konkurrencer og
- blevet tildelt mindst 1 dansk lure coursing certifikat
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089

089

089

094

5 Podenco Ibicenco, korthåret

5 Podenco Ibicenco, ruhåret

5 Podenco Ibicenco, ruhåret

5 Podengo Portugues, korthåret dværg
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DKLCCH

Dansk lure coursing championat:
For at opnå titlen ”Dansk Lure Coursing Champion”, skal hunden have opnået 2
danske Lure Coursing certifikater. Hunde, der har en titel som national Lure Coursing
Champion i et andet FCI land, skal kun opnå 1 dansk Lure Coursing certifikat for at
opnå titlen.
Desuden gælder at en hund kun kan blive Dansk Lure Coursing Champion, hvis den
har været på en af FCI anerkendt udstilling og her har opnået mindst ”Very Good”.
Et certifikat kan være hvilende.

DKBPCH

Dansk Beauty and Performance Champion:
Hunden skal på en officiel udstilling (CAC/CACIB) have opnået, enten
- 2 danske udstillingscertifikater eller
- 1 udstillingscertifikat og 2 reserve udstillingscertifikater eller
- i forvejen have opnået titlen DKCH
Hunden skal endvidere have gennemført:
- 3 danske nationale lure coursing konkurrencer og
- blevet tildelt mindst 1 dansk lure coursing certifikat

DKLCCH

Dansk lure coursing championat:
For at opnå titlen ”Dansk Lure Coursing Champion”, skal hunden have opnået 2
danske Lure Coursing certifikater. Hunde, der har en titel som national Lure Coursing
Champion i et andet FCI land, skal kun opnå 1 dansk Lure Coursing certifikat for at
opnå titlen.
Desuden gælder at en hund kun kan blive Dansk Lure Coursing Champion, hvis den
har været på en af FCI anerkendt udstilling og her har opnået mindst ”Very Good”.
Et certifikat kan være hvilende.

DKBPCH

Dansk Beauty and Performance Champion:
Hunden skal på en officiel udstilling (CAC/CACIB) have opnået, enten
- 2 danske udstillingscertifikater eller
- 1 udstillingscertifikat og 2 reserve udstillingscertifikater eller
- i forvejen have opnået titlen DKCH
Hunden skal endvidere have gennemført:
- 3 danske nationale lure coursing konkurrencer og
- blevet tildelt mindst 1 dansk lure coursing certifikat
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094

094

094

094

5 Podengo Portugues, korthåret dværg

5 Podengo Portugues, korthåret mellem

5 Podengo Portugues, korthåret mellem

5 Podengo Portugues, korthåret stor
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DKLCCH

Dansk lure coursing championat:
For at opnå titlen ”Dansk Lure Coursing Champion”, skal hunden have opnået 2
danske Lure Coursing certifikater. Hunde, der har en titel som national Lure Coursing
Champion i et andet FCI land, skal kun opnå 1 dansk Lure Coursing certifikat for at
opnå titlen.
Desuden gælder at en hund kun kan blive Dansk Lure Coursing Champion, hvis den
har været på en af FCI anerkendt udstilling og her har opnået mindst ”Very Good”.
Et certifikat kan være hvilende.

DKBPCH

Dansk Beauty and Performance Champion:
Hunden skal på en officiel udstilling (CAC/CACIB) have opnået, enten
- 2 danske udstillingscertifikater eller
- 1 udstillingscertifikat og 2 reserve udstillingscertifikater eller
- i forvejen have opnået titlen DKCH
Hunden skal endvidere have gennemført:
- 3 danske nationale lure coursing konkurrencer og
- blevet tildelt mindst 1 dansk lure coursing certifikat

DKLCCH

Dansk lure coursing championat:
For at opnå titlen ”Dansk Lure Coursing Champion”, skal hunden have opnået 2
danske Lure Coursing certifikater. Hunde, der har en titel som national Lure Coursing
Champion i et andet FCI land, skal kun opnå 1 dansk Lure Coursing certifikat for at
opnå titlen.
Desuden gælder at en hund kun kan blive Dansk Lure Coursing Champion, hvis den
har været på en af FCI anerkendt udstilling og her har opnået mindst ”Very Good”.
Et certifikat kan være hvilende.

DKBPCH

Dansk Beauty and Performance Champion:
Hunden skal på en officiel udstilling (CAC/CACIB) have opnået, enten
- 2 danske udstillingscertifikater eller
- 1 udstillingscertifikat og 2 reserve udstillingscertifikater eller
- i forvejen have opnået titlen DKCH
Hunden skal endvidere have gennemført:
- 3 danske nationale lure coursing konkurrencer og
- blevet tildelt mindst 1 dansk lure coursing certifikat
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094

094

094

094

5 Podengo Portugues, korthåret stor

5 Podengo Portugues, ruhåret dværg

5 Podengo Portugues, ruhåret dværg

5 Podengo Portugues, ruhåret mellem

Titel
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DKLCCH

Dansk lure coursing championat:
For at opnå titlen ”Dansk Lure Coursing Champion”, skal hunden have opnået 2
danske Lure Coursing certifikater. Hunde, der har en titel som national Lure Coursing
Champion i et andet FCI land, skal kun opnå 1 dansk Lure Coursing certifikat for at
opnå titlen.
Desuden gælder at en hund kun kan blive Dansk Lure Coursing Champion, hvis den
har været på en af FCI anerkendt udstilling og her har opnået mindst ”Very Good”.
Et certifikat kan være hvilende.

DKBPCH

Dansk Beauty and Performance Champion:
Hunden skal på en officiel udstilling (CAC/CACIB) have opnået, enten
- 2 danske udstillingscertifikater eller
- 1 udstillingscertifikat og 2 reserve udstillingscertifikater eller
- i forvejen have opnået titlen DKCH
Hunden skal endvidere have gennemført:
- 3 danske nationale lure coursing konkurrencer og
- blevet tildelt mindst 1 dansk lure coursing certifikat

DKLCCH

Dansk lure coursing championat:
For at opnå titlen ”Dansk Lure Coursing Champion”, skal hunden have opnået 2
danske Lure Coursing certifikater. Hunde, der har en titel som national Lure Coursing
Champion i et andet FCI land, skal kun opnå 1 dansk Lure Coursing certifikat for at
opnå titlen.
Desuden gælder at en hund kun kan blive Dansk Lure Coursing Champion, hvis den
har været på en af FCI anerkendt udstilling og her har opnået mindst ”Very Good”.
Et certifikat kan være hvilende.

DKBPCH

Dansk Beauty and Performance Champion:
Hunden skal på en officiel udstilling (CAC/CACIB) have opnået, enten
- 2 danske udstillingscertifikater eller
- 1 udstillingscertifikat og 2 reserve udstillingscertifikater eller
- i forvejen have opnået titlen DKCH
Hunden skal endvidere have gennemført:
- 3 danske nationale lure coursing konkurrencer og
- blevet tildelt mindst 1 dansk lure coursing certifikat
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094

094

5 Podengo Portugues, ruhåret mellem

5 Podengo Portugues, ruhåret stor

094

5 Podengo Portugues, ruhåret stor

097

5 Pomeranian

304

5 Russisk-Europæisk Lajka
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DKLCCH

Dansk lure coursing championat:
For at opnå titlen ”Dansk Lure Coursing Champion”, skal hunden have opnået 2
danske Lure Coursing certifikater. Hunde, der har en titel som national Lure Coursing
Champion i et andet FCI land, skal kun opnå 1 dansk Lure Coursing certifikat for at
opnå titlen.
Desuden gælder at en hund kun kan blive Dansk Lure Coursing Champion, hvis den
har været på en af FCI anerkendt udstilling og her har opnået mindst ”Very Good”.
Et certifikat kan være hvilende.

DKBPCH

Dansk Beauty and Performance Champion:
Hunden skal på en officiel udstilling (CAC/CACIB) have opnået, enten
- 2 danske udstillingscertifikater eller
- 1 udstillingscertifikat og 2 reserve udstillingscertifikater eller
- i forvejen have opnået titlen DKCH
Hunden skal endvidere have gennemført:
- 3 danske nationale lure coursing konkurrencer og
- blevet tildelt mindst 1 dansk lure coursing certifikat

DKLCCH

Dansk lure coursing championat:
For at opnå titlen ”Dansk Lure Coursing Champion”, skal hunden have opnået 2
danske Lure Coursing certifikater. Hunde, der har en titel som national Lure Coursing
Champion i et andet FCI land, skal kun opnå 1 dansk Lure Coursing certifikat for at
opnå titlen.
Desuden gælder at en hund kun kan blive Dansk Lure Coursing Champion, hvis den
har været på en af FCI anerkendt udstilling og her har opnået mindst ”Very Good”.
Et certifikat kan være hvilende.

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på åben klasse 1000 m slæb i de 3
sværhedsgrader 1, 2 og 3, under mindst 2 forskellige dommere.
For hunde, som pr. 1. januar 2012 har opnået netop 2 x 1. præmie på 1000 m slæb
efter det tidligere reglement, gælder, at de fortsat kan erhverve championatet efter
dette. Dette gælder ligeledes for hunde, som her erhvervet alle 3 x 1. præmie, men
endnu ikke har registreret championatet hos DKK.
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304

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på 1200 m elitespor under mindst 2
forskellige dommere samt have opnået Dansk sporchampionat DKSCH(S).

DKSCH(V)

Dansk sporchampionat (vildt):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på følgende sportyper iht. DKK’s
schweissprøvereglement:
400 meter/3 timer (for nordiske hunde kan en nordisk anlægsprøve indgå i stedet)
400 meter/20 timer
600 meter/20 timer eller 1000 meter/20 timer
Resultaterne skal være opnået under mindst 2 forskellige schweissprøve-dommere.

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på åben klasse 1000 m slæb i de 3
sværhedsgrader 1, 2 og 3, under mindst 2 forskellige dommere.
For hunde, som pr. 1. januar 2012 har opnået netop 2 x 1. præmie på 1000 m slæb
efter det tidligere reglement, gælder, at de fortsat kan erhverve championatet efter
dette. Dette gælder ligeledes for hunde, som her erhvervet alle 3 x 1. præmie, men
endnu ikke har registreret championatet hos DKK.

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på 1200 m elitespor under mindst 2
forskellige dommere samt have opnået Dansk sporchampionat DKSCH(S).

DKSCH(V)

Dansk sporchampionat (vildt):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på følgende sportyper iht. DKK’s
schweissprøvereglement:
400 meter/3 timer (for nordiske hunde kan en nordisk anlægsprøve indgå i stedet)
400 meter/20 timer
600 meter/20 timer eller 1000 meter/20 timer
Resultaterne skal være opnået under mindst 2 forskellige schweissprøve-dommere.

5 Russisk-Europæisk Lajka

304

5 Russisk-Europæisk Lajka

212

5 Samojedhund

257

257

257

5 Shiba

5 Shiba

5 Shiba
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319

5 Shikoku

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på åben klasse 1000 m slæb i de 3
sværhedsgrader 1, 2 og 3, under mindst 2 forskellige dommere.
For hunde, som pr. 1. januar 2012 har opnået netop 2 x 1. præmie på 1000 m slæb
efter det tidligere reglement, gælder, at de fortsat kan erhverve championatet efter
dette. Dette gælder ligeledes for hunde, som her erhvervet alle 3 x 1. præmie, men
endnu ikke har registreret championatet hos DKK.

319

5 Shikoku

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på 1200 m elitespor under mindst 2
forskellige dommere samt have opnået Dansk sporchampionat DKSCH(S).

DKSCH(V)

Dansk sporchampionat (vildt):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på følgende sportyper iht. DKK’s
schweissprøvereglement:
400 meter/3 timer (for nordiske hunde kan en nordisk anlægsprøve indgå i stedet)
400 meter/20 timer
600 meter/20 timer eller 1000 meter/20 timer
Resultaterne skal være opnået under mindst 2 forskellige schweissprøve-dommere.

DKLØBSCH

Dansk Løbschampionat:
Hunden skal bestå (= excellent) Dansk Polarhunde Klubs løbsprøve (Klassen skal
bestå af mindst 3 spand under hele løbet)

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på åben klasse 1000 m slæb i de 3
sværhedsgrader 1, 2 og 3, under mindst 2 forskellige dommere.
For hunde, som pr. 1. januar 2012 har opnået netop 2 x 1. præmie på 1000 m slæb
efter det tidligere reglement, gælder, at de fortsat kan erhverve championatet efter
dette. Dette gælder ligeledes for hunde, som her erhvervet alle 3 x 1. præmie, men
endnu ikke har registreret championatet hos DKK.

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på 1200 m elitespor under mindst 2
forskellige dommere samt have opnået Dansk sporchampionat DKSCH(S).

319

270

135

135

5 Shikoku

5 Siberian Husky

5 Svensk Lapphund

5 Svensk Lapphund
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135

-

-

-

348

5 Svensk Lapphund

5 Svensk vit älghund

5 Svensk vit älghund

5 Svensk vit älghund

5 Taiwan Dog
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DKSCH(V)

Dansk sporchampionat (vildt):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på følgende sportyper iht. DKK’s
schweissprøvereglement:
400 meter/3 timer (for nordiske hunde kan en nordisk anlægsprøve indgå i stedet)
400 meter/20 timer
600 meter/20 timer eller 1000 meter/20 timer
Resultaterne skal være opnået under mindst 2 forskellige schweissprøve-dommere.

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på åben klasse 1000 m slæb i de 3 sværhedsgrader 1, 2 og 3, under mindst 2 forskellige dommere.
For hunde, som pr. 1. januar 2012 har opnået netop 2 x 1. præmie på 1000 m slæb
efter det tidligere reglement, gælder, at de fortsat kan erhverve championatet efter
dette. Dette gælder ligeledes for hunde, som her erhvervet alle 3 x 1. præmie, men
endnu ikke har registreret championatet hos DKK.

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på 1200 m elitespor under mindst 2 forskellige dommere samt have opnået Dansk sporchampionat DKSCH(S).

DKSCH(V)

Dansk sporchampionat (vildt):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på følgende sportyper iht. DKK’s
schweissprøvereglement:
400 meter/3 timer (for nordiske hunde kan en nordisk anlægsprøve indgå i stedet)
400 meter/20 timer
600 meter/20 timer eller 1000 meter/20 timer
Resultaterne skal være opnået under mindst 2 forskellige schweissprøve-dommere.

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på åben klasse 1000 m slæb i de 3
sværhedsgrader 1, 2 og 3, under mindst 2 forskellige dommere.
For hunde, som pr. 1. januar 2012 har opnået netop 2 x 1. præmie på 1000 m slæb
efter det tidligere reglement, gælder, at de fortsat kan erhverve championatet efter
dette. Dette gælder ligeledes for hunde, som her erhvervet alle 3 x 1. præmie, men
endnu ikke har registreret championatet hos DKK.
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348

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på 1200 m elitespor under mindst 2
forskellige dommere samt have opnået Dansk sporchampionat DKSCH(S).

DKSCH(V)

Dansk sporchampionat (vildt):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på følgende sportyper iht. DKK’s
schweissprøvereglement:
400 meter/3 timer (for nordiske hunde kan en nordisk anlægsprøve indgå i stedet)
400 meter/20 timer
600 meter/20 timer eller 1000 meter/20 timer
Resultaterne skal være opnået under mindst 2 forskellige schweissprøve-dommere.

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på åben klasse 1000 m slæb i de 3 sværhedsgrader 1, 2 og 3, under mindst 2 forskellige dommere.
For hunde, som pr. 1. januar 2012 har opnået netop 2 x 1. præmie på 1000 m slæb
efter det tidligere reglement, gælder, at de fortsat kan erhverve championatet efter
dette. Dette gælder ligeledes for hunde, som her erhvervet alle 3 x 1. præmie, men
endnu ikke har registreret championatet hos DKK.

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på 1200 m elitespor under mindst 2 forskellige dommere samt have opnået Dansk sporchampionat DKSCH(S).

DKSCH(V)

Dansk sporchampionat (vildt):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på følgende sportyper iht. DKK’s
schweissprøvereglement:
400 meter/3 timer (for nordiske hunde kan en nordisk anlægsprøve indgå i stedet)
400 meter/20 timer
600 meter/20 timer eller 1000 meter/20 timer
Resultaterne skal være opnået under mindst 2 forskellige schweissprøve-dommere.

348

358

358

358

5 Taiwan Dog

5 Taiwan Dog

5 Thai Bangkaew Dog

5 Thai Bangkaew Dog

5 Thai Bangkaew Dog
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338

5 Thai Ridgeback Dog

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på åben klasse 1000 m slæb i de 3
sværhedsgrader 1, 2 og 3, under mindst 2 forskellige dommere.
For hunde, som pr. 1. januar 2012 har opnået netop 2 x 1. præmie på 1000 m slæb
efter det tidligere reglement, gælder, at de fortsat kan erhverve championatet efter
dette. Dette gælder ligeledes for hunde, som her erhvervet alle 3 x 1. præmie, men
endnu ikke har registreret championatet hos DKK.

338

5 Thai Ridgeback Dog

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på 1200 m elitespor under mindst 2
forskellige dommere samt have opnået Dansk sporchampionat DKSCH(S).

DKSCH(V)

Dansk sporchampionat (vildt):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på følgende sportyper iht. DKK’s
schweissprøvereglement:
400 meter/3 timer (for nordiske hunde kan en nordisk anlægsprøve indgå i stedet)
400 meter/20 timer
600 meter/20 timer eller 1000 meter/20 timer
Resultaterne skal være opnået under mindst 2 forskellige schweissprøve-dommere.

338

5 Thai Ridgeback Dog

306

5 Vestsibirisk Lajka

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på åben klasse 1000 m slæb i de 3
sværhedsgrader 1, 2 og 3, under mindst 2 forskellige dommere.
For hunde, som pr. 1. januar 2012 har opnået netop 2 x 1. præmie på 1000 m slæb
efter det tidligere reglement, gælder, at de fortsat kan erhverve championatet efter
dette. Dette gælder ligeledes for hunde, som her erhvervet alle 3 x 1. præmie, men
endnu ikke har registreret championatet hos DKK.

306

5 Vestsibirisk Lajka

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på 1200 m elitespor under mindst 2
forskellige dommere samt have opnået Dansk sporchampionat DKSCH(S).

131

09.01.2023
FCI-nr. Gruppe Race

306

195

195

195

014

5 Vestsibirisk Lajka

5 Volpino Italiano

5 Volpino Italiano

5 Volpino Italiano

5 Västgötaspids
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DKSCH(V)

Dansk sporchampionat (vildt):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på følgende sportyper iht. DKK’s
schweissprøvereglement:
400 meter/3 timer (for nordiske hunde kan en nordisk anlægsprøve indgå i stedet)
400 meter/20 timer
600 meter/20 timer eller 1000 meter/20 timer
Resultaterne skal være opnået under mindst 2 forskellige schweissprøve-dommere.

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på åben klasse 1000 m slæb i de 3
sværhedsgrader 1, 2 og 3, under mindst 2 forskellige dommere.
For hunde, som pr. 1. januar 2012 har opnået netop 2 x 1. præmie på 1000 m slæb
efter det tidligere reglement, gælder, at de fortsat kan erhverve championatet efter
dette. Dette gælder ligeledes for hunde, som her erhvervet alle 3 x 1. præmie, men
endnu ikke har registreret championatet hos DKK.

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på 1200 m elitespor under mindst 2
forskellige dommere samt have opnået Dansk sporchampionat DKSCH(S).

DKSCH(V)

Dansk sporchampionat (vildt):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på følgende sportyper iht. DKK’s
schweissprøvereglement:
400 meter/3 timer (for nordiske hunde kan en nordisk anlægsprøve indgå i stedet)
400 meter/20 timer
600 meter/20 timer eller 1000 meter/20 timer
Resultaterne skal være opnået under mindst 2 forskellige schweissprøve-dommere.

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på åben klasse 1000 m slæb i de 3
sværhedsgrader 1, 2 og 3, under mindst 2 forskellige dommere.
For hunde, som pr. 1. januar 2012 har opnået netop 2 x 1. præmie på 1000 m slæb
efter det tidligere reglement, gælder, at de fortsat kan erhverve championatet efter
dette. Dette gælder ligeledes for hunde, som her erhvervet alle 3 x 1. præmie, men
endnu ikke har registreret championatet hos DKK.
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014

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på 1200 m elitespor under mindst 2
forskellige dommere samt have opnået Dansk sporchampionat DKSCH(S).

DKSCH(V)

Dansk sporchampionat (vildt):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på følgende sportyper iht. DKK’s
schweissprøvereglement:
400 meter/3 timer (for nordiske hunde kan en nordisk anlægsprøve indgå i stedet)
400 meter/20 timer
600 meter/20 timer eller 1000 meter/20 timer
Resultaterne skal være opnået under mindst 2 forskellige schweissprøve-dommere.

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på åben klasse 1000 m slæb i de 3
sværhedsgrader 1, 2 og 3, under mindst 2 forskellige dommere.
For hunde, som pr. 1. januar 2012 har opnået netop 2 x 1. præmie på 1000 m slæb
efter det tidligere reglement, gælder, at de fortsat kan erhverve championatet efter
dette. Dette gælder ligeledes for hunde, som her erhvervet alle 3 x 1. præmie, men
endnu ikke har registreret championatet hos DKK.

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på 1200 m elitespor under mindst 2
forskellige dommere samt have opnået Dansk sporchampionat DKSCH(S).

DKSCH(V)

Dansk sporchampionat (vildt):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på følgende sportyper iht. DKK’s
schweissprøvereglement:
400 meter/3 timer (for nordiske hunde kan en nordisk anlægsprøve indgå i stedet)
400 meter/20 timer
600 meter/20 timer eller 1000 meter/20 timer
Resultaterne skal være opnået under mindst 2 forskellige schweissprøve-dommere.

014

234

234

234

5 Västgötaspids

5 Västgötaspids

5 Xoloitzcuintle, mellem

5 Xoloitzcuintle, mellem

5 Xoloitzcuintle, mellem
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234

5 Xoloitzcuintle, miniature

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på åben klasse 1000 m slæb i de 3
sværhedsgrader 1, 2 og 3, under mindst 2 forskellige dommere.
For hunde, som pr. 1. januar 2012 har opnået netop 2 x 1. præmie på 1000 m slæb
efter det tidligere reglement, gælder, at de fortsat kan erhverve championatet efter
dette. Dette gælder ligeledes for hunde, som her erhvervet alle 3 x 1. præmie, men
endnu ikke har registreret championatet hos DKK.

234

5 Xoloitzcuintle, miniature

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på 1200 m elitespor under mindst 2
forskellige dommere samt have opnået Dansk sporchampionat DKSCH(S).

DKSCH(V)

Dansk sporchampionat (vildt):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på følgende sportyper iht. DKK’s
schweissprøvereglement:
400 meter/3 timer (for nordiske hunde kan en nordisk anlægsprøve indgå i stedet)
400 meter/20 timer
600 meter/20 timer eller 1000 meter/20 timer
Resultaterne skal være opnået under mindst 2 forskellige schweissprøve-dommere.

234

5 Xoloitzcuintle, miniature

234

5 Xoloitzcuintle, standard

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på åben klasse 1000 m slæb i de 3
sværhedsgrader 1, 2 og 3, under mindst 2 forskellige dommere.
For hunde, som pr. 1. januar 2012 har opnået netop 2 x 1. præmie på 1000 m slæb
efter det tidligere reglement, gælder, at de fortsat kan erhverve championatet efter
dette. Dette gælder ligeledes for hunde, som her erhvervet alle 3 x 1. præmie, men
endnu ikke har registreret championatet hos DKK.

234

5 Xoloitzcuintle, standard

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på 1200 m elitespor under mindst 2
forskellige dommere samt have opnået Dansk sporchampionat DKSCH(S).
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234

365

365

5 Xoloitzcuintle, standard

5 Yakutskaya Laika

5 Yakutskaya Laika
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DKSCH(V)

Dansk sporchampionat (vildt):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på følgende sportyper iht. DKK’s
schweissprøvereglement:
400 meter/3 timer (for nordiske hunde kan en nordisk anlægsprøve indgå i stedet)
400 meter/20 timer
600 meter/20 timer eller 1000 meter/20 timer
Resultaterne skal være opnået under mindst 2 forskellige schweissprøve-dommere.

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på åben klasse 1000 m slæb i de 3
sværhedsgrader 1, 2 og 3, under mindst 2 forskellige dommere.
For hunde, som pr. 1. januar 2012 har opnået netop 2 x 1. præmie på 1000 m slæb
efter det tidligere reglement, gælder, at de fortsat kan erhverve championatet efter
dette. Dette gælder ligeledes for hunde, som her erhvervet alle 3 x 1. præmie, men
endnu ikke har registreret championatet hos DKK.

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på 1200 m elitespor under mindst 2
forskellige dommere samt have opnået Dansk sporchampionat DKSCH(S).

365

5 Yakutskaya Laika

DKSCH(V)

Dansk sporchampionat (vildt):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på følgende sportyper iht. DKK’s
schweissprøvereglement:
400 meter/3 timer (for nordiske hunde kan en nordisk anlægsprøve indgå i stedet)
400 meter/20 timer
600 meter/20 timer eller 1000 meter/20 timer
Resultaterne skal være opnået under mindst 2 forskellige schweissprøve-dommere.

305

5 Østsibirisk Lajka

DKCH

Krav til championat:
Hunden skal have opnået 1. præmie på en DKK-anerkendt 400 m 3 timers schweissprøve.
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305

5 Østsibirisk Lajka

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på åben klasse 1000 m slæb i de 3
sværhedsgrader 1, 2 og 3, under mindst 2 forskellige dommere.
For hunde, som pr. 1. januar 2012 har opnået netop 2 x 1. præmie på 1000 m slæb
efter det tidligere reglement, gælder, at de fortsat kan erhverve championatet efter
dette. Dette gælder ligeledes for hunde, som her erhvervet alle 3 x 1. præmie, men
endnu ikke har registreret championatet hos DKK.

305

5 Østsibirisk Lajka

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på 1200 m elitespor under mindst 2 forskellige dommere samt have opnået Dansk sporchampionat DKSCH(S).

DKSCH(V)

Dansk sporchampionat (vildt):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på følgende sportyper iht. DKK’s
schweissprøvereglement:
400 meter/3 timer (for nordiske hunde kan en nordisk anlægsprøve indgå i stedet)
400 meter/20 timer
600 meter/20 timer eller 1000 meter/20 timer
Resultaterne skal være opnået under mindst 2 forskellige schweissprøve-dommere.

DKSCH

Dansk sporchampionat (schweiss):
Hunden skal have opnået 1 x 1. præmie på 400 m 3 timers spor, 1 x 1. præmie på
400 m 20 timers spor og 1 x 1. præmie på 1000 m spor 20 timer samt minimum
”Very Good” på udstilling.
Alle præmieringer skal være opnået på anerkendt schweissprøve og FCI-anerkendte
udstillinger.

305

5 Østsibirisk Lajka

254

6 Alpenländische Dachsbracke

303

6 American Foxhound

325

6 Anglo-Français de Petite Venerie

-

6 Anglo-Russkaja Gontjaja

020

6 Ariegeois

034

6 Basset Artésien Normand
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DKSCH

Dansk sporchampionat (schweiss):
Hunden skal have opnået 1 x 1. præmie på 400 m 3 timers spor, 1 x 1. præmie på
400 m 20 timers spor og 1 x 1. præmie på 1000 m spor 20 timer samt minimum
”Very Good” på udstilling.
Alle præmieringer skal være opnået på anerkendt schweissprøve og FCI-anerkendte
udstillinger.

036

6 Basset Fauve de Bretagne

DKSCH

Dansk sporchampionat (schweiss):
Hunden skal have opnået 1 x 1. præmie på 400 m 3 timers spor, 1 x 1. præmie på
400 m 20 timers spor og 1 x 1. præmie på 1000 m spor 20 timer samt minimum
”Very Good” på udstilling.
Alle præmieringer skal være opnået på anerkendt schweissprøve og FCI-anerkendte
udstillinger.

163

6 Basset Hound

DKJCH

Dansk jagtchampionat:
Hunden skal have opnået tre 1. præmier efter Dansk Drever Klubs drevprøveregler,
og med mindst to forskellige vildtarter samt Excellent på FCI-anerkendt udstilling.

DKSCH

Dansk sporchampionat (schweiss):
Hunden skal have opnået 1 x 1. præmie på 400 m 3 timers spor, 1 x 1. præmie på
400 m 20 timers spor og 1 x 1. præmie på 1000 m spor 20 timer samt minimum
”Very Good” på udstilling.
Alle præmieringer skal være opnået på anerkendt schweissprøve og FCI-anerkendte
udstillinger.

DKSCH(B)

Dansk sporchampionat (schweiss):
Hunden skal have opnået en 1. præmie på følgende sportyper iht. DKK’s
schweissprøvereglement:
400 meter/3 timer
400 meter/20 timer
1000 meter/20 timer samt minimum en Very Good på en FCI-anerkendt udstilling
Hunde der i forvejen er sporchampion i et andet land, kan med en 1. præmie på
1000 meter/20 timer blive DKSCH(B)

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) opnå en 1. præmie på 1000 meter/40 timer (afholdt iht.
DKK’s schweissprøveregler)

163

217

217

6 Basset Hound

6 Bayersk Bjergschweisshund

6 Bayersk Bjergschweisshund
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Dansk sporchampionat (vildt):
Følgende prøvetyper skal være opnået iht. DKK’s schweissprøvereglement:
1 x 1. pr. 400 meter/3 timer spor
3 x 1. pr. 600 meter/20 timer samt minimum Good på en FCI-anerkendt udstilling
efter hunden er fyldt 24 måneder

161

6 Beagle

DKSCH(V)
En hund der er DKSCH opnår DKSCH(V) med en 1. præmie på 600 meter/20 timer
En hund der er norsk – eller svensk vildtsporchampion opnår titlen DKSCH(V) med en
1. pr. på 600 meter/20 timer samt minimum Good på en FCI-anerkendt udstilling
efter hunden er fyldt 24 måneder.

161

6 Beagle

DKSCH

Dansk sporchampionat (schweiss):
Følgende prøvetyper skal være opnået iht. DKK’s schweissprøvereglement:
1 x 1. pr. 400 meter/3 timer
1 x 1. pr. 400 meter/20 timer eller 600 meter/20 timer
1 x 1. pr. 1000 meter/20 timer samt minimum Good på en FCI-anerkendt udstilling
efter hunden er fyldt 24 måneder
En hund der er norsk – eller svensk vildtsporchampion opnår titlen DKSCH med en 1.
pr. på 1000 meter/20 timer samt minimum Good på en FCI-anerkendt udstilling
efter hunden er fyldt 24 måneder

161

161

161

6 Beagle

6 Beagle

6 Beagle

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Følgende prøvetyper skal være opnået iht. DKK’s schweissprøvereglement:
Hunden skal have opnået titlerne DKSCH(V) og DKSCH samt
1 x 1. pr. 1000 meter/40 timer
1 x bestået 1000 meter/20 timer uden dommerledsagelse

DKSCH(S)

Dansk sporchampionat (kaninslæb):
3 x 1. pr. på 1000 meter S3 under mindst 2 forskellige dommere samt minimum
Good på en FCI-anerkendt udstilling

DKESCH(S)

Dansk elitesporchampionat (kaninslæb):
Hunden skal have opnået titlen DKSCH(S) samt 3 x 1. pr. på 1200 meter elitespor
under mindst 2 forskellige dommere
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Krav

DKSCH

Dansk sporchampionat (schweiss):
Følgende prøvetyper skal være opnået med en 1. præmie iht. DKK’s schweissprøvereglement:
400 meter/3 timer
400 meter/20 timer
1000 meter/20 timer samt minimum Very Good på en FCI-anerkendt udstilling.
Hunde der er sporchampion i et andet land, kan blive DKSCH med en 1. pr. på 1000
meter/20 timer.

DKCH

Krav til certifikat:
Hunde, som tidligere har opnået de championatgivende certifikater, men som
endnu ikke har opnået den krævede præmiering på prøve for tildeling af dansk eksteriørchampionat, kan ikke tildeles certifikat. I sådanne tilfælde gives certifikatet videre til den højst placerede certifikatberettigede hund i konkurrencebedømmelsen.
Det er udstillerens pligt at gøre ringpersonalet opmærksom på, om hunden har opnået de championatgivende certifikater (dvs. er “fuldcertet”).

6 Beagle-Harrier

059

6 Berner Laufhund

025

6 Billy

300

6 Black and Tan Coonhound

084

Titel

6 Blodhund

084

6 Blodhund

DKCH

Tillægskrav til championat:
Hunden skal have bestået Dansk Blodhunde Klubs sporprøve med en 1. præmie eller
tilsvarende udenlandsk prøve.

084

6 Blodhund

DKSCH

Dansk sporchampionat:
Hunden skal have opnået tre 1. præmier tildelt af mindst 2 forskellige dommere på
Dansk Blodhunde Klubs certifikatsporingsprøver.

-

6 Bluetick coonhund

155

6 Bosnisk Støver, ruhåret

063

6 Brandlbracke

019

6 Briquet Griffon Vendéen

028

6 Chien d'Artois

153

6 Dalmatiner

139

09.01.2023
FCI-nr. Gruppe Race
299

Titel

Krav

6 Deutsche Bracke

130

6 Drever

DKCH

Krav til certifikat:
Hunden skal have opnået mindst 3. præmie på en DKK-anerkendt drev- eller støverprøve. For udenlandsk ejede hunde gælder FCI’s anerkendte brugsprøvecertifikat
som dokumentation for anerkendt prøve til tildeling af certifikat. Hunde, som tidligere har opnået de championatgivende certifikater, men som endnu ikke har opnået
den krævede præmiering på prøve for tildeling af dansk eksteriørchampionat, kan
ikke tildeles certifikat. I sådanne tilfælde gives certifikatet videre til den højst placerede certifikatberettigede hund i konkurrencebedømmelsen. Det er udstillerens pligt
at gøre ringpersonalet opmærksom på, om hunden har opnået de championatgivende certifikater (dvs. er “fuldcertet”).

130

6 Drever

DKCH

Tillægskrav til championat:
Hunden skal have opnået 1. præmie på en DKK-anerkendt støverprøve.

DKSCH

Dansk sporchampionat (schweiss):
Følgende prøvetyper skal være opnået med en 1. præmie iht. DKK’s schweissprøvereglement:
400 meter/3 timer
400 meter/20 timer
1000 meter/20 timer samt minimum Very Good på en FCI-anerkendt udstilling.
Hunde der er sporchampion i et andet land, kan blive DKSCH med en 1. pr. på 1000
meter/20 timer.

DKBRCH

Dansk brugschampionat:
Hunden skal tre gange have opnået mindst 55 points på anerkendt prøve, hvoraf
den første kan være i åben klasse. Endvidere kræves Very Good på FCI-anerkendt
udstilling.
Hunde, som i forvejen er brugschampion i Sverige, Norge eller Finland, opnår dansk
brugschampionat, hvis de på drevprøve i Danmark opnår mindst 55 points.

130

130

6 Drever

6 Drever
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203

6 Dunker Støver

159

6 Engelsk Foxhound

366

6 Estisk Støver

Titel

Krav

DKSCH

Dansk sporchampionat (schweiss):
Følgende prøvetyper skal være opnået med en 1. præmie iht. DKK’s schweissprøvereglement:
400 meter/3 timer
400 meter/20 timer
1000 meter/20 timer samt minimum Very Good på en FCI-anerkendt udstilling.
Hunde, der er sporchampion i et andet land, kan blive DKSCH med en 1. pr. på 1000
meter/20 timer.

051

6 Finsk Støver

DKCH

Krav til certifikat:
Hunden skal have opnået mindst 3. præmie på en DKK-anerkendt drev- eller støverprøve. For udenlandsk ejede hunde gælder FCI’s anerkendte brugsprøvecertifikat
som dokumentation for anerkendt prøve til tildeling af certifikat. Hunde, som tidligere har opnået de championatgivende certifikater, men som endnu ikke har opnået
den krævede præmiering på prøve for tildeling af dansk eksteriørchampionat, kan
ikke tildeles certifikat. I sådanne tilfælde gives certifikatet videre til den højst placerede certifikatberettigede hund i konkurrencebedømmelsen. Det er udstillerens pligt
at gøre ringpersonalet opmærksom på, om hunden har opnået de championatgivende certifikater (dvs. er “fuldcertet”).

051

6 Finsk Støver

DKCH

Tillægskrav til championat:
Hunden skal have opnået 1. præmie på en DKK-anerkendt støverprøve.

DKSCH

Dansk sporchampionat (schweiss):
Følgende prøvetyper skal være opnået med en 1. præmie iht. DKK’s schweissprøvereglement:
400 meter/3 timer
400 meter/20 timer
1000 meter/20 timer samt minimum Very Good på en FCI-anerkendt udstilling.
Hunde der er sporchampion i et andet land, kan blive DKSCH med en 1. pr. på 1000
meter/20 timer.

051

6 Finsk Støver
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051

6 Finsk Støver

220

6 Français Blanc et Noir

316

6 Français Blanc et Orange

219

6 Français Tricolore

-

6 Gotlandsstövare

323

6 Grand Anglo-Français Blanc et Noir

324

6 Grand Anglo-Français Blanc et Orange

322

6 Grand Anglo-Français Tricolore

033

6 Grand Basset Griffon Vendéen

022

6 Grand Bleu de Gascogne

021

6 Grand Gascon Saintongeois

282

6 Grand Griffon Vendéen

032

6 Griffon Bleu de Gascogne

066

6 Griffon Fauve de Bretagne

017

6 Griffon Nivernais

214

6 Græsk Støver

Titel

Krav

DKBRCH

Dansk brugschampionat:
Hunden skal tre gange have opnået mindst 55 points på anerkendt prøve, hvoraf
den første kan være i åben klasse. Endvidere kræves Very Good på FCI-anerkendt
udstilling.

DKSCH

Dansk sporchampionat (schweiss):
Hunden skal have opnået 1 x 1. præmie på 400 m 3 timers spor, 1 x 1. præmie på
400 m 20 timers spor og 1 x 1. præmie på 1000 m spor 20 timer samt minimum
”Very Good” på udstilling.
Alle præmieringer skal være opnået på anerkendt schweissprøve og FCI-anerkendte
udstillinger.

142

09.01.2023
FCI-nr. Gruppe Race

267

6 Haldenstøver

132

6 Hamiltonstøver

213

6 Hannoveransk Schweisshund

295

6 Harrier

266

6 Hygenhund

151

6 Istrisk Støver, korthåret

152

6 Istrisk Støver, ruhåret

Titel

Krav

DKSCH

Dansk sporchampionat (schweiss):
Følgende prøvetyper skal være opnået med en 1. præmie iht. DKK’s schweissprøvereglement:
400 meter/3 timer
400 meter/20 timer
1000 meter/20 timer samt minimum Very Good på en FCI-anerkendt udstilling.
Hunde der er sporchampion i et andet land, kan blive DKSCH med en 1. pr. på 1000
meter/20 timer.

DKSCH

Dansk sporchampionat (schweiss):
Følgende prøvetyper skal være opnået med en 1. præmie iht. DKK’s schweissprøvereglement:
400 meter/3 timer
400 meter/20 timer
1000 meter/20 timer samt minimum Very Good på en FCI-anerkendt udstilling.
Hunde der er sporchampion i et andet land, kan blive DKSCH med en 1. pr. på 1000
meter/20 timer.

DKSCH

Dansk sporchampionat (schweiss):
Følgende prøvetyper skal være opnået med en 1. præmie iht. DKK’s schweissprøvereglement:
400 meter/3 timer
400 meter/20 timer
1000 meter/20 timer samt minimum Very Good på en FCI-anerkendt udstilling.
Hunde der er sporchampion i et andet land, kan blive DKSCH med en 1. pr. på 1000
meter/20 timer.
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059

6 Jura Laufhund

060

6 Lille Schweizer Støver

059

6 Luzerner Laufhund

279

6 Montenegrinsk Bjergstøver

294

6 Odderhund

052

6 Ogar Polski

067

6 Petit Basset Griffon Vendéen

031

6 Petit Bleu de Gascogne

021

6 Petit Gascon Saintongeois

-

6 Plott

024

6 Poitevin

Titel

Krav

DKSCH

Dansk sporchampionat (schweiss):
Følgende prøvetyper skal være opnået med en 1. præmie iht. DKK’s schweissprøvereglement:
400 meter/3 timer
400 meter/20 timer
1000 meter/20 timer samt minimum Very Good på en FCI-anerkendt udstilling.
Hunde der er sporchampion i et andet land, kan blive DKSCH med en 1. pr. på 1000
meter/20 timer.

DKSCH

Dansk sporchampionat (schweiss):
Følgende prøvetyper skal være opnået med en 1. præmie iht. DKK’s schweissprøvereglement:
400 meter/3 timer
400 meter/20 timer
1000 meter/20 timer samt minimum Very Good på en FCI-anerkendt udstilling.
Hunde der er sporchampion i et andet land, kan blive DKSCH med en 1. pr. på 1000
meter/20 timer.

DKSCH

Dansk sporchampionat (schweiss):
Hunden skal have opnået 1 x 1. præmie på 400 m 3 timers spor, 1 x 1. præmie på
400 m 20 timers spor og 1 x 1. præmie på 1000 m spor 20 timer samt minimum
”Very Good” på udstilling.
Alle præmieringer skal være opnået på anerkendt schweissprøve og FCI-anerkendte
udstillinger.
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Krav

DKSCH(B)

Dansk sporchampionat (schweiss):
Hunden skal have opnået 1 x 1. præmie på 400 m 3 timers spor, 1 x 1. præmie på
400 m 20 timers spor og 1 x 1. præmie på 1000 m 20 timers spor samt 1 x Very Good
på udstilling.
Kravene til sporene følger Schweissprøveudvalgets regler.
Alle præmieringer skal være opnået på anerkendt schweissprøve og FCI-anerkendte
udstillinger.

DKSCH(V)

Hunden skal have opnået følgende resultater på schweissprøver efter DKK’s
regelsæt: 1 x 1. præmie på 400 m/3 timers spor, 1 x 1. præmie på 400 m/20 timers
spor, 1 x 1. præmie på 1000 m/20 timers spor.
Resultaterne skal opnås ved mindste 2 forskellige dommere på mindst 2 forskellige
lokaliteter. Der skal gå mindst 12 måneder fra første til sidste prøve.
For at få championatet registreret i DKK skal hundeejeren fremsende en bekræftelse
fra specialklubben på, at championatet er godkendt.

DKSCH

Dansk sporchampionat (schweiss):
Følgende prøvetyper skal være opnået med en 1. præmie iht. DKK’s schweissprøvereglement:
400 meter/3 timer
400 meter/20 timer
1000 meter/20 timer samt minimum Very Good på en FCI-anerkendt udstilling.
Hunde der er sporchampion i et andet land, kan blive DKSCH med en 1. pr. på 1000
meter/20 timer.

6 Polsk Støver

030

6 Porcelaine

154

6 Posavski Støver

275

6 Rastreador Brasileiro

146

6 Rhodesian Ridgeback

-

6 Russkaja Gontjaja

204

6 Sabueso Espanol (spansk Støver)

131

Titel

6 Schiller Støver
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059

6 Schwyzer Laufhund

361

6 Segugio Maremmano

337

6 Segugio, korthåret

198

6 Segugio, ruhåret

150

6 Serbisk Støver

229

6 Serbisk Støver, tricolor

244

6 Slovakisk Støver

129

6 Smålandsstøver

062

6 Steirische Rauhhaarbracke

068

6 Tiroler Bracke

Titel

Krav

DKSCH

Dansk sporchampionat (schweiss):
Følgende prøvetyper skal være opnået med en 1. præmie iht. DKK’s schweissprøvereglement:
400 meter/3 timer
400 meter/20 timer
1000 meter/20 timer samt minimum Very Good på en FCI-anerkendt udstilling.
Hunde der er sporchampion i et andet land, kan blive DKSCH med en 1. pr. på 1000
meter/20 timer.

DKSCH

Dansk sporchampionat (schweiss):
Følgende prøvetyper skal være opnået med en 1. præmie iht. DKK’s schweissprøvereglement:
400 meter/3 timer
400 meter/20 timer
1000 meter/20 timer samt minimum Very Good på en FCI-anerkendt udstilling.
Hunde der er sporchampion i et andet land, kan blive DKSCH med en 1. pr. på 1000
meter/20 timer.
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241

6 Transylvansk Støver

-

6 Treeing Walker Coonhound

100

6 Westfälische Dachsbracke

Titel

Krav

DKSCH

Dansk sporchampionat (schweiss):
Følgende prøvetyper skal være opnået med en 1. præmie iht. DKK’s schweissprøvereglement:
400 meter/3 timer
400 meter/20 timer
1000 meter/20 timer samt minimum Very Good på en FCI-anerkendt udstilling.
Hunde der er sporchampion i et andet land, kan blive DKSCH med en 1. pr. på 1000
meter/20 timer.

Dansk brugschampionat:
A) 3 x 1. vinder på anerkendt vinderklasse, Danmarksmesterskab eller

202

202

7 Bracco Italiano

7 Bracco Italiano

DKBRCH

DKJCH

Mesterskabsprøve. 2 af 1. vinderplaceringerne skal være opnået på prøver,
hvor der fældes fugl. Kun prøver med deltagelse af mindst 10 hunde er
tællende. Den ene af prøverne kan være norsk, svensk eller finsk fjeld- eller
lavlandsprøve.
B) Mindst ”Very Good” opnået på anerkendt udstilling efter hunden er fyldt
24 måneder.
C) Hos kontinentale racer kan ”bedste hund” på fuldbrugsprøve eller 1.
vinder på fuldbrugsprøvemesterskabet erstatte en af de i stk. A) nævnte
vinderplaceringer.
D) Hos engelske racer tæller 1. vinder på Dansk Jagthunde Derby som 1.
vinder på forårsvinderklasse.
E) Ruhåret Hønsehund, Korthåret Hønsehund (født 2012 eller senere), Tysk
Langhår og Kleiner Münsterländer skal være HD-fri (A og B).
Dansk jagtchampionat:
Hunden skal have opnået 1. præmie på dansk brugsprøve samt 1. præmie på dansk
fuldbrugsprøve samt en anerkendt (”stambogsført”) placering på vinderprøve.
Hunden skal tillige have opnået Very Good på FCI-anerkendt udstilling, efter at den
er fyldt 24 måneder.
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202

202

180

180

7 Bracco Italiano

7 Bracco Italiano

7 Braque d’Auvergne

7 Braque d’Auvergne

Titel

Krav

DKSCH

Dansk sporchampionat:
Hunden skal have opnået 1. præmie på 1000 meter 20 timer schweissprøve samt 1.
præmie på 1000 meter 40 timer schweissprøve samt bestået ræveslæb med
maksimum point på anerkendt ræveslæbsprøve eller på fuldbrugsprøve.
Resultaterne skal være opnået på prøver i Danmark.
Hunden skal endvidere have opnået 1. præmie eller Very Good på FCI-anerkendt
udstilling, efter at den er fyldt 24 måneder.

DKSKFUCH

Dansk skovfuglechampionat:
Tildeles den hund, der på en skovfugleprøve med minimum 8 startende hunde har
opnået en 1. præmie og er blevet prøvens bedste hund, og som endvidere opfylder
kravene til titlen Dansk jagtchampion eller Dansk brugschampion.

DKBRCH

Dansk brugschampionat:
A) 3 x 1. vinder på anerkendt vinderklasse, Danmarksmesterskab eller
Mesterskabsprøve. 2 af 1. vinderplaceringerne skal være opnået på prøver, hvor der
fældes fugl. Kun prøver med deltagelse af mindst 10 hunde er tællende. Den ene af
prøverne kan være norsk, svensk eller finsk fjeld- eller lavlandsprøve.
B) Mindst ”Very Good” opnået på anerkendt udstilling efter hunden er fyldt 24
måneder.
C) Hos kontinentale racer kan ”bedste hund” på fuldbrugsprøve eller 1. vinder på
fuldbrugsprøvemesterskabet erstatte en af de i stk. A) nævnte vinderplaceringer.
D) Hos engelske racer tæller 1. vinder på Dansk Jagthunde Derby som 1. vinder på
forårsvinderklasse.
E) Ruhåret Hønsehund, Korthåret Hønsehund (født 2012 eller senere), Tysk Langhår
og Kleiner Münsterländer skal være HD-fri (A og B).

DKJCH

Dansk jagtchampionat:
Hunden skal have opnået 1. præmie på dansk brugsprøve samt 1. præmie på dansk
fuldbrugsprøve samt en anerkendt (”stambogsført”) placering på vinderprøve.
Hunden skal tillige have opnået Very Good på FCI-anerkendt udstilling, efter at den
er fyldt 24 måneder.
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180

180

177

177

7 Braque d'Auvergne

7 Braque d’Auvergne

7 Braque de l’Ariege

7 Braque de l’Ariege

Titel

Krav

DKSCH

Dansk sporchampionat:
Hunden skal have opnået 1. præmie på 1000 meter 20 timer schweissprøve samt 1.
præmie på 1000 meter 40 timer schweissprøve samt bestået ræveslæb med
maksimum point på anerkendt ræveslæbsprøve eller på fuldbrugsprøve.
Resultaterne skal være opnået på prøver i Danmark.
Hunden skal endvidere have opnået 1. præmie eller Very Good på FCI-anerkendt
udstilling, efter at den er fyldt 24 måneder.

DKSKFUCH

Dansk skovfuglechampionat:
Tildeles den hund, der på en skovfugleprøve med minimum 8 startende hunde har
opnået en 1. præmie og er blevet prøvens bedste hund, og som endvidere opfylder
kravene til titlen Dansk jagtchampion eller Dansk brugschampion.

DKBRCH

Dansk brugschampionat:
A) 3 x 1. vinder på anerkendt vinderklasse, Danmarksmesterskab eller
Mesterskabsprøve. 2 af 1. vinderplaceringerne skal være opnået på prøver, hvor der
fældes fugl. Kun prøver med deltagelse af mindst 10 hunde er tællende. Den ene af
prøverne kan være norsk, svensk eller finsk fjeld- eller lavlandsprøve.
B) Mindst ”Very Good” opnået på anerkendt udstilling efter hunden er fyldt 24
måneder.
C) Hos kontinentale racer kan ”bedste hund” på fuldbrugsprøve eller 1. vinder på
fuldbrugsprøvemesterskabet erstatte en af de i stk. A) nævnte vinderplaceringer.
D) Hos engelske racer tæller 1. vinder på Dansk Jagthunde Derby som 1. vinder på
forårsvinderklasse.
E) Ruhåret Hønsehund, Korthåret Hønsehund (født 2012 eller senere), Tysk Langhår
og Kleiner Münsterländer skal være HD-fri (A og B).

DKJCH

Dansk jagtchampionat:
Hunden skal have opnået 1. præmie på dansk brugsprøve samt 1. præmie på dansk
fuldbrugsprøve samt en anerkendt (”stambogsført”) placering på vinderprøve.
Hunden skal tillige have opnået Very Good på FCI-anerkendt udstilling, efter at den
er fyldt 24 måneder.
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177

177

179

179

7 Braque de l'Ariege

7 Braque de l’Ariege

7 Braque du Bourbonnais

7 Braque du Bourbonnais

Titel

Krav

DKSCH

Dansk sporchampionat:
Hunden skal have opnået 1. præmie på 1000 meter 20 timer schweissprøve samt 1.
præmie på 1000 meter 40 timer schweissprøve samt bestået ræveslæb med
maksimum point på anerkendt ræveslæbsprøve eller på fuldbrugsprøve.
Resultaterne skal være opnået på prøver i Danmark.
Hunden skal endvidere have opnået 1. præmie eller Very Good på FCI-anerkendt
udstilling, efter at den er fyldt 24 måneder.

DKSKFUCH

Dansk skovfuglechampionat:
Tildeles den hund, der på en skovfugleprøve med minimum 8 startende hunde har
opnået en 1. præmie og er blevet prøvens bedste hund, og som endvidere opfylder
kravene til titlen Dansk jagtchampion eller Dansk brugschampion.

DKBRCH

Dansk brugschampionat:
A) 3 x 1. vinder på anerkendt vinderklasse, Danmarksmesterskab eller
Mesterskabsprøve. 2 af 1. vinderplaceringerne skal være opnået på prøver, hvor der
fældes fugl. Kun prøver med deltagelse af mindst 10 hunde er tællende. Den ene af
prøverne kan være norsk, svensk eller finsk fjeld- eller lavlandsprøve.
B) Mindst ”Very Good” opnået på anerkendt udstilling efter hunden er fyldt 24
måneder.
C) Hos kontinentale racer kan ”bedste hund” på fuldbrugsprøve eller 1. vinder på
fuldbrugsprøvemesterskabet erstatte en af de i stk. A) nævnte vinderplaceringer.
D) Hos engelske racer tæller 1. vinder på Dansk Jagthunde Derby som 1. vinder på
forårsvinderklasse.
E) Ruhåret Hønsehund, Korthåret Hønsehund (født 2012 eller senere), Tysk Langhår
og Kleiner Münsterländer skal være HD-fri (A og B).

DKJCH

Dansk jagtchampionat:
Hunden skal have opnået 1. præmie på dansk brugsprøve samt 1. præmie på dansk
fuldbrugsprøve samt en anerkendt (”stambogsført”) placering på vinderprøve.
Hunden skal tillige have opnået Very Good på FCI-anerkendt udstilling, efter at den
er fyldt 24 måneder.
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179

179

133

133

7 Braque du Bourbonnais

7 Braque du Bourbonnais

7 Braque Français, type Gascogne

7 Braque Français, type Gascogne

Titel

Krav

DKSCH

Dansk sporchampionat:
Hunden skal have opnået 1. præmie på 1000 meter 20 timer schweissprøve samt 1.
præmie på 1000 meter 40 timer schweissprøve samt bestået ræveslæb med
maksimum point på anerkendt ræveslæbsprøve eller på fuldbrugsprøve.
Resultaterne skal være opnået på prøver i Danmark.
Hunden skal endvidere have opnået 1. præmie eller Very Good på FCI-anerkendt
udstilling, efter at den er fyldt 24 måneder.

DKSKFUCH

Dansk skovfuglechampionat:
Tildeles den hund, der på en skovfugleprøve med minimum 8 startende hunde har
opnået en 1. præmie og er blevet prøvens bedste hund, og som endvidere opfylder
kravene til titlen Dansk jagtchampion eller Dansk brugschampion.

DKBRCH

Dansk brugschampionat:
A) 3 x 1. vinder på anerkendt vinderklasse, Danmarksmesterskab eller
Mesterskabsprøve. 2 af 1. vinderplaceringerne skal være opnået på prøver, hvor der
fældes fugl. Kun prøver med deltagelse af mindst 10 hunde er tællende. Den ene af
prøverne kan være norsk, svensk eller finsk fjeld- eller lavlandsprøve.
B) Mindst ”Very Good” opnået på anerkendt udstilling efter hunden er fyldt 24
måneder.
C) Hos kontinentale racer kan ”bedste hund” på fuldbrugsprøve eller 1. vinder på
fuldbrugsprøvemesterskabet erstatte en af de i stk. A) nævnte vinderplaceringer.
D) Hos engelske racer tæller 1. vinder på Dansk Jagthunde Derby som 1. vinder på
forårsvinderklasse.
E) Ruhåret Hønsehund, Korthåret Hønsehund (født 2012 eller senere), Tysk Langhår
og Kleiner Münsterländer skal være HD-fri (A og B).

DKJCH

Dansk jagtchampionat:
Hunden skal have opnået 1. præmie på dansk brugsprøve samt 1. præmie på dansk
fuldbrugsprøve samt en anerkendt (”stambogsført”) placering på vinderprøve.
Hunden skal tillige have opnået Very Good på FCI-anerkendt udstilling, efter at den
er fyldt 24 måneder.
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133

133

134

134

7 Braque Français, type Gascogne

7 Braque Français, type Gascogne

7 Braque Français, type Pyrénées

7 Braque Français, type Pyrénées

Titel

Krav

DKSCH

Dansk sporchampionat:
Hunden skal have opnået 1. præmie på 1000 meter 20 timer schweissprøve samt 1.
præmie på 1000 meter 40 timer schweissprøve samt bestået ræveslæb med
maksimum point på anerkendt ræveslæbsprøve eller på fuldbrugsprøve.
Resultaterne skal være opnået på prøver i Danmark.
Hunden skal endvidere have opnået 1. præmie eller Very Good på FCI-anerkendt
udstilling, efter at den er fyldt 24 måneder.

DKSKFUCH

Dansk skovfuglechampionat:
Tildeles den hund, der på en skovfugleprøve med minimum 8 startende hunde har
opnået en 1. præmie og er blevet prøvens bedste hund, og som endvidere opfylder
kravene til titlen Dansk jagtchampion eller Dansk brugschampion.

DKBRCH

Dansk brugschampionat:
A) 3 x 1. vinder på anerkendt vinderklasse, Danmarksmesterskab eller
Mesterskabsprøve. 2 af 1. vinderplaceringerne skal være opnået på prøver, hvor der
fældes fugl. Kun prøver med deltagelse af mindst 10 hunde er tællende. Den ene af
prøverne kan være norsk, svensk eller finsk fjeld- eller lavlandsprøve.
B) Mindst ”Very Good” opnået på anerkendt udstilling efter hunden er fyldt 24
måneder.
C) Hos kontinentale racer kan ”bedste hund” på fuldbrugsprøve eller 1. vinder på
fuldbrugsprøvemesterskabet erstatte en af de i stk. A) nævnte vinderplaceringer.
D) Hos engelske racer tæller 1. vinder på Dansk Jagthunde Derby som 1. vinder på
forårsvinderklasse.
E) Ruhåret Hønsehund, Korthåret Hønsehund (født 2012 eller senere), Tysk Langhår
og Kleiner Münsterländer skal være HD-fri (A og B).

DKJCH

Dansk jagtchampionat:
Hunden skal have opnået 1. præmie på dansk brugsprøve samt 1. præmie på dansk
fuldbrugsprøve samt en anerkendt (”stambogsført”) placering på vinderprøve.
Hunden skal tillige have opnået Very Good på FCI-anerkendt udstilling, efter at den
er fyldt 24 måneder.
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134

134

115

115

7 Braque Français, type Pyrénées

7 Braque Français, type Pyrénées

7 Braque Saint-Germain

7 Braque Saint-Germain

Titel

Krav

DKSCH

Dansk sporchampionat:
Hunden skal have opnået 1. præmie på 1000 meter 20 timer schweissprøve samt 1.
præmie på 1000 meter 40 timer schweissprøve samt bestået ræveslæb med
maksimum point på anerkendt ræveslæbsprøve eller på fuldbrugsprøve.
Resultaterne skal være opnået på prøver i Danmark.
Hunden skal endvidere have opnået 1. præmie eller Very Good på FCI-anerkendt
udstilling, efter at den er fyldt 24 måneder.

DKSKFUCH

Dansk skovfuglechampionat:
Tildeles den hund, der på en skovfugleprøve med minimum 8 startende hunde har
opnået en 1. præmie og er blevet prøvens bedste hund, og som endvidere opfylder
kravene til titlen Dansk jagtchampion eller Dansk brugschampion.

DKBRCH

Dansk brugschampionat:
A) 3 x 1. vinder på anerkendt vinderklasse, Danmarksmesterskab eller
Mesterskabsprøve. 2 af 1. vinderplaceringerne skal være opnået på prøver, hvor der
fældes fugl. Kun prøver med deltagelse af mindst 10 hunde er tællende. Den ene af
prøverne kan være norsk, svensk eller finsk fjeld- eller lavlandsprøve.
B) Mindst ”Very Good” opnået på anerkendt udstilling efter hunden er fyldt 24
måneder.
C) Hos kontinentale racer kan ”bedste hund” på fuldbrugsprøve eller 1. vinder på
fuldbrugsprøvemesterskabet erstatte en af de i stk. A) nævnte vinderplaceringer.
D) Hos engelske racer tæller 1. vinder på Dansk Jagthunde Derby som 1. vinder på
forårsvinderklasse.
E) Ruhåret Hønsehund, Korthåret Hønsehund (født 2012 eller senere), Tysk Langhår
og Kleiner Münsterländer skal være HD-fri (A og B).

DKJCH

Dansk jagtchampionat:
Hunden skal have opnået 1. præmie på dansk brugsprøve samt 1. præmie på dansk
fuldbrugsprøve samt en anerkendt (”stambogsført”) placering på vinderprøve.
Hunden skal tillige have opnået Very Good på FCI-anerkendt udstilling, efter at den
er fyldt 24 måneder.
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115

115

7 Braque Saint-Germain

7 Braque Saint-Germain

Titel

Krav

DKSCH

Dansk sporchampionat:
Hunden skal have opnået 1. præmie på 1000 meter 20 timer schweissprøve samt 1.
præmie på 1000 meter 40 timer schweissprøve samt bestået ræveslæb med
maksimum point på anerkendt ræveslæbsprøve eller på fuldbrugsprøve.
Resultaterne skal være opnået på prøver i Danmark.
Hunden skal endvidere have opnået 1. præmie eller Very Good på FCI-anerkendt
udstilling, efter at den er fyldt 24 måneder.

DKSKFUCH

Dansk skovfuglechampionat:
Tildeles den hund, der på en skovfugleprøve med minimum 8 startende hunde har
opnået en 1. præmie og er blevet prøvens bedste hund, og som endvidere opfylder
kravene til titlen Dansk jagtchampion eller Dansk brugschampion.

095

7 Breton

DKCH

Krav til certifikat:
Hunden skal have opnået mindst 3. præmie på en DKK-anerkendt markprøve.
For udenlandsk ejede hunde gælder FCI’s anerkendte brugsprøvecertifikat som dokumentation for anerkendt prøve til tildeling af certifikat. Hunde, som tidligere har
opnået de championatgivende certifikater, men som endnu ikke har opnået den
krævede præmiering på prøve for tildeling af dansk eksteriørchampionat, kan ikke
tildeles certifikat. I sådanne tilfælde gives certifikatet videre til den højst placerede
certifikatberettigede hund i konkurrencebedømmelsen. Det er udstillerens pligt at
gøre ringpersonalet opmærksom på, om hunden har opnået de championatgivende
certifikater (dvs. er “fuldcertet”).

095

7 Breton

DKCH

Tillægskrav til championat:
Hunden skal have opnået 1. præmie i åben- eller brugsklasse på en DKK-anerkendt
markprøve.
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095

095

095

7 Breton

7 Breton

7 Breton

Titel

Krav

DKBRCH

Dansk brugschampionat:
A) 3 x 1. vinder på anerkendt vinderklasse, Danmarksmesterskab eller Mesterskabsprøve. 2 af 1. vinderplaceringerne skal være opnået på prøver, hvor der fældes fugl.
Kun prøver med deltagelse af mindst 10 hunde er tællende. Den ene af prøverne kan
være norsk, svensk eller finsk fjeld- eller lavlandsprøve.
B) Mindst ”Very Good” opnået på anerkendt udstilling efter hunden er fyldt 24
måneder.
C) Hos kontinentale racer kan ”bedste hund” på fuldbrugsprøve eller 1. vinder på
fuldbrugsprøvemesterskabet erstatte en af de i stk. A) nævnte vinderplaceringer.
D) Hos engelske racer tæller 1. vinder på Dansk Jagthunde Derby som 1. vinder på
forårsvinderklasse.
E) Ruhåret Hønsehund, Korthåret Hønsehund (født 2012 eller senere), Tysk Langhår
og Kleiner Münsterländer skal være HD-fri (A og B).

DKJCH

Dansk jagtchampionat:
Hunden skal have opnået 1. præmie på dansk brugsprøve samt 2 anerkendte
(”stambogsførte”) placeringer som 1., 2. eller 3. vinder på efterårsvinderprøve. Den
ene af disse placeringer kan erstattes af yderligere en 1. præmie på dansk
brugsprøve.
Hunden skal tillige have opnået Very Good på FCI-anerkendt udstilling, efter at den
er fyldt 24 måneder.

DKSKFUCH

Dansk skovfuglechampionat:
Tildeles den hund, der på en skovfugleprøve med minimum 8 startende hunde har
opnået en 1. præmie og er blevet prøvens bedste hund, og som endvidere opfylder
kravene til titlen Dansk jagtchampion eller Dansk brugschampion.
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232

232

232

232

7 Deutsch Stichelhaar

7 Deutsch Stichelhaar

7 Deutsch Stichelhaar

7 Deutsch Stichelhaar

Titel

Krav

DKBRCH

Dansk brugschampionat:
A) 3 x 1. vinder på anerkendt vinderklasse, Danmarksmesterskab eller
Mesterskabsprøve. 2 af 1. vinderplaceringerne skal være opnået på prøver, hvor der
fældes fugl. Kun prøver med deltagelse af mindst 10 hunde er tællende. Den ene af
prøverne kan være norsk, svensk eller finsk fjeld- eller lavlandsprøve.
B) Mindst ”Very Good” opnået på anerkendt udstilling efter hunden er fyldt 24
måneder.
C) Hos kontinentale racer kan ”bedste hund” på fuldbrugsprøve eller 1. vinder på
fuldbrugsprøvemesterskabet erstatte en af de i stk. A) nævnte vinderplaceringer.
D) Hos engelske racer tæller 1. vinder på Dansk Jagthunde Derby som 1. vinder på
forårsvinderklasse.
E) Ruhåret Hønsehund, Korthåret Hønsehund (født 2012 eller senere), Tysk Langhår
og Kleiner Münsterländer skal være HD-fri (A og B).

DKJCH

Dansk jagtchampionat:
Hunden skal have opnået 1. præmie på dansk brugsprøve samt 1. præmie på dansk
fuldbrugsprøve samt en anerkendt (”stambogsført”) placering på vinderprøve.
Hunden skal tillige have opnået Very Good på FCI-anerkendt udstilling, efter at den
er fyldt 24 måneder.

DKSCH

Dansk sporchampionat:
Hunden skal have opnået 1. præmie på 1000 meter 20 timer schweissprøve samt 1.
præmie på 1000 meter 40 timer schweissprøve samt bestået ræveslæb med
maksimum point på anerkendt ræveslæbsprøve eller på fuldbrugsprøve.
Resultaterne skal være opnået på prøver i Danmark.
Hunden skal endvidere have opnået 1. præmie eller Very Good på FCI-anerkendt
udstilling, efter at den er fyldt 24 måneder.

DKSKFUCH

Dansk skovfuglechampionat:
Tildeles den hund, der på en skovfugleprøve med minimum 8 startende hunde har
opnået en 1. præmie og er blevet prøvens bedste hund, og som endvidere opfylder
kravene til titlen Dansk jagtchampion eller Dansk brugschampion.
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224

224

224

7 Drentsche Patrijshond

7 Drentsche Patrijshond

7 Drentsche Patrijshond

Titel

Krav

DKCH

Krav til certifikat:
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. For
udenlandsk ejede hunde gælder FCI’s anerkendte brugsprøvecertifikat som dokumentation for anerkendt prøve til tildeling af certifikat. Hunde, som tidligere har opnået de championatgivende certifikater, men som endnu ikke har opnået den krævede præmiering på prøve for tildeling af dansk eksteriørchampionat, kan ikke tildeles certifikat. I sådanne tilfælde gives certifikatet videre til den højst placerede certifikatberettigede hund i konkurrencebedømmelsen. Det er udstillerens pligt at gøre
ringpersonalet opmærksom på, om hunden har opnået de championatgivende certifikater (dvs. er “fuldcertet”).

DKCH

Tillægskrav til championat:
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.

DKBRCH

Dansk brugschampionat:
A) 3 x 1. vinder på anerkendt vinderklasse, Danmarksmesterskab eller Mesterskabsprøve. 2 af 1. vinderplaceringerne skal være opnået på prøver, hvor der fældes fugl.
Kun prøver med deltagelse af mindst 10 hunde er tællende. Den ene af prøverne kan
være norsk, svensk eller finsk fjeld- eller lavlandsprøve.
B) Mindst ”Very Good” opnået på anerkendt udstilling efter hunden er fyldt 24
måneder.
C) Hos kontinentale racer kan ”bedste hund” på fuldbrugsprøve eller 1. vinder på
fuldbrugsprøvemesterskabet erstatte en af de i stk. A) nævnte vinderplaceringer.
D) Hos engelske racer tæller 1. vinder på Dansk Jagthunde Derby som 1. vinder på
forårsvinderklasse.
Hunden skal endvidere være fri for hofteledsdysplasi (status A eller B efter den internationale bedømmelsesskala).
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224

224

001

001

7 Drentsche Patrijshond

7 Drentsche Patrijshond

7 Engelsk Pointer

7 Engelsk Pointer

Titel

Krav

DKJCH

Dansk jagtchampionat:
Hunden skal have opnået 1. præmie på dansk brugsprøve samt 1. præmie på dansk
fuldbrugsprøve samt en anerkendt (”stambogsført”) placering på vinderprøve samt
have HD status A eller B.
Hunden skal tillige have opnået Very Good på FCI-anerkendt udstilling, efter at den
er fyldt 24 måneder.

DKSKFUCH

Dansk skovfuglechampionat:
Tildeles den hund, der på en skovfugleprøve med minimum 8 startende hunde har
opnået en 1. præmie og er blevet prøvens bedste hund, og som endvidere opfylder
kravene til titlen Dansk jagtchampion eller Dansk brugschampion.

DKCH

Krav til certifikat:
Hunden skal have opnået mindst 3. præmie på en DKK-anerkendt markprøve.
For udenlandsk ejede hunde gælder FCI’s anerkendte brugsprøvecertifikat som dokumentation for anerkendt prøve til tildeling af certifikat. Hunde, som tidligere har
opnået de championatgivende certifikater, men som endnu ikke har opnået den
krævede præmiering på prøve for tildeling af dansk eksteriørchampionat, kan ikke
tildeles certifikat. I sådanne tilfælde gives certifikatet videre til den højst placerede
certifikatberettigede hund i konkurrencebedømmelsen. Det er udstillerens pligt at
gøre ringpersonalet opmærksom på, om hunden har opnået de championatgivende
certifikater (dvs. er “fuldcertet”).

DKCH

Tillægskrav til championat:
Hunden skal have opnået 1. præmie i åben- eller brugsklasse på en DKK-anerkendt
markprøve.
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001

001

001

7 Engelsk Pointer

7 Engelsk Pointer

7 Engelsk Pointer

Titel

Krav

DKBRCH

Dansk brugschampionat:
A) 3 x 1. vinder på anerkendt vinderklasse, Danmarksmesterskab eller Mesterskabsprøve. 2 af 1. vinderplaceringerne skal være opnået på prøver, hvor der fældes fugl.
Kun prøver med deltagelse af mindst 10 hunde er tællende. Den ene af prøverne kan
være norsk, svensk eller finsk fjeld- eller lavlandsprøve.
B) Mindst ”Very Good” opnået på anerkendt udstilling efter hunden er fyldt 24
måneder.
C) Hos kontinentale racer kan ”bedste hund” på fuldbrugsprøve eller 1. vinder på
fuldbrugsprøvemesterskabet erstatte en af de i stk. A) nævnte vinderplaceringer.
D) Hos engelske racer tæller 1. vinder på Dansk Jagthunde Derby som 1. vinder på
forårsvinderklasse.
E) Ruhåret Hønsehund, Korthåret Hønsehund (født 2012 eller senere), Tysk Langhår
og Kleiner Münsterländer skal være HD-fri (A og B).

DKJCH

Dansk jagtchampionat:
Hunden skal have opnået 1. præmie på dansk brugsprøve samt 2 anerkendte
(”stambogsførte”) placeringer som 1., 2. eller 3. vinder på efterårsvinderprøve. Den
ene af disse placeringer kan erstattes af yderligere en 1. præmie på dansk
brugsprøve.
Hunden skal tillige have opnået Very Good på FCI-anerkendt udstilling, efter at den
er fyldt 24 måneder.

DKSKFUCH

Dansk skovfuglechampionat:
Tildeles den hund, der på en skovfugleprøve med minimum 8 startende hunde har
opnået en 1. præmie og er blevet prøvens bedste hund, og som endvidere opfylder
kravene til titlen Dansk jagtchampion eller Dansk brugschampion.
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002

7 Engelsk Setter

DKCH

Krav til certifikat:
Hunden skal have opnået mindst 3. præmie på en DKK-anerkendt markprøve.
For udenlandsk ejede hunde gælder FCI’s anerkendte brugsprøvecertifikat som dokumentation for anerkendt prøve til tildeling af certifikat. Hunde, som tidligere har
opnået de championatgivende certifikater, men som endnu ikke har opnået den
krævede præmiering på prøve for tildeling af dansk eksteriørchampionat, kan ikke
tildeles certifikat. I sådanne tilfælde gives certifikatet videre til den højst placerede
certifikatberettigede hund i konkurrencebedømmelsen. Det er udstillerens pligt at
gøre ringpersonalet opmærksom på, om hunden har opnået de championatgivende
certifikater (dvs. er “fuldcertet”).

002

7 Engelsk Setter

DKCH

Tillægskrav til championat:
Hunden skal have opnået 1. præmie i åben- eller brugsklasse på en DKK-anerkendt
markprøve.

DKBRCH

Dansk brugschampionat:
A) 3 x 1. vinder på anerkendt vinderklasse, Danmarksmesterskab eller Mesterskabsprøve. 2 af 1. vinderplaceringerne skal være opnået på prøver, hvor der fældes fugl.
Kun prøver med deltagelse af mindst 10 hunde er tællende. Den ene af prøverne kan
være norsk, svensk eller finsk fjeld- eller lavlandsprøve.
B) Mindst ”Very Good” opnået på anerkendt udstilling efter hunden er fyldt 24
måneder.
C) Hos kontinentale racer kan ”bedste hund” på fuldbrugsprøve eller 1. vinder på
fuldbrugsprøvemesterskabet erstatte en af de i stk. A) nævnte vinderplaceringer.
D) Hos engelske racer tæller 1. vinder på Dansk Jagthunde Derby som 1. vinder på
forårsvinderklasse.
E) Ruhåret Hønsehund, Korthåret Hønsehund (født 2012 eller senere), Tysk Langhår
og Kleiner Münsterländer skal være HD-fri (A og B).

002

7 Engelsk Setter
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002

002

106

106

7 Engelsk Setter

7 Engelsk Setter

7 Epagneul Bleu de Picardie

7 Epagneul Bleu de Picardie

Titel

Krav

DKJCH

Dansk jagtchampionat:
Hunden skal have opnået 1. præmie på dansk brugsprøve samt 2 anerkendte
(”stambogsførte”) placeringer som 1., 2. eller 3. vinder på efterårsvinderprøve. Den
ene af disse placeringer kan erstattes af yderligere en 1. præmie på dansk
brugsprøve.
Hunden skal tillige have opnået Very Good på FCI-anerkendt udstilling, efter at den
er fyldt 24 måneder.

DKSKFUCH

Dansk skovfuglechampionat:
Tildeles den hund, der på en skovfugleprøve med minimum 8 startende hunde har
opnået en 1. præmie og er blevet prøvens bedste hund, og som endvidere opfylder
kravene til titlen Dansk jagtchampion eller Dansk brugschampion.

DKBRCH

Dansk brugschampionat:
A) 3 x 1. vinder på anerkendt vinderklasse, Danmarksmesterskab eller
Mesterskabsprøve. 2 af 1. vinderplaceringerne skal være opnået på prøver, hvor der
fældes fugl. Kun prøver med deltagelse af mindst 10 hunde er tællende. Den ene af
prøverne kan være norsk, svensk eller finsk fjeld- eller lavlandsprøve.
B) Mindst ”Very Good” opnået på anerkendt udstilling efter hunden er fyldt 24
måneder.
C) Hos kontinentale racer kan ”bedste hund” på fuldbrugsprøve eller 1. vinder på
fuldbrugsprøvemesterskabet erstatte en af de i stk. A) nævnte vinderplaceringer.
D) Hos engelske racer tæller 1. vinder på Dansk Jagthunde Derby som 1. vinder på
forårsvinderklasse.
E) Ruhåret Hønsehund, Korthåret Hønsehund (født 2012 eller senere), Tysk Langhår
og Kleiner Münsterländer skal være HD-fri (A og B).

DKJCH

Dansk jagtchampionat:
Hunden skal have opnået 1. præmie på dansk brugsprøve samt 1. præmie på dansk
fuldbrugsprøve samt en anerkendt (”stambogsført”) placering på vinderprøve.
Hunden skal tillige have opnået Very Good på FCI-anerkendt udstilling, efter at den
er fyldt 24 måneder.
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106

106

114

114

7 Epagneul Bleu de Picardie

7 Epagneul Bleu de Picardie

7 Epagneul de Pont-Audemer

7 Epagneul de Pont-Audemer

Titel

Krav

DKSCH

Dansk sporchampionat:
Hunden skal have opnået 1. præmie på 1000 meter 20 timer schweissprøve samt 1.
præmie på 1000 meter 40 timer schweissprøve samt bestået ræveslæb med
maksimum point på anerkendt ræveslæbsprøve eller på fuldbrugsprøve.
Resultaterne skal være opnået på prøver i Danmark.
Hunden skal endvidere have opnået 1. præmie eller Very Good på FCI-anerkendt
udstilling, efter at den er fyldt 24 måneder.

DKSKFUCH

Dansk skovfuglechampionat:
Tildeles den hund, der på en skovfugleprøve med minimum 8 startende hunde har
opnået en 1. præmie og er blevet prøvens bedste hund, og som endvidere opfylder
kravene til titlen Dansk jagtchampion eller Dansk brugschampion.

DKBRCH

Dansk brugschampionat:
A) 3 x 1. vinder på anerkendt vinderklasse, Danmarksmesterskab eller
Mesterskabsprøve. 2 af 1. vinderplaceringerne skal være opnået på prøver, hvor der
fældes fugl. Kun prøver med deltagelse af mindst 10 hunde er tællende. Den ene af
prøverne kan være norsk, svensk eller finsk fjeld- eller lavlandsprøve.
B) Mindst ”Very Good” opnået på anerkendt udstilling efter hunden er fyldt 24
måneder.
C) Hos kontinentale racer kan ”bedste hund” på fuldbrugsprøve eller 1. vinder på
fuldbrugsprøvemesterskabet erstatte en af de i stk. A) nævnte vinderplaceringer.
D) Hos engelske racer tæller 1. vinder på Dansk Jagthunde Derby som 1. vinder på
forårsvinderklasse.
E) Ruhåret Hønsehund, Korthåret Hønsehund (født 2012 eller senere), Tysk Langhår
og Kleiner Münsterländer skal være HD-fri (A og B).

DKJCH

Dansk jagtchampionat:
Hunden skal have opnået 1. præmie på dansk brugsprøve samt 1. præmie på dansk
fuldbrugsprøve samt en anerkendt (”stambogsført”) placering på vinderprøve.
Hunden skal tillige have opnået Very Good på FCI-anerkendt udstilling, efter at den
er fyldt 24 måneder.
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114

114

-

-

7 Epagneul de Pont-Audemer

7 Epagneul de Pont-Audemer

7 Epagneul de Saint Usuge

7 Epagneul de Saint Usuge

Titel

Krav

DKSCH

Dansk sporchampionat:
Hunden skal have opnået 1. præmie på 1000 meter 20 timer schweissprøve samt 1.
præmie på 1000 meter 40 timer schweissprøve samt bestået ræveslæb med
maksimum point på anerkendt ræveslæbsprøve eller på fuldbrugsprøve.
Resultaterne skal være opnået på prøver i Danmark.
Hunden skal endvidere have opnået 1. præmie eller Very Good på FCI-anerkendt
udstilling, efter at den er fyldt 24 måneder.

DKSKFUCH

Dansk skovfuglechampionat:
Tildeles den hund, der på en skovfugleprøve med minimum 8 startende hunde har
opnået en 1. præmie og er blevet prøvens bedste hund, og som endvidere opfylder
kravene til titlen Dansk jagtchampion eller Dansk brugschampion.

DKBRCH

Dansk brugschampionat:
A) 3 x 1. vinder på anerkendt vinderklasse, Danmarksmesterskab eller
Mesterskabsprøve. 2 af 1. vinderplaceringerne skal være opnået på prøver, hvor der
fældes fugl. Kun prøver med deltagelse af mindst 10 hunde er tællende. Den ene af
prøverne kan være norsk, svensk eller finsk fjeld- eller lavlandsprøve.
B) Mindst ”Very Good” opnået på anerkendt udstilling efter hunden er fyldt 24
måneder.
C) Hos kontinentale racer kan ”bedste hund” på fuldbrugsprøve eller 1. vinder på
fuldbrugsprøvemesterskabet erstatte en af de i stk. A) nævnte vinderplaceringer.
D) Hos engelske racer tæller 1. vinder på Dansk Jagthunde Derby som 1. vinder på
forårsvinderklasse.
E) Ruhåret Hønsehund, Korthåret Hønsehund (født 2012 eller senere), Tysk Langhår
og Kleiner Münsterländer skal være HD-fri (A og B).

DKJCH

Dansk jagtchampionat:
Hunden skal have opnået 1. præmie på dansk brugsprøve samt 1. præmie på dansk
fuldbrugsprøve samt en anerkendt (”stambogsført”) placering på vinderprøve.
Hunden skal tillige have opnået Very Good på FCI-anerkendt udstilling, efter at den
er fyldt 24 måneder.
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-

-

175

175

7 Epagneul de Saint Usuge

7 Epagneul de Saint Usuge

7 Epagneul Français

7 Epagneul Français

Titel

Krav

DKSCH

Dansk sporchampionat:
Hunden skal have opnået 1. præmie på 1000 meter 20 timer schweissprøve samt 1.
præmie på 1000 meter 40 timer schweissprøve samt bestået ræveslæb med
maksimum point på anerkendt ræveslæbsprøve eller på fuldbrugsprøve.
Resultaterne skal være opnået på prøver i Danmark.
Hunden skal endvidere have opnået 1. præmie eller Very Good på FCI-anerkendt
udstilling, efter at den er fyldt 24 måneder.

DKSKFUCH

Dansk skovfuglechampionat:
Tildeles den hund, der på en skovfugleprøve med minimum 8 startende hunde har
opnået en 1. præmie og er blevet prøvens bedste hund, og som endvidere opfylder
kravene til titlen Dansk jagtchampion eller Dansk brugschampion.

DKBRCH

Dansk brugschampionat:
A) 3 x 1. vinder på anerkendt vinderklasse, Danmarksmesterskab eller
Mesterskabsprøve. 2 af 1. vinderplaceringerne skal være opnået på prøver, hvor der
fældes fugl. Kun prøver med deltagelse af mindst 10 hunde er tællende. Den ene af
prøverne kan være norsk, svensk eller finsk fjeld- eller lavlandsprøve.
B) Mindst ”Very Good” opnået på anerkendt udstilling efter hunden er fyldt 24
måneder.
C) Hos kontinentale racer kan ”bedste hund” på fuldbrugsprøve eller 1. vinder på
fuldbrugsprøvemesterskabet erstatte en af de i stk. A) nævnte vinderplaceringer.
D) Hos engelske racer tæller 1. vinder på Dansk Jagthunde Derby som 1. vinder på
forårsvinderklasse.
E) Ruhåret Hønsehund, Korthåret Hønsehund (født 2012 eller senere), Tysk Langhår
og Kleiner Münsterländer skal være HD-fri (A og B).

DKJCH

Dansk jagtchampionat:
Hunden skal have opnået 1. præmie på dansk brugsprøve samt 1. præmie på dansk
fuldbrugsprøve samt en anerkendt (”stambogsført”) placering på vinderprøve.
Hunden skal tillige have opnået Very Good på FCI-anerkendt udstilling, efter at den
er fyldt 24 måneder.
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175

108

108

7 Epagneul Français

7 Epagneul Français

7 Epagneul Picard

7 Epagneul Picard

Titel

Krav

DKSCH

Dansk sporchampionat:
Hunden skal have opnået 1. præmie på 1000 meter 20 timer schweissprøve samt 1.
præmie på 1000 meter 40 timer schweissprøve samt bestået ræveslæb med
maksimum point på anerkendt ræveslæbsprøve eller på fuldbrugsprøve.
Resultaterne skal være opnået på prøver i Danmark.
Hunden skal endvidere have opnået 1. præmie eller Very Good på FCI-anerkendt
udstilling, efter at den er fyldt 24 måneder.

DKSKFUCH

Dansk skovfuglechampionat:
Tildeles den hund, der på en skovfugleprøve med minimum 8 startende hunde har
opnået en 1. præmie og er blevet prøvens bedste hund, og som endvidere opfylder
kravene til titlen Dansk jagtchampion eller Dansk brugschampion.

DKBRCH

Dansk brugschampionat:
A) 3 x 1. vinder på anerkendt vinderklasse, Danmarksmesterskab eller
Mesterskabsprøve. 2 af 1. vinderplaceringerne skal være opnået på prøver, hvor der
fældes fugl. Kun prøver med deltagelse af mindst 10 hunde er tællende. Den ene af
prøverne kan være norsk, svensk eller finsk fjeld- eller lavlandsprøve.
B) Mindst ”Very Good” opnået på anerkendt udstilling efter hunden er fyldt 24
måneder.
C) Hos kontinentale racer kan ”bedste hund” på fuldbrugsprøve eller 1. vinder på
fuldbrugsprøvemesterskabet erstatte en af de i stk. A) nævnte vinderplaceringer.
D) Hos engelske racer tæller 1. vinder på Dansk Jagthunde Derby som 1. vinder på
forårsvinderklasse.
E) Ruhåret Hønsehund, Korthåret Hønsehund (født 2012 eller senere), Tysk Langhår
og Kleiner Münsterländer skal være HD-fri (A og B).

DKJCH

Dansk jagtchampionat:
Hunden skal have opnået 1. præmie på dansk brugsprøve samt 1. præmie på dansk
fuldbrugsprøve samt en anerkendt (”stambogsført”) placering på vinderprøve.
Hunden skal tillige have opnået Very Good på FCI-anerkendt udstilling, efter at den
er fyldt 24 måneder.
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108

108

7 Epagneul Picard

7 Epagneul Picard

Titel

Krav

DKSCH

Dansk sporchampionat:
Hunden skal have opnået 1. præmie på 1000 meter 20 timer schweissprøve samt 1.
præmie på 1000 meter 40 timer schweissprøve samt bestået ræveslæb med
maksimum point på anerkendt ræveslæbsprøve eller på fuldbrugsprøve.
Resultaterne skal være opnået på prøver i Danmark.
Hunden skal endvidere have opnået 1. præmie eller Very Good på FCI-anerkendt
udstilling, efter at den er fyldt 24 måneder.

DKSKFUCH

Dansk skovfuglechampionat:
Tildeles den hund, der på en skovfugleprøve med minimum 8 startende hunde har
opnået en 1. præmie og er blevet prøvens bedste hund, og som endvidere opfylder
kravene til titlen Dansk jagtchampion eller Dansk brugschampion.

281

7 Gammel Dansk Hønsehund

DKCH

Krav til certifikat:
Hunden skal have opnået mindst 3. præmie på en DKK-anerkendt markprøve.
For udenlandsk ejede hunde gælder FCI’s anerkendte brugsprøvecertifikat som dokumentation for anerkendt prøve til tildeling af certifikat. Hunde, som tidligere har
opnået de championatgivende certifikater, men som endnu ikke har opnået den
krævede præmiering på prøve for tildeling af dansk eksteriørchampionat, kan ikke
tildeles certifikat. I sådanne tilfælde gives certifikatet videre til den højst placerede
certifikatberettigede hund i konkurrencebedømmelsen. Det er udstillerens pligt at
gøre ringpersonalet opmærksom på, om hunden har opnået de championatgivende
certifikater (dvs. er “fuldcertet”).

281

7 Gammel Dansk Hønsehund

DKCH

Tillægskrav til championat:
Hunden skal have opnået 1. præmie i åben- eller brugsklasse på en DKK-anerkendt
markprøve.
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281

281
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7 Gammel Dansk Hønsehund

7 Gammel Dansk Hønsehund

7 Gammel Dansk Hønsehund

7 Gammel Dansk Hønsehund

Titel

Krav

DKBRCH

Dansk brugschampionat:
A) 3 x 1. vinder på anerkendt vinderklasse, Danmarksmesterskab eller Mesterskabsprøve. 2 af 1. vinderplaceringerne skal være opnået på prøver, hvor der fældes fugl.
Kun prøver med deltagelse af mindst 10 hunde er tællende. Den ene af prøverne kan
være norsk, svensk eller finsk fjeld- eller lavlandsprøve.
B) Mindst ”Very Good” opnået på anerkendt udstilling efter hunden er fyldt 24
måneder.
C) Hos kontinentale racer kan ”bedste hund” på fuldbrugsprøve eller 1. vinder på
fuldbrugsprøvemesterskabet erstatte en af de i stk. A) nævnte vinderplaceringer.
D) Hos engelske racer tæller 1. vinder på Dansk Jagthunde Derby som 1. vinder på
forårsvinderklasse.
E) Ruhåret Hønsehund, Korthåret Hønsehund (født 2012 eller senere), Tysk Langhår
og Kleiner Münsterländer skal være HD-fri (A og B).

DKJCH

Dansk jagtchampionat:
Hunden skal have opnået 1. præmie på dansk brugsprøve samt 1. præmie på dansk
fuldbrugsprøve samt en anerkendt (”stambogsført”) placering på vinderprøve.
Hunden skal tillige have opnået Very Good på FCI-anerkendt udstilling, efter at den
er fyldt 24 måneder.

DKSCH

Dansk sporchampionat (schweiss):
Følgende prøvetyper skal være opnået med en 1. præmie iht. DKK’s schweissprøvereglement:
400 meter/3 timer
400 meter/20 timer
1000 meter/20 timer
1000 meter/40 timer
(Prøverne skal være opnået i Danmark)

DKSKFUCH

Dansk skovfuglechampionat:
Tildeles den hund, der på en skovfugleprøve med minimum 8 startende hunde har
opnået en 1. præmie og er blevet prøvens bedste hund, og som endvidere opfylder
kravene til titlen Dansk jagtchampion eller Dansk brugschampion.
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006

7 Gordon Setter

DKCH

Krav til certifikat:
Hunden skal have opnået mindst 3. præmie på en DKK-anerkendt markprøve.
For udenlandsk ejede hunde gælder FCI’s anerkendte brugsprøvecertifikat som dokumentation for anerkendt prøve til tildeling af certifikat. Hunde, som tidligere har
opnået de championatgivende certifikater, men som endnu ikke har opnået den
krævede præmiering på prøve for tildeling af dansk eksteriørchampionat, kan ikke
tildeles certifikat. I sådanne tilfælde gives certifikatet videre til den højst placerede
certifikatberettigede hund i konkurrencebedømmelsen. Det er udstillerens pligt at
gøre ringpersonalet opmærksom på, om hunden har opnået de championatgivende
certifikater (dvs. er “fuldcertet”).

006

7 Gordon Setter

DKCH

Tillægskrav til championat:
Hunden skal have opnået 1. præmie i åben- eller brugsklasse på en DKK-anerkendt
markprøve.

DKBRCH

Dansk brugschampionat:
A) 3 x 1. vinder på anerkendt vinderklasse, Danmarksmesterskab eller Mesterskabsprøve. 2 af 1. vinderplaceringerne skal være opnået på prøver, hvor der fældes fugl.
Kun prøver med deltagelse af mindst 10 hunde er tællende. Den ene af prøverne kan
være norsk, svensk eller finsk fjeld- eller lavlandsprøve.
B) Mindst ”Very Good” opnået på anerkendt udstilling efter hunden er fyldt 24
måneder.
C) Hos kontinentale racer kan ”bedste hund” på fuldbrugsprøve eller 1. vinder på
fuldbrugsprøvemesterskabet erstatte en af de i stk. A) nævnte vinderplaceringer.
D) Hos engelske racer tæller 1. vinder på Dansk Jagthunde Derby som 1. vinder på
forårsvinderklasse.
E) Ruhåret Hønsehund, Korthåret Hønsehund (født 2012 eller senere), Tysk Langhår
og Kleiner Münsterländer skal være HD-fri (A og B).

006

7 Gordon Setter
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7 Gordon Setter

7 Gordon Setter

Titel

Krav

DKJCH

Dansk jagtchampionat:
Hunden skal have opnået 1. præmie på dansk brugsprøve samt 2 anerkendte
(”stambogsførte”) placeringer som 1., 2. eller 3. vinder på efterårsvinderprøve. Den
ene af disse placeringer kan erstattes af yderligere en 1. præmie på dansk
brugsprøve.
Hunden skal tillige have opnået Very Good på FCI-anerkendt udstilling, efter at den
er fyldt 24 måneder.

DKSKFUCH

Dansk skovfuglechampionat:
Tildeles den hund, der på en skovfugleprøve med minimum 8 startende hunde har
opnået en 1. præmie og er blevet prøvens bedste hund, og som endvidere opfylder
kravene til titlen Dansk jagtchampion eller Dansk brugschampion.

107

7 Griffon Korthals

DKCH

Krav til certifikat:
Hunden skal have opnået mindst 3. præmie på en DKK-anerkendt markprøve.
For udenlandsk ejede hunde gælder FCI’s anerkendte brugsprøvecertifikat som dokumentation for anerkendt prøve til tildeling af certifikat. Hunde, som tidligere har
opnået de championatgivende certifikater, men som endnu ikke har opnået den
krævede præmiering på prøve for tildeling af dansk eksteriørchampionat, kan ikke
tildeles certifikat. I sådanne tilfælde gives certifikatet videre til den højst placerede
certifikatberettigede hund i konkurrencebedømmelsen. Det er udstillerens pligt at
gøre ringpersonalet opmærksom på, om hunden har opnået de championatgivende
certifikater (dvs. er “fuldcertet”).

107

7 Griffon Korthals

DKCH

Tillægskrav til championat:
Hunden skal have opnået 1. præmie i åben- eller brugsklasse på en DKK-anerkendt
markprøve.
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107

107

107

107

7 Griffon Korthals

7 Griffon Korthals

7 Griffon Korthals

7 Griffon Korthals

Titel

Krav

DKBRCH

Dansk brugschampionat:
A) 3 x 1. vinder på anerkendt vinderklasse, Danmarksmesterskab eller Mesterskabsprøve. 2 af 1. vinderplaceringerne skal være opnået på prøver, hvor der fældes fugl.
Kun prøver med deltagelse af mindst 10 hunde er tællende. Den ene af prøverne kan
være norsk, svensk eller finsk fjeld- eller lavlandsprøve.
B) Mindst ”Very Good” opnået på anerkendt udstilling efter hunden er fyldt 24
måneder.
C) Hos kontinentale racer kan ”bedste hund” på fuldbrugsprøve eller 1. vinder på
fuldbrugsprøvemesterskabet erstatte en af de i stk. A) nævnte vinderplaceringer.
D) Hos engelske racer tæller 1. vinder på Dansk Jagthunde Derby som 1. vinder på
forårsvinderklasse.
E) Ruhåret Hønsehund, Korthåret Hønsehund (født 2012 eller senere), Tysk Langhår
og Kleiner Münsterländer skal være HD-fri (A og B).

DKJCH

Dansk jagtchampionat:
Hunden skal have opnået 1. præmie på dansk brugsprøve samt 1. præmie på dansk
fuldbrugsprøve samt en anerkendt (”stambogsført”) placering på vinderprøve.
Hunden skal tillige have opnået Very Good på FCI-anerkendt udstilling, efter at den
er fyldt 24 måneder.

DKSCH

Dansk sporchampionat:
Hunden skal have opnået 1. præmie på 1000 meter 20 timer schweissprøve samt 1.
præmie på 1000 meter 40 timer schweissprøve samt bestået ræveslæb med maksimum point på anerkendt ræveslæbsprøve eller på fuldbrugsprøve. Resultaterne
skal være opnået på prøver i Danmark.
Hunden skal endvidere have opnået 1. præmie eller Very Good på FCI-anerkendt udstilling, efter at den er fyldt 24 måneder.

DKSKFUCH

Dansk skovfuglechampionat:
Tildeles den hund, der på en skovfugleprøve med minimum 8 startende hunde har
opnået en 1. præmie og er blevet prøvens bedste hund, og som endvidere opfylder
kravene til titlen Dansk jagtchampion eller Dansk brugschampion.
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118

118

118

7 Grosser Münsterländer

7 Grosser Münsterländer

7 Grosser Münsterländer

Titel

Krav

DKCH

Krav til certifikat:
Hunden skal have opnået mindst 3. præmie på en DKK-anerkendt markprøve eller
have bestået en JET1 eller JET2-test eller den tyske HZP-prøve eller den danske ATprøve. For udenlandsk ejede hunde gælder FCI’s anerkendte brugsprøvecertifikat
som dokumentation for anerkendt prøve til tildeling af certifikat. Hunde, som tidligere har opnået de championatgivende certifikater, men som endnu ikke har opnået
den krævede præmiering på prøve for tildeling af dansk eksteriørchampionat, kan
ikke tildeles certifikat. I sådanne tilfælde gives certifikatet videre til den højst placerede certifikatberettigede hund i konkurrencebedømmelsen. Det er udstillerens pligt
at gøre ringpersonalet opmærksom på, om hunden har opnået de championatgivende certifikater (dvs. er “fuldcertet”).

DKCH

Tillægskrav til championat:
Hunden skal have opnået 1. præmie i åben- eller brugsklasse på en DKK-anerkendt
markprøve, samt bestået slæb- og apporteringsprøve eller bestået DJ’s udvidede apporteringsprøve. Hunden skal tillige have HD-status A eller B.

DKBRCH

Dansk brugschampionat:
A) 3 x 1. vinder på anerkendt vinderklasse, Danmarksmesterskab eller Mesterskabsprøve. 2 af 1. vinderplaceringerne skal være opnået på prøver, hvor der fældes fugl.
Kun prøver med deltagelse af mindst 10 hunde er tællende. Den ene af prøverne kan
være norsk, svensk eller finsk fjeld- eller lavlandsprøve.
B) Mindst ”Very Good” opnået på anerkendt udstilling efter hunden er fyldt 24
måneder.
C) Hos kontinentale racer kan ”bedste hund” på fuldbrugsprøve eller 1. vinder på
fuldbrugsprøvemesterskabet erstatte en af de i stk. A) nævnte vinderplaceringer.
D) Hos engelske racer tæller 1. vinder på Dansk Jagthunde Derby som 1. vinder på
forårsvinderklasse.
Hunden skal endvidere være fri for hofteledsdysplasi (status A eller B efter den internationale bedømmelsesskala).
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118

118

118

7 Grosser Münsterländer

7 Grosser Münsterländer

7 Grosser Münsterländer

Titel

Krav

DKJCH

Dansk jagtchampionat:
Hunden skal have opnået 1. præmie på dansk brugsprøve samt 1. præmie på dansk
fuldbrugsprøve samt en anerkendt (”stambogsført”) placering på vinderprøve samt
have HD status A eller B.
Hunden skal tillige have opnået Very Good på FCI-anerkendt udstilling, efter at den
er fyldt 24 måneder.

DKSCH

Dansk sporchampionat:
1 x 1. pr. på 1000 meter/20 schweissprøve
1 x 1. pr. på 1000 meter/40 timer schweissprøve
Bestået ræveslæb med maksimum point på anerkendt ræveslæbsprøve eller på fuldbrugsprøve. Resultaterne skal være opnået i Danmark.
HD status skal være A eller B. Hunden skal endvidere have opnået en 1. præmie eller
minimum Very Good på en FCI-anerkendt udstilling efter at være fyldt 24 måneder

DKSKFUCH

Dansk skovfuglechampionat:
Tildeles den hund, der på en skovfugleprøve med minimum 8 startende hunde har
opnået en 1. præmie og er blevet prøvens bedste hund, og som endvidere opfylder
kravene til titlen Dansk jagtchampion eller Dansk brugschampion.

330

7 Irsk Rød/Hvid Setter

DKCH

Krav til certifikat:
Hunden skal have opnået mindst 3. præmie på en DKK-anerkendt markprøve.
For udenlandsk ejede hunde gælder FCI’s anerkendte brugsprøvecertifikat som dokumentation for anerkendt prøve til tildeling af certifikat. Hunde, som tidligere har
opnået de championatgivende certifikater, men som endnu ikke har opnået den
krævede præmiering på prøve for tildeling af dansk eksteriørchampionat, kan ikke
tildeles certifikat. I sådanne tilfælde gives certifikatet videre til den højst placerede
certifikatberettigede hund i konkurrencebedømmelsen. Det er udstillerens pligt at
gøre ringpersonalet opmærksom på, om hunden har opnået de championatgivende
certifikater (dvs. er “fuldcertet”).

330

7 Irsk Rød/Hvid Setter

DKCH

Tillægskrav til championat:
Hunden skal have opnået 1. præmie i åben- eller brugsklasse på en DKK-anerkendt
markprøve.
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330

330

330

7 Irsk Rød/Hvid Setter

7 Irsk Rød/Hvid Setter

7 Irsk Rød/Hvid Setter

Titel

Krav

DKBRCH

Dansk brugschampionat:
A) 3 x 1. vinder på anerkendt vinderklasse, Danmarksmesterskab eller Mesterskabsprøve. 2 af 1. vinderplaceringerne skal være opnået på prøver, hvor der fældes fugl.
Kun prøver med deltagelse af mindst 10 hunde er tællende. Den ene af prøverne kan
være norsk, svensk eller finsk fjeld- eller lavlandsprøve.
B) Mindst ”Very Good” opnået på anerkendt udstilling efter hunden er fyldt 24
måneder.
C) Hos kontinentale racer kan ”bedste hund” på fuldbrugsprøve eller 1. vinder på
fuldbrugsprøvemesterskabet erstatte en af de i stk. A) nævnte vinderplaceringer.
D) Hos engelske racer tæller 1. vinder på Dansk Jagthunde Derby som 1. vinder på
forårsvinderklasse.
E) Ruhåret Hønsehund, Korthåret Hønsehund (født 2012 eller senere), Tysk Langhår
og Kleiner Münsterländer skal være HD-fri (A og B).

DKJCH

Dansk jagtchampionat:
Hunden skal have opnået 1. præmie på dansk brugsprøve samt 2 anerkendte
(”stambogsførte”) placeringer som 1., 2. eller 3. vinder på efterårsvinderprøve. Den
ene af disse placeringer kan erstattes af yderligere en 1. præmie på dansk
brugsprøve.
Hunden skal tillige have opnået Very Good på FCI-anerkendt udstilling, efter at den
er fyldt 24 måneder.

DKSKFUCH

Dansk skovfuglechampionat:
Tildeles den hund, der på en skovfugleprøve med minimum 8 startende hunde har
opnået en 1. præmie og er blevet prøvens bedste hund, og som endvidere opfylder
kravene til titlen Dansk jagtchampion eller Dansk brugschampion.
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Titel

Krav

120

7 Irsk Setter

DKCH

Krav til certifikat:
Hunden skal have opnået mindst 3. præmie på en DKK-anerkendt markprøve.
For udenlandsk ejede hunde gælder FCI’s anerkendte brugsprøvecertifikat som dokumentation for anerkendt prøve til tildeling af certifikat. Hunde, som tidligere har
opnået de championatgivende certifikater, men som endnu ikke har opnået den
krævede præmiering på prøve for tildeling af dansk eksteriørchampionat, kan ikke
tildeles certifikat. I sådanne tilfælde gives certifikatet videre til den højst placerede
certifikatberettigede hund i konkurrencebedømmelsen. Det er udstillerens pligt at
gøre ringpersonalet opmærksom på, om hunden har opnået de championatgivende
certifikater (dvs. er “fuldcertet”).

120

7 Irsk Setter

DKCH

Tillægskrav til championat:
Hunden skal have opnået 1. præmie i åben- eller brugsklasse på en DKK-anerkendt
markprøve.

DKBRCH

Dansk brugschampionat:
A) 3 x 1. vinder på anerkendt vinderklasse, Danmarksmesterskab eller Mesterskabsprøve. 2 af 1. vinderplaceringerne skal være opnået på prøver, hvor der fældes fugl.
Kun prøver med deltagelse af mindst 10 hunde er tællende. Den ene af prøverne kan
være norsk, svensk eller finsk fjeld- eller lavlandsprøve.
B) Mindst ”Very Good” opnået på anerkendt udstilling efter hunden er fyldt 24
måneder.
C) Hos kontinentale racer kan ”bedste hund” på fuldbrugsprøve eller 1. vinder på
fuldbrugsprøvemesterskabet erstatte en af de i stk. A) nævnte vinderplaceringer.
D) Hos engelske racer tæller 1. vinder på Dansk Jagthunde Derby som 1. vinder på
forårsvinderklasse.
E) Ruhåret Hønsehund, Korthåret Hønsehund (født 2012 eller senere), Tysk Langhår
og Kleiner Münsterländer skal være HD-fri (A og B).

120

7 Irsk Setter
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120

120

102

102

7 Irsk Setter

7 Irsk Setter

7 Kleiner Münsterländer

7 Kleiner Münsterländer

Titel

Krav

DKJCH

Dansk jagtchampionat:
Hunden skal have opnået 1. præmie på dansk brugsprøve samt 2 anerkendte
(”stambogsførte”) placeringer som 1., 2. eller 3. vinder på efterårsvinderprøve. Den
ene af disse placeringer kan erstattes af yderligere en 1. præmie på dansk
brugsprøve.
Hunden skal tillige have opnået Very Good på FCI-anerkendt udstilling, efter at den
er fyldt 24 måneder.

DKSKFUCH

Dansk skovfuglechampionat:
Tildeles den hund, der på en skovfugleprøve med minimum 8 startende hunde har
opnået en 1. præmie og er blevet prøvens bedste hund, og som endvidere opfylder
kravene til titlen Dansk jagtchampion eller Dansk brugschampion.

DKCH

Krav til certifikat:
Hunden skal have opnået mindst 3. præmie på en DKK-anerkendt markprøve eller
have bestået en JET1 eller JET2-test eller den tyske HZP-prøve eller den danske ATprøve. For udenlandsk ejede hunde gælder FCI’s anerkendte brugsprøvecertifikat
som dokumentation for anerkendt prøve til tildeling af certifikat. Hunde, som tidligere har opnået de championatgivende certifikater, men som endnu ikke har opnået
den krævede præmiering på prøve for tildeling af dansk eksteriørchampionat, kan
ikke tildeles certifikat. I sådanne tilfælde gives certifikatet videre til den højst placerede certifikatberettigede hund i konkurrencebedømmelsen. Det er udstillerens pligt
at gøre ringpersonalet opmærksom på, om hunden har opnået de championatgivende certifikater (dvs. er “fuldcertet”).

DKCH

Tillægskrav til championat:
Hunden skal have opnået 1. præmie i åben- eller brugsklasse på en DKK-anerkendt
markprøve, samt bestået slæb- og apporteringsprøve eller bestået DJ’s udvidede apporteringsprøve. Hunden skal tillige have HD-status A eller B.
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102

102

102

102

7 Kleiner Münsterländer

7 Kleiner Münsterländer

7 Kleiner Münsterländer

7 Kleiner Münsterländer

Titel

Krav

DKBRCH

Dansk brugschampionat:
A) 3 x 1. vinder på anerkendt vinderklasse, Danmarksmesterskab eller Mesterskabsprøve. 2 af 1. vinderplaceringerne skal være opnået på prøver, hvor der fældes fugl.
Kun prøver med deltagelse af mindst 10 hunde er tællende. Den ene af prøverne kan
være norsk, svensk eller finsk fjeld- eller lavlandsprøve.
B) Mindst ”Very Good” opnået på anerkendt udstilling efter hunden er fyldt 24
måneder.
C) Hos kontinentale racer kan ”bedste hund” på fuldbrugsprøve eller 1. vinder på
fuldbrugsprøvemesterskabet erstatte en af de i stk. A) nævnte vinderplaceringer.
D) Hos engelske racer tæller 1. vinder på Dansk Jagthunde Derby som 1. vinder på
forårsvinderklasse.
E) Ruhåret Hønsehund, Korthåret Hønsehund (født 2012 eller senere), Tysk Langhår
og Kleiner Münsterländer skal være HD-fri (A og B).

DKJCH

Dansk jagtchampionat:
Hunden skal have opnået 1. præmie på dansk brugsprøve samt 1. præmie på dansk
fuldbrugsprøve samt en anerkendt (”stambogsført”) placering på vinderprøve samt
have HD status A eller B.
Hunden skal tillige have opnået Very Good på FCI-anerkendt udstilling, efter at den
er fyldt 24 måneder.

DKSCH

Dansk sporchampionat:
1 x 1. pr. på 1000 meter/20 schweissprøve
1 x 1. pr. på 1000 meter/40 timer schweissprøve
Bestået ræveslæb med maksimum point på anerkendt ræveslæbsprøve eller på fuldbrugsprøve. Resultaterne skal være opnået i Danmark.
HD status skal være A eller B. Hunden skal endvidere have opnået en 1. præmie eller
minimum Very Good på en FCI-anerkendt udstilling efter at være fyldt 24 måneder

DKSKFUCH

Dansk skovfuglechampionat:
Tildeles den hund, der på en skovfugleprøve med minimum 8 startende hunde har
opnået en 1. præmie og er blevet prøvens bedste hund, og som endvidere opfylder
kravene til titlen Dansk jagtchampion eller Dansk brugschampion.
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119

119

119

7 Korthåret Hønsehund

7 Korthåret Hønsehund

7 Korthåret Hønsehund

Titel

Krav

DKCH

Krav til certifikat:
Hunden skal have opnået mindst 3. præmie på en DKK-anerkendt markprøve eller
have bestået en 1. præmie på Derbyprøve eller bestået JET1. For udenlandsk ejede
hunde gælder FCI’s anerkendte brugsprøvecertifikat som dokumentation for anerkendt prøve til tildeling af certifikat. Hunde, som tidligere har opnået de championatgivende certifikater, men som endnu ikke har opnået den krævede præmiering
på prøve for tildeling af dansk eksteriørchampionat, kan ikke tildeles certifikat. I sådanne tilfælde gives certifikatet videre til den højst placerede certifikatberettigede
hund i konkurrencebedømmelsen. Det er udstillerens pligt at gøre ringpersonalet
opmærksom på, om hunden har opnået de championatgivende certifikater (dvs. er
“fuldcertet”).

DKCH

Tillægskrav til championat:
Hunden skal have opnået 1. præmie i åben- eller brugsklasse på en DKK-anerkendt
markprøve, samt bestået slæb- og apporteringsprøve eller bestået DJ’s udvidede apporteringsprøve. Hunden skal tillige have HD-status A eller B. Kravet om HD-status A
eller B gælder kun hunde født fra og med 1. januar 2012.

DKBRCH

Dansk brugschampionat:
A) 3 x 1. vinder på anerkendt vinderklasse, Danmarksmesterskab eller Mesterskabsprøve. 2 af 1. vinderplaceringerne skal være opnået på prøver, hvor der fældes fugl.
Kun prøver med deltagelse af mindst 10 hunde er tællende. Den ene af prøverne kan
være norsk, svensk eller finsk fjeld- eller lavlandsprøve.
B) Mindst ”Very Good” opnået på anerkendt udstilling efter hunden er fyldt 24
måneder.
C) Hos kontinentale racer kan ”bedste hund” på fuldbrugsprøve eller 1. vinder på
fuldbrugsprøvemesterskabet erstatte en af de i stk. A) nævnte vinderplaceringer.
D) Hos engelske racer tæller 1. vinder på Dansk Jagthunde Derby som 1. vinder på
forårsvinderklasse.
E) Ruhåret Hønsehund, Korthåret Hønsehund (født 2012 eller senere), Tysk Langhår
og Kleiner Münsterländer skal være HD-fri (A og B).
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119

119

187

187

7 Korthåret Hønsehund

7 Korthåret Hønsehund

7 Perdigueiro Portugues

7 Perdigueiro Portugues

Titel

Krav

DKJCH

Dansk jagtchampionat:
Hunden skal have opnået 1. præmie på dansk brugsprøve samt 1. præmie på dansk
fuldbrugsprøve samt en anerkendt (”stambogsført”) placering på vinderprøve samt
have HD status A eller B. Kravet om HD-status A eller B gælder kun hunde født fra og
med 1. Januar 2012.
Hunden skal tillige have opnået Very Good på FCI-anerkendt udstilling, efter at den
er fyldt 24 måneder.

DKSKFUCH

Dansk skovfuglechampionat:
Tildeles den hund, der på en skovfugleprøve med minimum 8 startende hunde har
opnået en 1. præmie og er blevet prøvens bedste hund, og som endvidere opfylder
kravene til titlen Dansk jagtchampion eller Dansk brugschampion.

DKBRCH

Dansk brugschampionat:
A) 3 x 1. vinder på anerkendt vinderklasse, Danmarksmesterskab eller
Mesterskabsprøve. 2 af 1. vinderplaceringerne skal være opnået på prøver, hvor der
fældes fugl. Kun prøver med deltagelse af mindst 10 hunde er tællende. Den ene af
prøverne kan være norsk, svensk eller finsk fjeld- eller lavlandsprøve.
B) Mindst ”Very Good” opnået på anerkendt udstilling efter hunden er fyldt 24
måneder.
C) Hos kontinentale racer kan ”bedste hund” på fuldbrugsprøve eller 1. vinder på
fuldbrugsprøvemesterskabet erstatte en af de i stk. A) nævnte vinderplaceringer.
D) Hos engelske racer tæller 1. vinder på Dansk Jagthunde Derby som 1. vinder på
forårsvinderklasse.
E) Ruhåret Hønsehund, Korthåret Hønsehund (født 2012 eller senere), Tysk Langhår
og Kleiner Münsterländer skal være HD-fri (A og B).

DKJCH

Dansk jagtchampionat:
Hunden skal have opnået 1. præmie på dansk brugsprøve samt 1. præmie på dansk
fuldbrugsprøve samt en anerkendt (”stambogsført”) placering på vinderprøve.
Hunden skal tillige have opnået Very Good på FCI-anerkendt udstilling, efter at den
er fyldt 24 måneder.
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187

187

090

090

7 Perdigueiro Portugues

7 Perdigueiro Portugues

7 Perdiguero de Burgos

7 Perdiguero de Burgos

Titel

Krav

DKSCH

Dansk sporchampionat:
Hunden skal have opnået 1. præmie på 1000 meter 20 timer schweissprøve samt 1.
præmie på 1000 meter 40 timer schweissprøve samt bestået ræveslæb med
maksimum point på anerkendt ræveslæbsprøve eller på fuldbrugsprøve.
Resultaterne skal være opnået på prøver i Danmark.
Hunden skal endvidere have opnået 1. præmie eller Very Good på FCI-anerkendt
udstilling, efter at den er fyldt 24 måneder.

DKSKFUCH

Dansk skovfuglechampionat:
Tildeles den hund, der på en skovfugleprøve med minimum 8 startende hunde har
opnået en 1. præmie og er blevet prøvens bedste hund, og som endvidere opfylder
kravene til titlen Dansk jagtchampion eller Dansk brugschampion.

DKBRCH

Dansk brugschampionat:
A) 3 x 1. vinder på anerkendt vinderklasse, Danmarksmesterskab eller
Mesterskabsprøve. 2 af 1. vinderplaceringerne skal være opnået på prøver, hvor der
fældes fugl. Kun prøver med deltagelse af mindst 10 hunde er tællende. Den ene af
prøverne kan være norsk, svensk eller finsk fjeld- eller lavlandsprøve.
B) Mindst ”Very Good” opnået på anerkendt udstilling efter hunden er fyldt 24
måneder.
C) Hos kontinentale racer kan ”bedste hund” på fuldbrugsprøve eller 1. vinder på
fuldbrugsprøvemesterskabet erstatte en af de i stk. A) nævnte vinderplaceringer.
D) Hos engelske racer tæller 1. vinder på Dansk Jagthunde Derby som 1. vinder på
forårsvinderklasse.
E) Ruhåret Hønsehund, Korthåret Hønsehund (født 2012 eller senere), Tysk Langhår
og Kleiner Münsterländer skal være HD-fri (A og B).

DKJCH

Dansk jagtchampionat:
Hunden skal have opnået 1. præmie på dansk brugsprøve samt 1. præmie på dansk
fuldbrugsprøve samt en anerkendt (”stambogsført”) placering på vinderprøve.
Hunden skal tillige have opnået Very Good på FCI-anerkendt udstilling, efter at den
er fyldt 24 måneder.
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090

090

7 Perdiguero de Burgos

7 Perdiguero de Burgos

Titel

Krav

DKSCH

Dansk sporchampionat:
Hunden skal have opnået 1. præmie på 1000 meter 20 timer schweissprøve samt 1.
præmie på 1000 meter 40 timer schweissprøve samt bestået ræveslæb med
maksimum point på anerkendt ræveslæbsprøve eller på fuldbrugsprøve.
Resultaterne skal være opnået på prøver i Danmark.
Hunden skal endvidere have opnået 1. præmie eller Very Good på FCI-anerkendt
udstilling, efter at den er fyldt 24 måneder.

DKSKFUCH

Dansk skovfuglechampionat:
Tildeles den hund, der på en skovfugleprøve med minimum 8 startende hunde har
opnået en 1. præmie og er blevet prøvens bedste hund, og som endvidere opfylder
kravene til titlen Dansk jagtchampion eller Dansk brugschampion.

216

7 Pudelpointer

DKCH

Krav til certifikat:
Hunden skal have opnået mindst 3. præmie på en DKK-anerkendt markprøve.
For udenlandsk ejede hunde gælder FCI’s anerkendte brugsprøvecertifikat som dokumentation for anerkendt prøve til tildeling af certifikat. Hunde, som tidligere har
opnået de championatgivende certifikater, men som endnu ikke har opnået den
krævede præmiering på prøve for tildeling af dansk eksteriørchampionat, kan ikke
tildeles certifikat. I sådanne tilfælde gives certifikatet videre til den højst placerede
certifikatberettigede hund i konkurrencebedømmelsen. Det er udstillerens pligt at
gøre ringpersonalet opmærksom på, om hunden har opnået de championatgivende
certifikater (dvs. er “fuldcertet”).

216

7 Pudelpointer

DKCH

Tillægskrav til championat:
Hunden skal have opnået 1. præmie i åben- eller brugsklasse på en DKK-anerkendt
markprøve.
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216

216

216

216

7 Pudelpointer

7 Pudelpointer

7 Pudelpointer

7 Pudelpointer

Titel

Krav

DKBRCH

Dansk brugschampionat:
A) 3 x 1. vinder på anerkendt vinderklasse, Danmarksmesterskab eller Mesterskabsprøve. 2 af 1. vinderplaceringerne skal være opnået på prøver, hvor der fældes fugl.
Kun prøver med deltagelse af mindst 10 hunde er tællende. Den ene af prøverne kan
være norsk, svensk eller finsk fjeld- eller lavlandsprøve.
B) Mindst ”Very Good” opnået på anerkendt udstilling efter hunden er fyldt 24
måneder.
C) Hos kontinentale racer kan ”bedste hund” på fuldbrugsprøve eller 1. vinder på
fuldbrugsprøvemesterskabet erstatte en af de i stk. A) nævnte vinderplaceringer.
D) Hos engelske racer tæller 1. vinder på Dansk Jagthunde Derby som 1. vinder på
forårsvinderklasse.
E) Ruhåret Hønsehund, Korthåret Hønsehund (født 2012 eller senere), Tysk Langhår
og Kleiner Münsterländer skal være HD-fri (A og B).

DKJCH

Dansk jagtchampionat:
Hunden skal have opnået 1. præmie på dansk brugsprøve samt 1. præmie på dansk
fuldbrugsprøve samt en anerkendt (”stambogsført”) placering på vinderprøve.
Hunden skal tillige have opnået Very Good på FCI-anerkendt udstilling, efter at den
er fyldt 24 måneder.

DKSCH

Dansk sporchampionat:
Hunden skal have opnået 1. præmie på 1000 meter 20 timer schweissprøve samt 1.
præmie på 1000 meter 40 timer schweissprøve samt bestået ræveslæb med maksimum point på anerkendt ræveslæbsprøve eller på fuldbrugsprøve. Resultaterne
skal være opnået på prøver i Danmark.
Hunden skal endvidere have opnået 1. præmie eller Very Good på FCI-anerkendt udstilling, efter at den er fyldt 24 måneder.

DKSKFUCH

Dansk skovfuglechampionat:
Tildeles den hund, der på en skovfugleprøve med minimum 8 startende hunde har
opnået en 1. præmie og er blevet prøvens bedste hund, og som endvidere opfylder
kravene til titlen Dansk jagtchampion eller Dansk brugschampion.
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098

098

098

7 Ruhåret Hønsehund

7 Ruhåret Hønsehund

7 Ruhåret Hønsehund

Titel

Krav

DKCH

Krav til certifikat:
Hunden skal have opnået mindst 3. præmie på en DKK-anerkendt markprøve eller
have bestået en JET1 eller JET2-test eller den tyske VJP-prøve eller den tyske HZPprøve. For udenlandsk ejede hunde gælder FCI’s anerkendte brugsprøvecertifikat
som dokumentation for anerkendt prøve til tildeling af certifikat. Hunde, som tidligere har opnået de championatgivende certifikater, men som endnu ikke har opnået
den krævede præmiering på prøve for tildeling af dansk eksteriørchampionat, kan
ikke tildeles certifikat. I sådanne tilfælde gives certifikatet videre til den højst placerede certifikatberettigede hund i konkurrencebedømmelsen. Det er udstillerens pligt
at gøre ringpersonalet opmærksom på, om hunden har opnået de championatgivende certifikater (dvs. er “fuldcertet”).

DKCH

Tillægskrav til championat:
Hunden skal have opnået 1. præmie i åben- eller brugsklasse på en DKK-anerkendt
markprøve, samt bestået slæb- og apporteringsprøve eller bestået DJ’s udvidede apporteringsprøve. Hunden skal tillige have HD-status A eller B.

DKBRCH

Dansk brugschampionat:
A) 3 x 1. vinder på anerkendt vinderklasse, Danmarksmesterskab eller Mesterskabsprøve. 2 af 1. vinderplaceringerne skal være opnået på prøver, hvor der fældes fugl.
Kun prøver med deltagelse af mindst 10 hunde er tællende. Den ene af prøverne kan
være norsk, svensk eller finsk fjeld- eller lavlandsprøve.
B) Mindst ”Very Good” opnået på anerkendt udstilling efter hunden er fyldt 24
måneder.
C) Hos kontinentale racer kan ”bedste hund” på fuldbrugsprøve eller 1. vinder på
fuldbrugsprøvemesterskabet erstatte en af de i stk. A) nævnte vinderplaceringer.
D) Hos engelske racer tæller 1. vinder på Dansk Jagthunde Derby som 1. vinder på
forårsvinderklasse.
E) Ruhåret Hønsehund, Korthåret Hønsehund (født 2012 eller senere), Tysk Langhår
og Kleiner Münsterländer skal være HD-fri (A og B).
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098

098

098

320

7 Ruhåret Hønsehund

7 Ruhåret Hønsehund

7 Ruhåret Hønsehund

7 Slovakisk Ruhår

Titel

Krav

DKJCH

Dansk jagtchampionat:
Hunden skal have opnået 1. præmie på dansk brugsprøve samt 1. præmie på dansk
fuldbrugsprøve samt en anerkendt (”stambogsført”) placering på vinderprøve samt
have HD status A eller B.
Hunden skal tillige have opnået Very Good på FCI-anerkendt udstilling, efter at den
er fyldt 24 måneder.

DKSCH

Dansk sporchampionat:
Efter at hunden er fyldt 18 måneder skal den have opnået 1. præmie på 1000 meter
20 timer schweissprøve og en 1. præmie på 1000 meter 40 timer schweissprøve.
Desuden bestået ræveslæb med 4 point på anerkendt ræveslæbsprøve og 4 point i
apportering på ræveslæbsprøven eller på fuldbrugsprøven. Resultaterne skal være
opnået på prøver i Danmark.
Hunden skal endvidere have opnået Very Good på FCI-anerkendt udstilling i åben –
eller brugshundeklasse, efter at den er fyldt 24 måneder. HD-status A eller B.

DKSKFUCH

Dansk skovfuglechampionat:
Tildeles den hund, der på en skovfugleprøve med minimum 8 startende hunde har
opnået en 1. præmie og er blevet prøvens bedste hund, og som endvidere opfylder
kravene til titlen Dansk jagtchampion eller Dansk brugschampion.

DKBRCH

Dansk brugschampionat:
A) 3 x 1. vinder på anerkendt vinderklasse, Danmarksmesterskab eller
Mesterskabsprøve. 2 af 1. vinderplaceringerne skal være opnået på prøver, hvor der
fældes fugl. Kun prøver med deltagelse af mindst 10 hunde er tællende. Den ene af
prøverne kan være norsk, svensk eller finsk fjeld- eller lavlandsprøve.
B) Mindst ”Very Good” opnået på anerkendt udstilling efter hunden er fyldt 24
måneder.
C) Hos kontinentale racer kan ”bedste hund” på fuldbrugsprøve eller 1. vinder på
fuldbrugsprøvemesterskabet erstatte en af de i stk. A) nævnte vinderplaceringer.
D) Hos engelske racer tæller 1. vinder på Dansk Jagthunde Derby som 1. vinder på
forårsvinderklasse.
E) Ruhåret Hønsehund, Korthåret Hønsehund (født 2012 eller senere), Tysk Langhår
og Kleiner Münsterländer skal være HD-fri (A og B).
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320

320

320

165

7 Slovakisk Ruhår

7 Slovakisk Ruhår

7 Slovakisk Ruhår

7 Spinone

Titel

Krav

DKJCH

Dansk jagtchampionat:
Hunden skal have opnået 1. præmie på dansk brugsprøve samt 1. præmie på dansk
fuldbrugsprøve samt en anerkendt (”stambogsført”) placering på vinderprøve.
Hunden skal tillige have opnået Very Good på FCI-anerkendt udstilling, efter at den
er fyldt 24 måneder.

DKSCH

Dansk sporchampionat:
Hunden skal have opnået 1. præmie på 1000 meter 20 timer schweissprøve samt 1.
præmie på 1000 meter 40 timer schweissprøve samt bestået ræveslæb med
maksimum point på anerkendt ræveslæbsprøve eller på fuldbrugsprøve.
Resultaterne skal være opnået på prøver i Danmark.
Hunden skal endvidere have opnået 1. præmie eller Very Good på FCI-anerkendt
udstilling, efter at den er fyldt 24 måneder.

DKSKFUCH

Dansk skovfuglechampionat:
Tildeles den hund, der på en skovfugleprøve med minimum 8 startende hunde har
opnået en 1. præmie og er blevet prøvens bedste hund, og som endvidere opfylder
kravene til titlen Dansk jagtchampion eller Dansk brugschampion.

DKBRCH

Dansk brugschampionat:
A) 3 x 1. vinder på anerkendt vinderklasse, Danmarksmesterskab eller
Mesterskabsprøve. 2 af 1. vinderplaceringerne skal være opnået på prøver, hvor der
fældes fugl. Kun prøver med deltagelse af mindst 10 hunde er tællende. Den ene af
prøverne kan være norsk, svensk eller finsk fjeld- eller lavlandsprøve.
B) Mindst ”Very Good” opnået på anerkendt udstilling efter hunden er fyldt 24
måneder.
C) Hos kontinentale racer kan ”bedste hund” på fuldbrugsprøve eller 1. vinder på
fuldbrugsprøvemesterskabet erstatte en af de i stk. A) nævnte vinderplaceringer.
D) Hos engelske racer tæller 1. vinder på Dansk Jagthunde Derby som 1. vinder på
forårsvinderklasse.
E) Ruhåret Hønsehund, Korthåret Hønsehund (født 2012 eller senere), Tysk Langhår
og Kleiner Münsterländer skal være HD-fri (A og B).
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165

165

7 Spinone

7 Spinone

165

7 Spinone

222

7 Stabyhoun

245

7 Tjekkisk Ruhåret Hønsehund

Titel

Krav

DKJCH

Dansk jagtchampionat:
Hunden skal have opnået 1. præmie på dansk brugsprøve samt 1. præmie på dansk
fuldbrugsprøve samt en anerkendt (”stambogsført”) placering på vinderprøve.
Hunden skal tillige have opnået Very Good på FCI-anerkendt udstilling, efter at den
er fyldt 24 måneder.

DKSCH

Dansk sporchampionat:
Hunden skal have opnået 1. præmie på 1000 meter 20 timer schweissprøve samt 1.
præmie på 1000 meter 40 timer schweissprøve samt bestået ræveslæb med
maksimum point på anerkendt ræveslæbsprøve eller på fuldbrugsprøve.
Resultaterne skal være opnået på prøver i Danmark.
Hunden skal endvidere have opnået 1. præmie eller Very Good på FCI-anerkendt
udstilling, efter at den er fyldt 24 måneder.

DKSKFUCH

Dansk skovfuglechampionat:
Tildeles den hund, der på en skovfugleprøve med minimum 8 startende hunde har
opnået en 1. præmie og er blevet prøvens bedste hund, og som endvidere opfylder
kravene til titlen Dansk jagtchampion eller Dansk brugschampion.

DKBRCH

Dansk brugschampionat:
A) 3 x 1. vinder på anerkendt vinderklasse, Danmarksmesterskab eller
Mesterskabsprøve. 2 af 1. vinderplaceringerne skal være opnået på prøver, hvor der
fældes fugl. Kun prøver med deltagelse af mindst 10 hunde er tællende. Den ene af
prøverne kan være norsk, svensk eller finsk fjeld- eller lavlandsprøve.
B) Mindst ”Very Good” opnået på anerkendt udstilling efter hunden er fyldt 24
måneder.
C) Hos kontinentale racer kan ”bedste hund” på fuldbrugsprøve eller 1. vinder på
fuldbrugsprøvemesterskabet erstatte en af de i stk. A) nævnte vinderplaceringer.
D) Hos engelske racer tæller 1. vinder på Dansk Jagthunde Derby som 1. vinder på
forårsvinderklasse.
E) Ruhåret Hønsehund, Korthåret Hønsehund (født 2012 eller senere), Tysk Langhår
og Kleiner Münsterländer skal være HD-fri (A og B).
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245

245

245

117

117

7 Tjekkisk Ruhåret Hønsehund

7 Tjekkisk Ruhåret Hønsehund

7 Tjekkisk Ruhåret Hønsehund

7 Tysk Langhår

7 Tysk Langhår

Titel

Krav

DKJCH

Dansk jagtchampionat:
Hunden skal have opnået 1. præmie på dansk brugsprøve samt 1. præmie på dansk
fuldbrugsprøve samt en anerkendt (”stambogsført”) placering på vinderprøve.
Hunden skal tillige have opnået Very Good på FCI-anerkendt udstilling, efter at den
er fyldt 24 måneder.

DKSCH

Dansk sporchampionat:
Hunden skal have opnået 1. præmie på 1000 meter 20 timer schweissprøve samt 1.
præmie på 1000 meter 40 timer schweissprøve samt bestået ræveslæb med
maksimum point på anerkendt ræveslæbsprøve eller på fuldbrugsprøve.
Resultaterne skal være opnået på prøver i Danmark.
Hunden skal endvidere have opnået 1. præmie eller Very Good på FCI-anerkendt
udstilling, efter at den er fyldt 24 måneder.

DKSKFUCH

Dansk skovfuglechampionat:
Tildeles den hund, der på en skovfugleprøve med minimum 8 startende hunde har
opnået en 1. præmie og er blevet prøvens bedste hund, og som endvidere opfylder
kravene til titlen Dansk jagtchampion eller Dansk brugschampion.

DKCH

Krav til certifikat:
Hunden skal have opnået mindst 3. præmie på en DKK-anerkendt markprøve eller
have bestået den tyske HZP-prøve eller den danske AT-prøve. For udenlandsk ejede
hunde gælder FCI’s anerkendte brugsprøvecertifikat som dokumentation for anerkendt prøve til tildeling af certifikat. Hunde, som tidligere har opnået de championatgivende certifikater, men som endnu ikke har opnået den krævede præmiering
på prøve for tildeling af dansk eksteriørchampionat, kan ikke tildeles certifikat. I sådanne tilfælde gives certifikatet videre til den højst placerede certifikatberettigede
hund i konkurrencebedømmelsen. Det er udstillerens pligt at gøre ringpersonalet
opmærksom på, om hunden har opnået de championatgivende certifikater (dvs. er
“fuldcertet”).

DKCH

Tillægskrav til championat:
Hunden skal have opnået 1. præmie i åben- eller brugsklasse på en DKK-anerkendt
markprøve, samt bestået slæb- og apporteringsprøve. Hunden skal tillige have HD
status A eller B.
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117

117

117

117

7 Tysk Langhår

7 Tysk Langhår

7 Tysk Langhår

7 Tysk Langhår

Titel

Krav

DKBRCH

Dansk brugschampionat:
A) 3 x 1. vinder på anerkendt vinderklasse, Danmarksmesterskab eller Mesterskabsprøve. 2 af 1. vinderplaceringerne skal være opnået på prøver, hvor der fældes fugl.
Kun prøver med deltagelse af mindst 10 hunde er tællende. Den ene af prøverne kan
være norsk, svensk eller finsk fjeld- eller lavlandsprøve.
B) Mindst ”Very Good” opnået på anerkendt udstilling efter hunden er fyldt 24
måneder.
C) Hos kontinentale racer kan ”bedste hund” på fuldbrugsprøve eller 1. vinder på
fuldbrugsprøvemesterskabet erstatte en af de i stk. A) nævnte vinderplaceringer.
D) Hos engelske racer tæller 1. vinder på Dansk Jagthunde Derby som 1. vinder på
forårsvinderklasse.
E) Ruhåret Hønsehund, Korthåret Hønsehund (født 2012 eller senere), Tysk Langhår
og Kleiner Münsterländer skal være HD-fri (A og B).

DKJCH

Dansk jagtchampionat:
Hunden skal have opnået 1. præmie på dansk brugsprøve samt 1. præmie på dansk
fuldbrugsprøve samt en anerkendt (”stambogsført”) placering på vinderprøve samt
have HD status A eller B.
Hunden skal tillige have opnået Very Good på FCI-anerkendt udstilling, efter at den
er fyldt 24 måneder.

DKSCH

Dansk sporchampionat:
1 x 1. pr. på 1000 meter/20 schweissprøve
1 x 1. pr. på 1000 meter/40 timer schweissprøve
Bestået ræveslæb med maksimum point på anerkendt ræveslæbsprøve eller på fuldbrugsprøve. Resultaterne skal være opnået i Danmark.
HD status skal være A eller B. Hunden skal endvidere have opnået en 1. præmie eller
minimum Very Good på en FCI-anerkendt udstilling efter at være fyldt 24 måneder

DKSKFUCH

Dansk skovfuglechampionat:
Tildeles den hund, der på en skovfugleprøve med minimum 8 startende hunde har
opnået en 1. præmie og er blevet prøvens bedste hund, og som endvidere opfylder
kravene til titlen Dansk jagtchampion eller Dansk brugschampion.
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057

057

057

057

7 Vizsla, korthåret

7 Vizsla, korthåret

7 Vizsla, korthåret

7 Vizsla, korthåret

Titel

Krav

DKCH

Krav til certifikat:
Hunden skal have opnået mindst 3. præmie på en DKK-anerkendt markprøve eller
have bestået den tyske HZP-prøve eller den danske AT-prøve. For udenlandsk ejede
hunde gælder FCI’s anerkendte brugsprøvecertifikat som dokumentation for anerkendt prøve til tildeling af certifikat. Hunde, som tidligere har opnået de championatgivende certifikater, men som endnu ikke har opnået den krævede præmiering
på prøve for tildeling af dansk eksteriørchampionat, kan ikke tildeles certifikat. I sådanne tilfælde gives certifikatet videre til den højst placerede certifikatberettigede
hund i konkurrencebedømmelsen. Det er udstillerens pligt at gøre ringpersonalet
opmærksom på, om hunden har opnået de championatgivende certifikater (dvs. er
“fuldcertet”).

DKCH

Tillægskrav til championat:
Hunden skal have opnået 1. præmie i åben- eller brugsklasse på en DKK-anerkendt
markprøve.

DKBRCH

Dansk brugschampionat:
A) 3 x 1. vinder på anerkendt vinderklasse, Danmarksmesterskab eller Mesterskabsprøve. 2 af 1. vinderplaceringerne skal være opnået på prøver, hvor der fældes fugl.
Kun prøver med deltagelse af mindst 10 hunde er tællende. Den ene af prøverne kan
være norsk, svensk eller finsk fjeld- eller lavlandsprøve.
B) Mindst ”Very Good” opnået på anerkendt udstilling efter hunden er fyldt 24
måneder.
C) Hos kontinentale racer kan ”bedste hund” på fuldbrugsprøve eller 1. vinder på
fuldbrugsprøvemesterskabet erstatte en af de i stk. A) nævnte vinderplaceringer.
D) Hos engelske racer tæller 1. vinder på Dansk Jagthunde Derby som 1. vinder på
forårsvinderklasse.
E) Ruhåret Hønsehund, Korthåret Hønsehund (født 2012 eller senere), Tysk Langhår
og Kleiner Münsterländer skal være HD-fri (A og B).

DKJCH

Dansk jagtchampionat:
Hunden skal have opnået 1. præmie på dansk brugsprøve samt 1. præmie på dansk
fuldbrugsprøve samt en anerkendt (”stambogsført”) placering på vinderprøve.
Hunden skal tillige have opnået Very Good på FCI-anerkendt udstilling, efter at den
er fyldt 24 måneder.
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057

057

7 Vizsla, korthåret

7 Vizsla, korthåret

Titel

Krav

DKSCH

Dansk sporchampionat (schweiss):
Hunden skal have opnået følgende:
1. præmie på 400 meter 3 timers schweissprøve, 1. præmie på 400 meter 20 timers
schweissprøve, 1. præmie på 1000 meter 20 timer schweissprøve samt 1. præmie på
1000 meter 40 timer schweissprøve. Resultaterne skal være opnået på prøver i Danmark og iht. DKKs schweissprøvereglement

DKSKFUCH

Dansk skovfuglechampionat:
Tildeles den hund, der på en skovfugleprøve med minimum 8 startende hunde har
opnået en 1. præmie og er blevet prøvens bedste hund, og som endvidere opfylder
kravene til titlen Dansk jagtchampion eller Dansk brugschampion.

239

7 Vizsla, ruhåret

DKCH

Krav til certifikat:
Hunden skal have opnået mindst 3. præmie på en DKK-anerkendt markprøve eller
have bestået den tyske HZP-prøve eller den danske AT-prøve. For udenlandsk ejede
hunde gælder FCI’s anerkendte brugsprøvecertifikat som dokumentation for anerkendt prøve til tildeling af certifikat. Hunde, som tidligere har opnået de championatgivende certifikater, men som endnu ikke har opnået den krævede præmiering
på prøve for tildeling af dansk eksteriørchampionat, kan ikke tildeles certifikat. I sådanne tilfælde gives certifikatet videre til den højst placerede certifikatberettigede
hund i konkurrencebedømmelsen. Det er udstillerens pligt at gøre ringpersonalet
opmærksom på, om hunden har opnået de championatgivende certifikater (dvs. er
“fuldcertet”).

239

7 Vizsla, ruhåret

DKCH

Tillægskrav til championat:
Hunden skal have opnået 1. præmie i åben- eller brugsklasse på en DKK-anerkendt
markprøve.
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239

239

239

239

7 Vizsla, ruhåret

7 Vizsla, ruhåret

7 Vizsla, ruhåret

7 Vizsla, ruhåret

Titel

Krav

DKBRCH

Dansk brugschampionat:
A) 3 x 1. vinder på anerkendt vinderklasse, Danmarksmesterskab eller Mesterskabsprøve. 2 af 1. vinderplaceringerne skal være opnået på prøver, hvor der fældes fugl.
Kun prøver med deltagelse af mindst 10 hunde er tællende. Den ene af prøverne kan
være norsk, svensk eller finsk fjeld- eller lavlandsprøve.
B) Mindst ”Very Good” opnået på anerkendt udstilling efter hunden er fyldt 24
måneder.
C) Hos kontinentale racer kan ”bedste hund” på fuldbrugsprøve eller 1. vinder på
fuldbrugsprøvemesterskabet erstatte en af de i stk. A) nævnte vinderplaceringer.
D) Hos engelske racer tæller 1. vinder på Dansk Jagthunde Derby som 1. vinder på
forårsvinderklasse.
E) Ruhåret Hønsehund, Korthåret Hønsehund (født 2012 eller senere), Tysk Langhår
og Kleiner Münsterländer skal være HD-fri (A og B).

DKJCH

Dansk jagtchampionat:
Hunden skal have opnået 1. præmie på dansk brugsprøve samt 1. præmie på dansk
fuldbrugsprøve samt en anerkendt (”stambogsført”) placering på vinderprøve.
Hunden skal tillige have opnået Very Good på FCI-anerkendt udstilling, efter at den
er fyldt 24 måneder.

DKSCH

Dansk sporchampionat (schweiss):
Hunden skal have opnået følgende:
1. præmie på 400 meter 3 timers schweissprøve, 1. præmie på 400 meter 20 timers
schweissprøve, 1. præmie på 1000 meter 20 timer schweissprøve samt 1. præmie på
1000 meter 40 timer schweissprøve. Resultaterne skal være opnået på prøver i Danmark og iht. DKKs schweissprøvereglement

DKSKFUCH

Dansk skovfuglechampionat:
Tildeles den hund, der på en skovfugleprøve med minimum 8 startende hunde har
opnået en 1. præmie og er blevet prøvens bedste hund, og som endvidere opfylder
kravene til titlen Dansk jagtchampion eller Dansk brugschampion.

190

09.01.2023
FCI-nr. Gruppe Race

099

099

099

7 Weimaraner, korthåret

7 Weimaraner, korthåret

7 Weimaraner, korthåret

Titel

Krav

DKCH

Krav til certifikat:
Hunden skal have opnået mindst 3. præmie på en DKK-anerkendt markprøve eller
have bestået den tyske HZP-prøve eller den danske AT-prøve. For udenlandsk ejede
hunde gælder FCI’s anerkendte brugsprøvecertifikat som dokumentation for anerkendt prøve til tildeling af certifikat. Hunde, som tidligere har opnået de championatgivende certifikater, men som endnu ikke har opnået den krævede præmiering
på prøve for tildeling af dansk eksteriørchampionat, kan ikke tildeles certifikat. I sådanne tilfælde gives certifikatet videre til den højst placerede certifikatberettigede
hund i konkurrencebedømmelsen. Det er udstillerens pligt at gøre ringpersonalet
opmærksom på, om hunden har opnået de championatgivende certifikater (dvs. er
“fuldcertet”).

DKCH

Tillægskrav til championat:
Hunden skal have opnået 1. præmie i åben- eller brugsklasse på en DKK-anerkendt
markprøve, samt bestået slæb- og apporteringsprøve eller bestået DJ’s udvidede apporteringsprøve. Hunden skal tillige have HD-status A eller B.

DKBRCH

Dansk brugschampionat:
A) 3 x 1. vinder på anerkendt vinderklasse, Danmarksmesterskab eller Mesterskabsprøve. 2 af 1. vinderplaceringerne skal være opnået på prøver, hvor der fældes fugl.
Kun prøver med deltagelse af mindst 10 hunde er tællende. Den ene af prøverne kan
være norsk, svensk eller finsk fjeld- eller lavlandsprøve.
B) Mindst ”Very Good” opnået på anerkendt udstilling efter hunden er fyldt 24
måneder.
C) Hos kontinentale racer kan ”bedste hund” på fuldbrugsprøve eller 1. vinder på
fuldbrugsprøvemesterskabet erstatte en af de i stk. A) nævnte vinderplaceringer.
D) Hos engelske racer tæller 1. vinder på Dansk Jagthunde Derby som 1. vinder på
forårsvinderklasse.
E) Ruhåret Hønsehund, Korthåret Hønsehund (født 2012 eller senere), Tysk Langhår
og Kleiner Münsterländer skal være HD-fri (A og B).
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099

099

099

099

099

7 Weimaraner, korthåret

7 Weimaraner, korthåret

7 Weimaraner, korthåret

7 Weimaraner, langhåret

7 Weimaraner, langhåret

Titel

Krav

DKJCH

Dansk jagtchampionat:
Hunden skal have opnået 1. præmie på dansk brugsprøve samt 1. præmie på dansk
fuldbrugsprøve samt en anerkendt (”stambogsført”) placering på vinderprøve.
Hunden skal tillige have opnået Very Good på FCI-anerkendt udstilling, efter at den
er fyldt 24 måneder.

DKSCH

Dansk sporchampionat (schweiss):
Hunden skal have opnået følgende:
1. præmie på 400 meter 3 timers schweissprøve, 1. præmie på 400 meter 20 timers
schweissprøve, 1. præmie på 1000 meter 20 timer schweissprøve samt 1. præmie på
1000 meter 40 timer schweissprøve. Resultaterne skal være opnået på prøver i Danmark og iht. DKKs schweissprøvereglement

DKSKFUCH

Dansk skovfuglechampionat:
Tildeles den hund, der på en skovfugleprøve med minimum 8 startende hunde har
opnået en 1. præmie og er blevet prøvens bedste hund, og som endvidere opfylder
kravene til titlen Dansk jagtchampion eller Dansk brugschampion.

DKCH

Krav til certifikat:
Hunden skal have opnået mindst 3. præmie på en DKK-anerkendt markprøve eller
have bestået den tyske HZP-prøve eller den danske AT-prøve. For udenlandsk ejede
hunde gælder FCI’s anerkendte brugsprøvecertifikat som dokumentation for anerkendt prøve til tildeling af certifikat. Hunde, som tidligere har opnået de championatgivende certifikater, men som endnu ikke har opnået den krævede præmiering
på prøve for tildeling af dansk eksteriørchampionat, kan ikke tildeles certifikat. I sådanne tilfælde gives certifikatet videre til den højst placerede certifikatberettigede
hund i konkurrencebedømmelsen. Det er udstillerens pligt at gøre ringpersonalet
opmærksom på, om hunden har opnået de championatgivende certifikater (dvs. er
“fuldcertet”).

DKCH

Tillægskrav til championat:
Hunden skal have opnået 1. præmie i åben- eller brugsklasse på en DKK-anerkendt
markprøve, samt bestået slæb- og apporteringsprøve eller bestået DJ’s udvidede apporteringsprøve. Hunden skal tillige have HD-status A eller B.
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099

099

099

099

7 Weimaraner, langhåret

7 Weimaraner, langhåret

7 Weimaraner, langhåret

7 Weimaraner, langhåret

Titel

Krav

DKBRCH

Dansk brugschampionat:
A) 3 x 1. vinder på anerkendt vinderklasse, Danmarksmesterskab eller Mesterskabsprøve. 2 af 1. vinderplaceringerne skal være opnået på prøver, hvor der fældes fugl.
Kun prøver med deltagelse af mindst 10 hunde er tællende. Den ene af prøverne kan
være norsk, svensk eller finsk fjeld- eller lavlandsprøve.
B) Mindst ”Very Good” opnået på anerkendt udstilling efter hunden er fyldt 24
måneder.
C) Hos kontinentale racer kan ”bedste hund” på fuldbrugsprøve eller 1. vinder på
fuldbrugsprøvemesterskabet erstatte en af de i stk. A) nævnte vinderplaceringer.
D) Hos engelske racer tæller 1. vinder på Dansk Jagthunde Derby som 1. vinder på
forårsvinderklasse.
E) Ruhåret Hønsehund, Korthåret Hønsehund (født 2012 eller senere), Tysk Langhår
og Kleiner Münsterländer skal være HD-fri (A og B).

DKJCH

Dansk jagtchampionat:
Hunden skal have opnået 1. præmie på dansk brugsprøve samt 1. præmie på dansk
fuldbrugsprøve samt en anerkendt (”stambogsført”) placering på vinderprøve.
Hunden skal tillige have opnået Very Good på FCI-anerkendt udstilling, efter at den
er fyldt 24 måneder.

DKSCH

Dansk sporchampionat (schweiss):
Hunden skal have opnået følgende:
1. præmie på 400 meter 3 timers schweissprøve, 1. præmie på 400 meter 20 timers
schweissprøve, 1. præmie på 1000 meter 20 timer schweissprøve samt 1. præmie på
1000 meter 40 timer schweissprøve. Resultaterne skal være opnået på prøver i Danmark og iht. DKKs schweissprøvereglement

DKSKFUCH

Dansk skovfuglechampionat:
Tildeles den hund, der på en skovfugleprøve med minimum 8 startende hunde har
opnået en 1. præmie og er blevet prøvens bedste hund, og som endvidere opfylder
kravene til titlen Dansk jagtchampion eller Dansk brugschampion.
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167

8 Amerikansk Cocker Spaniel

167

8 Amerikansk Cocker Spaniel

301

8 Amerikansk Vandspaniel

105

8 Barbet

037

8 Cao de Agua Portugues

263

263

8 Chesapeake Bay Retriever

8 Chesapeake Bay Retriever

Titel

Krav

DKSCH(B)

Dansk sporchampionat (schweiss):
Hunden skal med en 1. præmie bestå følgende afprøvninger (afholdt iht. DKK’s
schweissprøvereglement):
1 x 400 meter/3 timer schweissprøve
1 x 400 meter/20 timer schweissprøve
1 x 1000 meter/20 timer schweissprøve
Såfremt en hund har opnået et sporchampionat/vildtsporchampionat i et nordisk
land (Finland, Norge eller Sverige), vil den opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på
1000 meter/20 timer schweiss.

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) for at blive afprøvet på elitespor og bestå med en 1.
præmie på 1000 meter/40 timer schweissprøve (afprøvet iht. DKK’s
schweissprøvereglement).

DKCH

Krav til championat:
Hunden skal have opnået en af følgende i Dansk Retriever Klubs prøvesystem:
Mindst 2. præmie på markprøve B – åben klasse.
Mindst 3. præmie på Vildtprøve.

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 FCI-medlemsland. 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).
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263

263

263

8 Chesapeake Bay Retriever

8 Chesapeake Bay Retriever

8 Chesapeake Bay Retriever

Titel

Krav

DKCH(+J)

Dansk championat m/jagtprøvepræmiering:
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(+J), hvis
den efter den 1. januar 2008 opnår 1 dansk certifikat (CAC) og har opnået eller opnår nationalt eksteriørchampionat i et FCI-medlemsland.
I begge tilfælde gælder, at det sidste certifikat (enten dansk eller udenlandsk) skal
være opnået, efter at hunden er blevet 24 måneder.
Hunden skal tillige have opnået 1. præmie på markprøve i åben klasse A.

DKBRCH

Dansk brugschampionat:
Hunden skal have opnået tre placeringer med certifikat, heraf mindst 1 på B-prøve,
mindst 1 på A-prøve og mindst 1 på fælles prøve for alle retrieverracer - under
mindst 2 forskellige dommere. Endvidere kræves mindst Good på en FCI-anerkendt
udstilling, efter at hunden er fyldt 24 måneder.

DKJCH

Dansk jagtchampionat:
Hunden skal have opnået 3 placeringer med certifikat på markprøve A under mindst
2 forskellige dommere. Mindst 1 af certifikaterne skal være opnået på fællesprøve
for alle retrieverracer. Endvidere kræves mindst Good på FCI-anerkendt udstilling,
efter at hunden er fyldt 24 måneder.
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263

263

8 Chesapeake Bay Retriever

8 Chesapeake Bay Retriever

Titel

Krav

DKSCH

Dansk sporchampionat:
Hunden skal have opnået 1 x 1. præmie på DKK 1000 m/20 timers schweissprøve, 1
x 1. præmie på DKK 1000 m/40 timers schweissprøve samt 1 x 1. præmie på DRK’s
championatsprøve. Sidstnævnte skal være opnået efter den 1. juni 2015.
Præmieringerne til championatet skal opnås hos mindst 2 forskellige dommere. De 3
præmieringer skal opnås med mindst tolv måneder mellem første og tredje tællende
resultat.
De 3 præmieringer skal opnås på mindst 2 forskellige prøvesteder.
Endvidere skal hunden have opnået mindst Good på en FCI-anerkendt udstilling, efter at den er fyldt 24 måneder.
Hunde registreret i Norge, Sverige og Finland kan opnå dansk sporchampionat ved at
opnå 1 x 1. præmie på DKK 400 m/3 timers schweissprøve, 1 x 1. præmie på DKK 400
m/20 timers schweissprøve, 1 x 1. præmie på DKK 1000 m/20 timers schweissprøve,
1 x 1. præmie på DKK 1000 m/40 timers schweissprøve samt 1 x 1. præmie på DRK’s
championatsprøve. Eksteriørkravet skal ligeledes være opfyldt.
For at få titlen registreret i DKK skal hundeejeren indsende et bevis fra specialklubben i form af brev eller diplom.

DKSCH(V)

Dansk sporchampionat (vildtspor):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie erhvervet i championatsklassen.
Præmieringerne til championatet skal opnås hos mindst to forskellige dommere.
De tre præmieringer skal opnås med mindst tolv måneder mellem første og tredje
tællende resultat.
De tre præmieringer skal opnås på mindst to forskellige prøvesteder.
Hunden skal tillige have opnået mindst bedømmelsen ”Good”, efter den er fyldt 24
måneder, på en DKK-anerkendt udstilling.
Hunde registreret i Norge, Sverige og Finland kan få tildelt Dansk sporchampionat
(vildtspor) - DKSCH(V) ved at opnå 1 x 1. præmie på Dansk Retriever Klubs championatsspor i Danmark, hvis hunden har opnået nationalt vildtsporchampionat i ét af de
nævnte lande.
For at få titlen registreret, skal hundeejeren indsende et bevis fra specialklubben i
form af brev eller diplom til DKK.
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263

109

109

109

8 Chesapeake Bay Retriever

8 Clumber Spaniel

8 Clumber Spaniel

8 Clumber Spaniel

Titel

Krav

DKWTCH

Dansk working test championat:
Hunden skal have opnået tre placeringer som 1. WT vinder i vinderklasse med
mindst 70 % af mulige points. Mindst én placering skal være opnået på WT fælles for
alle retrieverracer.
Hunden skal endvidere have opnået mindst præmieringen Good på en FCI-anerkendt udstilling, efter at den er fyldt 24 måneder.
Evt. yderligere information om dette championat fås ved henvendelse til Dansk Retriever Klub.

DKCH

Krav til championat:
Hunden skal som minimum have bestået én af følgende prøver: DJU’s apporteringsprøve eller DJU’s slæb- og apporteringsprøve eller Spaniel Klubbens markprøve begynderklasse, bestående af de to dele: Spaniel Klubbens Marksøg Prøve og Spaniel
Klubbens Land/vand Prøve. Begge dele skal være bestået og kan tages i vilkårlig rækkefølge. For udenlandsk ejede hunde, der ikke opfylder ovenstående krav, gælder, at
FCI’s brugsprøvecertifikat skal medbringes som dokumentation for bestået adgangsgivende prøve. Dette skal medbringes på udstillingsdagen.

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 efter den 1. januar 2008 opnår 1
dansk certifikat (CAC) og har opnået eller opnår nationalt eksteriørchampionat i et
FCI-medlemsland. I begge tilfælde gælder, at det sidste certifikat (enten dansk eller
udenlandsk) skal være opnået, efter at hunden er blevet 24 måneder.

DKBRCH

Dansk brugschampionat:
Hunden skal have opnået tre 1. vinderplaceringer (Spaniel Klubbens markprøve),
hvoraf mindst 2 skal være opnået på efterårsprøve under mindst 2 forskellige dommere eller 5 vinderplaceringer i vinderklasse (1., 2., 3. eller 4. vinder), hvoraf mindst
2 skal være 1. vinderplaceringer og mindst en 1. vinderplacering skal være opnået på
efterårsprøve, og de 5 vinderplaceringer skal være opnået under mindst 3 forskellige
dommere.
Endvidere kræves mindst Good på en FCI-anerkendt udstilling.

197

09.01.2023
FCI-nr. Gruppe Race

109

109

8 Clumber Spaniel

8 Clumber Spaniel

Titel

Krav

DKSCH(B)

Dansk sporchampionat (schweiss):
Hunden skal med en 1. præmie bestå følgende afprøvninger (afholdt iht. DKK’s
schweissprøvereglement):
1 x 400 meter/3 timer schweissprøve
1 x 400 meter/20 timer schweissprøve
1 x 1000 meter/20 timer schweissprøve
Såfremt en hund har opnået et sporchampionat/vildtsporchampionat i et nordisk
land (Finland, Norge eller Sverige), vil den opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på
1000 meter/20 timer schweiss.

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) for at blive afprøvet på elitespor og bestå med en 1.
præmie på 1000 meter/40 timer schweissprøve (afprøvet iht. DKK’s schweissprøvereglement).
Krav til championat:
Hunden skal have opnået en af følgende i Dansk Retriever Klubs prøvesystem:

110

8 Curly Coated Retriever

DKCH

1. præmie på markprøve B i begynderklasse.
1. præmie i Introduktionsprøve
Bestået Working Test – åben klasse.
Overgangsordning: For hunde, som allerede pr. 1. januar 2010 er fuldcertede og har
opnået ovennævnte markprøvepræmiering, gælder, at hunden yderligere skal erhverve sig et Excellent på en DKK-anerkendt udstilling for at opnå titlen DKCH.

110

8 Curly Coated Retriever

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 FCI-medlemsland. 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).
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110

110

110

8 Curly Coated Retriever

8 Curly Coated Retriever

8 Curly Coated Retriever

Titel

Krav

DKCH(+J)

Dansk championat m/jagtprøvepræmiering:
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(+J), hvis
den efter den 1. januar 2008 opnår 1 dansk certifikat (CAC) og har opnået eller opnår nationalt eksteriørchampionat i et FCI-medlemsland.
I begge tilfælde gælder, at det sidste certifikat (enten dansk eller udenlandsk) skal
være opnået, efter at hunden er blevet 24 måneder.
Hunden skal tillige have opnået 1. præmie på markprøve i åben klasse A.

DKBRCH

Dansk brugschampionat:
Hunden skal have opnået tre placeringer med certifikat, heraf mindst 1 på B-prøve,
mindst 1 på A-prøve og mindst 1 på fælles prøve for alle retrieverracer - under
mindst 2 forskellige dommere. Endvidere kræves mindst Good på en FCI-anerkendt
udstilling, efter at hunden er fyldt 24 måneder.

DKJCH

Dansk jagtchampionat:
Hunden skal have opnået 3 placeringer med certifikat på markprøve A under mindst
2 forskellige dommere. Mindst 1 af certifikaterne skal være opnået på fæl-lesprøve
for alle retrieverracer. Endvidere kræves mindst Good på FCI-anerkendt udstilling,
efter at hunden er fyldt 24 måneder.
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110

110

8 Curly Coated Retriever

8 Curly Coated Retriever

Titel

Krav

DKSCH

Dansk sporchampionat:
Hunden skal have opnået 1 x 1. præmie på DKK 1000 m/20 timers schweissprøve, 1
x 1. præmie på DKK 1000 m/40 timers schweissprøve samt 1 x 1. præmie på DRK’s
championatsprøve. Sidstnævnte skal være opnået efter den 1. juni 2015.
Præmieringerne til championatet skal opnås hos mindst 2 forskellige dommere. De 3
præmieringer skal opnås med mindst tolv måneder mellem første og tredje tællende resultat.
De 3 præmieringer skal opnås på mindst 2 forskellige prøvesteder.
Endvidere skal hunden have opnået mindst Good på en FCI-anerkendt udstilling, efter at den er fyldt 24 måneder.
Hunde registreret i Norge, Sverige og Finland kan opnå dansk sporchampionat ved at
opnå 1 x 1. præmie på DKK 400 m/3 timers schweissprøve, 1 x 1. præmie på DKK 400
m/20 timers schweissprøve, 1 x 1. præmie på DKK 1000 m/20 timers schweissprøve, 1 x 1. præmie på DKK 1000 m/40 timers schweissprøve samt 1 x 1. præmie på
DRK’s championatsprøve. Eksteriørkravet skal ligeledes være opfyldt.
For at få titlen registreret i DKK skal hundeejeren indsende et bevis fra specialklubben i form af brev eller diplom.

DKSCH(V)

Dansk sporchampionat (vildtspor):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie erhvervet i championatsklassen.
Præmieringerne til championatet skal opnås hos mindst to forskellige dommere.
De tre præmieringer skal opnås med mindst tolv måneder mellem første og tredje
tællende resultat.
De tre præmieringer skal opnås på mindst to forskellige prøvesteder.
Hunden skal tillige have opnået mindst bedømmelsen ”Good”, efter den er fyldt 24
måneder, på en DKK-anerkendt udstilling.
Hunde registreret i Norge, Sverige og Finland kan få tildelt Dansk sporchampionat
(vildtspor) - DKSCH(V) ved at opnå 1 x 1. præmie på Dansk Retriever Klubs championatsspor i Danmark, hvis hunden har opnået nationalt vildtsporchampionat i ét af
de nævnte lande.
For at få titlen registreret, skal hundeejeren indsende et bevis fra specialklubben i
form af brev eller diplom til DKK.
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110

005

005

005

8 Curly Coated Retriever

8 Engelsk Cocker Spaniel

8 Engelsk Cocker Spaniel

8 Engelsk Cocker Spaniel

Titel

Krav

DKWTCH

Dansk working test championat:
Hunden skal have opnået tre placeringer som 1. WT vinder i vinderklasse med
mindst 70 % af mulige points. Mindst én placering skal være opnået på WT fælles for
alle retrieverracer.
Hunden skal endvidere have opnået mindst præmieringen Good på en FCI-anerkendt udstilling, efter at den er fyldt 24 måneder.
Evt. yderligere information om dette championat fås ved henvendelse til Dansk Retriever Klub.

DKCH

Krav til championat:
Hunden skal som minimum have bestået én af følgende prøver: DJU’s apporteringsprøve eller DJU’s slæb- og apporteringsprøve eller Spaniel Klubbens markprøve begynderklasse, bestående af de to dele: Spaniel Klubbens Marksøg Prøve og Spaniel
Klubbens Land/vand Prøve. Begge dele skal være bestået og kan tages i vilkårlig rækkefølge. For udenlandsk ejede hunde, der ikke opfylder ovenstående krav, gælder, at
FCI’s brugsprøvecertifikat skal medbringes som dokumentation for bestået adgangsgivende prøve. Dette skal medbringes på udstillingsdagen.

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 efter den 1. januar 2008 opnår 1
dansk certifikat (CAC) og har opnået eller opnår nationalt eksteriørchampionat i et
FCI-medlemsland. I begge tilfælde gælder, at det sidste certifikat (enten dansk eller
udenlandsk) skal være opnået, efter at hunden er blevet 24 måneder.

DKBRCH

Dansk brugschampionat:
Hunden skal have opnået tre 1. vinderplaceringer (Spaniel Klubbens markprøve),
hvoraf mindst 2 skal være opnået på efterårsprøve under mindst 2 forskellige dommere eller 5 vinderplaceringer i vinderklasse (1., 2., 3. eller 4. vinder), hvoraf mindst
2 skal være 1. vinderplaceringer og mindst en 1. vinderplacering skal være opnået på
efterårsprøve, og de 5 vinderplaceringer skal være opnået under mindst 3 forskellige
dommere.
Endvidere kræves mindst Good på en FCI-anerkendt udstilling.
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005

005

125

125

8 Engelsk Cocker Spaniel

8 Engelsk Cocker Spaniel

8 Engelsk Springer Spaniel

8 Engelsk Springer Spaniel

Titel

Krav

DKSCH(B)

Dansk sporchampionat (schweiss):
Hunden skal med en 1. præmie bestå følgende afprøvninger (afholdt iht. DKK’s
schweissprøvereglement):
1 x 400 meter/3 timer schweissprøve
1 x 400 meter/20 timer schweissprøve
1 x 1000 meter/20 timer schweissprøve
Såfremt en hund har opnået et sporchampionat/vildtsporchampionat i et nordisk
land (Finland, Norge eller Sverige), vil den opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på
1000 meter/20 timer schweiss.

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) for at blive afprøvet på elitespor og bestå med en 1.
præmie på 1000 meter/40 timer schweissprøve (afprøvet iht. DKK’s schweissprøvereglement).

DKCH

Krav til championat:
Hunden skal som minimum have bestået én af følgende prøver: DJU’s apporteringsprøve eller DJU’s slæb- og apporteringsprøve eller Spaniel Klubbens markprøve begynderklasse, bestående af de to dele: Spaniel Klubbens Marksøg Prøve og Spaniel
Klubbens Land/vand Prøve. Begge dele skal være bestået og kan tages i vilkårlig rækkefølge. For udenlandsk ejede hunde, der ikke opfylder ovenstående krav, gælder, at
FCI’s brugsprøvecertifikat skal medbringes som dokumentation for bestået adgangsgivende prøve. Dette skal medbringes på udstillingsdagen.

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 efter den 1. januar 2008 opnår 1
dansk certifikat (CAC) og har opnået eller opnår nationalt eksteriørchampionat i et
FCI-medlemsland. I begge tilfælde gælder, at det sidste certifikat (enten dansk eller
udenlandsk) skal være opnået, efter at hunden er blevet 24 måneder.
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125

125

125

123

8 Engelsk Springer Spaniel

8 Engelsk Springer Spaniel

8 Engelsk Springer Spaniel

8 Field Spaniel

Titel

Krav

DKBRCH

Dansk brugschampionat:
Hunden skal have opnået tre 1. vinderplaceringer (Spaniel Klubbens markprøve),
hvoraf mindst 2 skal være opnået på efterårsprøve under mindst 2 forskellige dommere eller 5 vinderplaceringer i vinderklasse (1., 2., 3. eller 4. vinder), hvoraf mindst
2 skal være 1. vinderplaceringer og mindst en 1. vinderplacering skal være opnået på
efterårsprøve, og de 5 vinderplaceringer skal være opnået under mindst 3 forskellige
dommere.
Endvidere kræves mindst Good på en FCI-anerkendt udstilling.

DKSCH(B)

Dansk sporchampionat (schweiss):
Hunden skal med en 1. præmie bestå følgende afprøvninger (afholdt iht. DKK’s
schweissprøvereglement):
1 x 400 meter/3 timer schweissprøve
1 x 400 meter/20 timer schweissprøve
1 x 1000 meter/20 timer schweissprøve
Såfremt en hund har opnået et sporchampionat/vildtsporchampionat i et nordisk
land (Finland, Norge eller Sverige), vil den opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på
1000 meter/20 timer schweiss.

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) for at blive afprøvet på elitespor og bestå med en 1.
præmie på 1000 meter/40 timer schweissprøve (afprøvet iht. DKK’s schweissprøvereglement).

DKCH

Krav til championat:
Hunden skal som minimum have bestået én af følgende prøver: DJU’s apporteringsprøve eller DJU’s slæb- og apporteringsprøve eller Spaniel Klubbens markprøve begynderklasse, bestående af de to dele: Spaniel Klubbens Marksøg Prøve og Spaniel
Klubbens Land/vand Prøve. Begge dele skal være bestået og kan tages i vilkårlig rækkefølge. For udenlandsk ejede hunde, der ikke opfylder ovenstående krav, gælder, at
FCI’s brugsprøvecertifikat skal medbringes som dokumentation for bestået adgangsgivende prøve. Dette skal medbringes på udstillingsdagen.
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123

123

123

123

121

8 Field Spaniel

8 Field Spaniel

8 Field Spaniel

8 Field Spaniel

8 Flat Coated Retriever

Titel

Krav

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 efter den 1. januar 2008 opnår 1
dansk certifikat (CAC) og har opnået eller opnår nationalt eksteriørchampionat i et
FCI-medlemsland. I begge tilfælde gælder, at det sidste certifikat (enten dansk eller
udenlandsk) skal være opnået, efter at hunden er blevet 24 måneder.

DKBRCH

Dansk brugschampionat:
Hunden skal have opnået tre 1. vinderplaceringer (Spaniel Klubbens markprøve),
hvoraf mindst 2 skal være opnået på efterårsprøve under mindst 2 forskellige dommere eller 5 vinderplaceringer i vinderklasse (1., 2., 3. eller 4. vinder), hvoraf mindst
2 skal være 1. vinderplaceringer og mindst en 1. vinderplacering skal være opnået på
efterårsprøve, og de 5 vinderplaceringer skal være opnået under mindst 3 forskellige
dommere.
Endvidere kræves mindst Good på en FCI-anerkendt udstilling.

DKSCH(B)

Dansk sporchampionat (schweiss):
Hunden skal med en 1. præmie bestå følgende afprøvninger (afholdt iht. DKK’s
schweissprøvereglement):
1 x 400 meter/3 timer schweissprøve
1 x 400 meter/20 timer schweissprøve
1 x 1000 meter/20 timer schweissprøve
Såfremt en hund har opnået et sporchampionat/vildtsporchampionat i et nordisk
land (Finland, Norge eller Sverige), vil den opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på
1000 meter/20 timer schweiss.

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) for at blive afprøvet på elitespor og bestå med en 1.
præmie på 1000 meter/40 timer schweissprøve (afprøvet iht. DKK’s schweissprøvereglement).

DKCH

Krav til championat:
Hunden skal have opnået en af følgende i Dansk Retriever Klubs prøvesystem:
Mindst 2. præmie på markprøve B – åben klasse.
Mindst 3. præmie på Vildtprøve.
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121

121

121

121

8 Flat Coated Retriever

8 Flat Coated Retriever

8 Flat Coated Retriever

8 Flat Coated Retriever

Titel

Krav

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 FCI-medlemsland. 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).

DKCH(+J)

Dansk championat m/jagtprøvepræmiering:
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(+J), hvis
den efter den 1. januar 2008 opnår 1 dansk certifikat (CAC) og har opnået eller opnår nationalt eksteriørchampionat i et FCI-medlemsland.
I begge tilfælde gælder, at det sidste certifikat (enten dansk eller udenlandsk) skal
være opnået, efter at hunden er blevet 24 måneder.
Hunden skal tillige have opnået 1. præmie på markprøve i åben klasse A.

DKBRCH

Dansk brugschampionat:
Hunden skal have opnået tre placeringer med certifikat, heraf mindst 1 på B-prøve,
mindst 1 på A-prøve og mindst 1 på fælles prøve for alle retrieverracer - under
mindst 2 forskellige dommere. Endvidere kræves mindst Very Good på en FCI-anerkendt udstilling, efter at hunden er fyldt 24 må-neder.

DKJCH

Dansk jagtchampionat:
Hunden skal have opnået 3 placeringer med certifikat på markprøve A under mindst
2 forskellige dommere. Mindst 1 af certifikaterne skal være opnået på fællesprøve
for alle retrieverracer. Endvidere kræves mindst Very Good på FCI-anerkendt udstilling, efter at hunden er fyldt 24 måneder.
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121

121

8 Flat Coated Retriever

8 Flat Coated Retriever

Titel

Krav

DKSCH

Dansk sporchampionat:
Hunden skal have opnået 1 x 1. præmie på DKK 1000 m/20 timers schweissprøve, 1
x 1. præmie på DKK 1000 m/40 timers schweissprøve samt 1 x 1. præmie på DRK’s
championatsprøve. Sidstnævnte skal være opnået efter den 1. juni 2015.
Præmieringerne til championatet skal opnås hos mindst 2 forskellige dommere. De 3
præmieringer skal opnås med mindst tolv måneder mellem første og tredje tællende resultat.
De 3 præmieringer skal opnås på mindst 2 forskellige prøvesteder.
Endvidere skal hunden have opnået mindst Very Good på en FCI-anerkendt udstilling, efter at den er fyldt 24 måneder.
Hunde registreret i Norge, Sverige og Finland kan opnå dansk sporchampionat ved at
opnå 1 x 1. præmie på DKK 400 m/3 timers schweissprøve, 1 x 1. præmie på DKK 400
m/20 timers schweissprøve, 1 x 1. præmie på DKK 1000 m/20 timers schweissprøve, 1 x 1. præmie på DKK 1000 m/40 timers schweissprøve samt 1 x 1. præmie på
DRK’s championatsprøve. Eksteriørkravet skal ligeledes være opfyldt.
For at få titlen registreret i DKK skal hundeejeren indsende et bevis fra specialklubben i form af brev eller diplom.

DKSCH(V)

Dansk sporchampionat (vildtspor):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie erhvervet i championatsklassen.
Præmieringerne til championatet skal opnås hos mindst to forskellige dommere.
De tre præmieringer skal opnås med mindst tolv måneder mellem første og tredje
tællende resultat.
De tre præmieringer skal opnås på mindst to forskellige prøvesteder.
Hunden skal tillige have opnået mindst bedømmelsen ”Very Good”, efter den er
fyldt 24 måneder, på en DKK-anerkendt udstilling.
Hunde registreret i Norge, Sverige og Finland kan få tildelt Dansk sporchampionat
(vildtspor) - DKSCH(V) ved at opnå 1 x 1. præmie på Dansk Retriever Klubs championatsspor i Danmark, hvis hunden har opnået nationalt vildtsporchampionat i ét af
de nævnte lande.
For at få titlen registreret, skal hundeejeren indsende et bevis fra specialklubben i
form af brev eller diplom til DKK.
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121

111

8 Flat Coated Retriever

8 Golden Retriever

Titel

Krav

DKWTCH

Dansk working test championat:
Hunden skal have opnået tre placeringer som 1. WT vinder i vinderklasse med
mindst 70 % af mulige points. Mindst én placering skal være opnået på WT fælles for
alle retrieverracer.
Hunden skal endvidere have opnået mindst præmieringen Very Good på en FCI-anerkendt udstilling, efter at den er fyldt 24 måneder.
Evt. yderligere information om dette championat fås ved henvendelse til Dansk Retriever Klub.

DKCH

Krav til championat:
Hunden skal have opnået en af følgende i Dansk Retriever Klubs prøvesystem:
Bestået kvalifikationsprøve.
1. præmie på markprøve B i begynderklasse.

Mindst 3. præmie på Vildtprøve

111

111

8 Golden Retriever

8 Golden Retriever

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 efter den 1. januar 2008 opnår 1
dansk certifikat (CAC) og har opnået eller opnår nationalt eksteriørchampionat i et
FCI-medlemsland. I begge tilfælde gælder, at det sidste certifikat (enten dansk eller
udenlandsk) skal være opnået, efter at hunden er blevet 24 måneder.

DKCH(+J)

Dansk championat m/jagtprøvepræmiering:
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(+J), hvis
den efter den 1. januar 2008 opnår 1 dansk certifikat (CAC) og har opnået eller opnår nationalt eksteriørchampionat i et FCI-medlemsland.
I begge tilfælde gælder, at det sidste certifikat (enten dansk eller udenlandsk) skal
være opnået, efter at hunden er blevet 24 måneder.
Hunden skal tillige have opnået 1. præmie på markprøve i åben klasse A.

207

09.01.2023
FCI-nr. Gruppe Race

111

111

111

8 Golden Retriever

8 Golden Retriever

8 Golden Retriever

Titel

Krav

DKBRCH

Dansk brugschampionat:
Hunden skal have opnået tre placeringer med certifikat, heraf mindst 1 på B-prøve,
mindst 1 på A-prøve og mindst 1 på fælles prøve for alle retrieverracer - under
mindst 2 forskellige dommere. Endvidere kræves, efter at hunden er fyldt 24 måneder, bestået kvalifikationsprøve eller mindst Good på FCI-anerkendt udstilling

DKJCH

Dansk jagtchampionat:
Hunden skal have opnået 3 placeringer med certifikat på markprøve A under mindst
2 forskellige dommere. Mindst 1 af certifikaterne skal være opnået på fællesprøve
for alle retrieverracer. Endvidere kræves, efter at hunden er fyldt 24 måneder, bestået kvalifikationsprøve eller mindst Good på FCI-anerkendt udstilling.

DKSCH

Dansk sporchampionat:
Hunden skal have opnået 1 x 1. præmie på DKK 1000 m/20 timers schweissprøve, 1
x 1. præmie på DKK 1000 m/40 timers schweissprøve samt 1 x 1. præmie på DRK’s
championatsprøve. Sidstnævnte skal være opnået efter den 1. juni 2015.
Præmieringerne til championatet skal opnås hos mindst 2 forskellige dommere. De 3
præmieringer skal opnås med mindst tolv måneder mellem første og tredje tællende resultat.
De 3 præmieringer skal opnås på mindst 2 forskellige prøvesteder.
Endvidere skal hunden efter at være fyldt 24 måneder have opnået mindst Good på
en FCI-anerkendt udstilling eller bestået kvalifikationsprøven.
Hunde registreret i Norge, Sverige og Finland kan opnå dansk sporchampionat ved at
opnå 1 x 1. præmie på DKK 400 m/3 timers schweissprøve, 1 x 1. præmie på DKK 400
m/20 timers schweissprøve, 1 x 1. præmie på DKK 1000 m/20 timers schweissprøve, 1 x 1. præmie på DKK 1000 m/40 timers schweissprøve samt 1 x 1. præmie på
DRK’s championatsprøve. Eksteriørkravet skal ligeledes være opfyldt.
For at få titlen registreret i DKK skal hundeejeren indsende et bevis fra specialklubben i form af brev eller diplom.
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111

111

314

8 Golden Retriever

8 Golden Retriever

8 Hollandsk Kooikerhondje

Titel

Krav

DKSCH(V)

Dansk sporchampionat (vildtspor):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie erhvervet i championatsklassen.
Præmieringerne til championatet skal opnås hos mindst to forskellige dommere.
De tre præmieringer skal opnås med mindst tolv måneder mellem første og tredje
tællende resultat.
De tre præmieringer skal opnås på mindst to forskellige prøvesteder.
Hunden skal tillige efter at være fyldt 24 måneder have opnået mindst bedømmelsen ”Good” på en DKK-anerkendt udstilling eller have bestået kvalifikationsprøven.
Hunde registreret i Norge, Sverige og Finland kan få tildelt Dansk sporchampionat
(vildtspor) - DKSCH(V) ved at opnå 1 x 1. præmie på Dansk Retriever Klubs championatsspor i Danmark, hvis hunden har opnået nationalt vildtsporchampionat i ét af
de nævnte lande.
For at få titlen registreret, skal hundeejeren indsende et bevis fra specialklubben i
form af brev eller diplom til DKK.

DKWTCH

Dansk working test championat:
Hunden skal have opnået tre placeringer som 1. WT vinder i vinderklasse med
mindst 70 % af mulige points. Mindst én placering skal være opnået på WT fælles for
alle retrieverracer.
Hunden skal endvidere efter at den er fyldt 24 måneder have bestået DRK’s kvalifikationsprøve eller have opnået mindst præmieringen Good på en FCI-anerkendt udstilling.
Evt. yderligere information om dette championat fås ved henvendelse til Dansk Retriever Klub.

DKSCH(B)

Dansk sporchampionat (schweiss):
Hunden skal have opnået følgende præmieringer:
1. præmie på 400 meter/3 timers schweissprøve

1. præmie på 400 meter/20 timers schweissprøve samt
1. præmie på 1000 meter/20 timers schweissprøve.
Hundene afprøves efter DKK’s schweissprøvereglement.
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124

124

124

124

8 Irish Water Spaniel

8 Irish Water Spaniel

8 Irish Water Spaniel

8 Irish Water Spaniel

Titel

Krav

DKCH

Krav til championat:
Hunden skal som minimum have bestået én af følgende prøver: DJU’s apporteringsprøve eller DJU’s slæb- og apporteringsprøve eller Spaniel Klubbens markprøve begynderklasse, bestående af de to dele: Spaniel Klubbens Marksøg Prøve og Spaniel
Klubbens Land/vand Prøve. Begge dele skal være bestået og kan tages i vilkårlig rækkefølge. For udenlandsk ejede hunde, der ikke opfylder ovenstående krav, gælder, at
FCI’s brugsprøvecertifikat skal medbringes som dokumentation for bestået adgangsgivende prøve. Dette skal medbringes på udstillingsdagen.

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 efter den 1. januar 2008 opnår 1
dansk certifikat (CAC) og har opnået eller opnår nationalt eksteriørchampionat i et
FCI-medlemsland. I begge tilfælde gælder, at det sidste certifikat (enten dansk eller
udenlandsk) skal være opnået, efter at hunden er blevet 24 måneder.

DKSCH(B)

Dansk sporchampionat (schweiss):
Hunden skal med en 1. præmie bestå følgende afprøvninger (afholdt iht. DKK’s
schweissprøvereglement):
1 x 400 meter/3 timer schweissprøve
1 x 400 meter/20 timer schweissprøve
1 x 1000 meter/20 timer schweissprøve
Såfremt en hund har opnået et sporchampionat/vildtsporchampionat i et nordisk
land (Finland, Norge eller Sverige), vil den opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på
1000 meter/20 timer schweiss.

DKBRCH

Dansk brugschampionat:
Hunden skal have opnået tre 1. vinderplaceringer (Spaniel Klubbens markprøve),
hvoraf mindst 2 skal være opnået på efterårsprøve under mindst 2 forskellige dommere eller 5 vinderplaceringer i vinderklasse (1., 2., 3. eller 4. vinder), hvoraf mindst
2 skal være 1. vinderplaceringer og mindst en 1. vinderplacering skal være opnået på
efterårsprøve, og de 5 vinderplaceringer skal være opnået under mindst 3 forskellige
dommere.
Endvidere kræves mindst Good på en FCI-anerkendt udstilling.
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124

122

8 Irish Water Spaniel

8 Labrador Retriever

Titel

Krav

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) for at blive afprøvet på elitespor og bestå med en 1.
præmie på 1000 meter/40 timer schweissprøve (afprøvet iht. DKK’s schweissprøvereglement).

DKCH

Krav til championat:
Hunden skal have opnået en af følgende i Dansk Retriever Klubs prøvesystem:
Bestået kvalifikationsprøve.
1. præmie på markprøve B i begynderklasse.

Mindst 3. præmie på Vildtprøve.

122

122

122

8 Labrador Retriever

8 Labrador Retriever

8 Labrador Retriever

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 FCI-medlemsland. I begge
tilfælde gælder, at det sidste certifikat (enten dansk eller udenlandsk) skal være opnået efter 1. januar 2016, og efter at hunden er blevet 24 måneder. Overgangsordning: For hunde, som allerede pr. 1. januar 2016 er fuldcertede, gælder, at hunden
yderligere skal erhverve sig et CK på en DKK-anerkendt udstilling for at opnå titlen
DKCH(U).

DKCH(+J)

Dansk championat m/jagtprøvepræmiering:
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(+J), hvis
den efter den 1. januar 2008 opnår 1 dansk certifikat (CAC) og har opnået eller opnår nationalt eksteriørchampionat i et FCI-medlemsland.
I begge tilfælde gælder, at det sidste certifikat (enten dansk eller udenlandsk) skal
være opnået, efter at hunden er blevet 24 måneder.
Hunden skal tillige have opnået 1. præmie på markprøve i åben klasse A.

DKBRCH

Dansk brugschampionat:
Hunden skal have opnået tre placeringer med certifikat, heraf mindst 1 på B-prøve,
mindst 1 på A-prøve og mindst 1 på fælles prøve for alle retrieverracer - under
mindst 2 forskellige dommere. Endvidere kræves, efter at hunden er fyldt 24 måneder, bestået kvalifikationsprøve eller mindst Good på FCI-anerkendt udstilling
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122

122

8 Labrador Retriever

8 Labrador Retriever

Titel

Krav

DKJCH

Dansk jagtchampionat:
Hunden skal have opnået 3 placeringer med certifikat på markprøve A under mindst
2 forskellige dommere. Mindst 1 af certifikaterne skal være opnået på fællesprøve
for alle retrieverracer. Endvidere kræves, efter at hunden er fyldt 24 måneder, bestået kvalifikationsprøve eller mindst Good på FCI-anerkendt udstilling.

DKSCH

Dansk sporchampionat:
Hunden skal have opnået 1 x 1. præmie på DKK 1000 m/20 timers schweissprøve, 1
x 1. præmie på DKK 1000 m/40 timers schweissprøve samt 1 x 1. præmie på DRK’s
championatsprøve. Sidstnævnte skal være opnået efter den 1. juni 2015.
Præmieringerne til championatet skal opnås hos mindst 2 forskellige dommere. De 3
præmieringer skal opnås med mindst tolv måneder mellem første og tredje tællende resultat.
De 3 præmieringer skal opnås på mindst 2 forskellige prøvesteder.
Endvidere skal hunden efter at være fyldt 24 måneder have opnået mindst Good på
en FCI-anerkendt udstilling eller bestået kvalifikationsprøven.
Hunde registreret i Norge, Sverige og Finland kan opnå dansk sporchampionat ved at
opnå 1 x 1. præmie på DKK 400 m/3 timers schweissprøve, 1 x 1. præmie på DKK 400
m/20 timers schweissprøve, 1 x 1. præmie på DKK 1000 m/20 timers schweissprøve, 1 x 1. præmie på DKK 1000 m/40 timers schweissprøve samt 1 x 1. præmie på
DRK’s championatsprøve. Eksteriørkravet skal ligeledes være opfyldt.
For at få titlen registreret i DKK skal hundeejeren indsende et bevis fra specialklubben i form af brev eller diplom.
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122

8 Labrador Retriever

122

8 Labrador Retriever

298

8 Lagotto Romagnolo

312

8 Nova Scotia Duck Tolling Retriever

Titel

Krav

DKSCH(V)

Dansk sporchampionat (vildtspor):
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie erhvervet i championatsklassen.
Præmieringerne til championatet skal opnås hos mindst to forskellige dommere.
De tre præmieringer skal opnås med mindst tolv måneder mellem første og tredje
tællende resultat.
De tre præmieringer skal opnås på mindst to forskellige prøvesteder.
Hunden skal tillige efter at være fyldt 24 måneder have opnået mindst bedømmelsen ”Good” på en DKK-anerkendt udstilling eller have bestået kvalifikationsprøven.
Hunde registreret i Norge, Sverige og Finland kan få tildelt Dansk sporchampionat
(vildtspor) - DKSCH(V) ved at opnå 1 x 1. præmie på Dansk Retriever Klubs championatsspor i Danmark, hvis hunden har opnået nationalt vildtsporchampionat i ét af
de nævnte lande.
For at få titlen registreret, skal hundeejeren indsende et bevis fra specialklubben i
form af brev eller diplom til DKK.

DKWTCH

Dansk working test championat:
Hunden skal have opnået tre placeringer som 1. WT vinder i vinderklasse med
mindst 70 % af mulige points. Mindst én placering skal være opnået på WT fælles for
alle retrieverracer.
Hunden skal endvidere efter at den er fyldt 24 måneder have bestået DRK’s kvalifikationsprøve eller have opnået mindst præmieringen Good på en FCI-anerkendt udstilling samt have opnået 1. præmie på markprøve B.
Evt. yderligere information om dette championat fås ved henvendelse til Dansk Retriever Klub.

DKCH

Krav til championat:
Hunden skal have bestået Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs kvalifikationsprøve eller have opnået 1. præmie i begynderklassen på Tollerjagtprøven.

213

09.01.2023
FCI-nr. Gruppe Race

312

312

312

312

8 Nova Scotia Duck Tolling Retriever

8 Nova Scotia Duck Tolling Retriever

8 Nova Scotia Duck Tolling Retriever

8 Nova Scotia Duck Tolling Retriever

Titel

Krav

DKCH(U)

Hunden skal mindst tre gange af mindst tre forskellige dommere på danske udstillinger, anerkendt af DKK, have opnået certifikat. Titlen tildeles ikke hunde, som før 1.
januar 2017 har opnået titlen DKCH. Hunde registreret i et FCI-anerkendt land kan
endvidere opnå titlen DKCH(U), hvis den efter den 1. januar 2017 opnår 1 dansk certifikat (CAC) og har opnået eller opnår nationalt eksteriørchampionat i et FCI-medlemsland. I begge tilfælde gælder, at det sidste certifikat (enten dansk eller udenlandsk) skal være opnået, efter at hunden er blevet 24 måneder.

DKBRCH

Dansk brugschampionat:
Hunden skal have opnået tre placeringer med certifikat, heraf mindst 1 på B-prøve,
mindst 1 på A-prøve og mindst 1 på fælles prøve for alle retrieverracer - under
mindst 2 forskellige dommere. Endvidere kræves mindst Good på en FCI-anerkendt
udstilling, efter at hunden er fyldt 24 måneder.

DKJCH

Dansk jagtchampionat:
Hunden skal have opnået mindst 3 x 1 præmie i eliteklasse på Tollerjagtprøver arrangeret af DNSDTRK, SSRK eller eller på andre FCI godkendte Tollerjagtprøver afholdt på vildt under mindst 2 forskellige dommere. Mindst to 1. præmier skal være
tildelt på en dansk Tollerjagt-prøve i eliteklassen.
For registrering af titlen hos DKK kræves et bevis i form af diplom fra specialklubben.

DKSCH

Dansk sporchampionat:
Hunden skal have en 1. præmie på følgende afprøvninger:
1000 meter/20 timer på schweissprøve (afholdt iht. DKK’s schweissprøvereglement)
1000 meter/40 timer på schweissprøve (afholdt iht. DKK’s schweissprøvereglement)
1000 meter/20 timer på DNSDTRK vildtsporprøve.
Præmieringerne skal være opnået under mindst to forskellige dommere, i mindst to
forskellige kalenderår og på mindst to forskellige prøvesteder. Hunden skal desuden
have opnået mindst ”Good”, efter den er fyldt 24 måneder, på en FCI-anerkendt udstilling.
For registrering af titlen hos DKK kræves et bevis i form af diplom fra specialklubben.
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312

8 Nova Scotia Duck Tolling Retriever

-

8 Polish Hunting Spaniel

336

8 Spansk Vandhund

127

127

8 Sussex Spaniel

8 Sussex Spaniel

Titel

Krav

DKSCH(V)

Dansk sporchampionat (vildt):
3 x 1. præmie på enten DNSDTRK’s vildtsporprøve/DRK’s championatsklasse. Er en 1.
præmie opnået i DRK’s championatsklasse tæller det kun, såfremt spor er af samme
længde og alder, og indeholder minimum samme antal sporelementer som
DNSDTRK’s vildtsporklasse.
En hund der er vildtsporchampion i enten Norge, Sverige eller Finland kan blive
DKSCH(V) på en 1. præmie på DNSDTRK’s eller DRK’s championatsspor.
For registrering af titlen hos DKK kræves et bevis i form af diplom fra specialklubben.

DKCH

Krav til championat:
Hunden skal som minimum have bestået én af følgende prøver: DJU’s apporteringsprøve eller DJU’s slæb- og apporteringsprøve eller Spaniel Klubbens markprøve begynderklasse, bestående af de to dele: Spaniel Klubbens Marksøg Prøve og Spaniel
Klubbens Land/vand Prøve. Begge dele skal være bestået og kan tages i vilkårlig rækkefølge. For udenlandsk ejede hunde, der ikke opfylder ovenstående krav, gælder, at
FCI’s brugsprøvecertifikat skal medbringes som dokumentation for bestået adgangsgivende prøve. Dette skal medbringes på udstillingsdagen.

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 efter den 1. januar 2008 opnår 1
dansk certifikat (CAC) og har opnået eller opnår nationalt eksteriørchampionat i et
FCI-medlemsland. I begge tilfælde gælder, at det sidste certifikat (enten dansk eller
udenlandsk) skal være opnået, efter at hunden er blevet 24 måneder.
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127

127

8 Sussex Spaniel

8 Sussex Spaniel

127

8 Sussex Spaniel

104

8 Tysk Wachtelhund

126

8 Welsh Springer Spaniel

Titel

Krav

DKBRCH

Dansk brugschampionat:
Hunden skal have opnået tre 1. vinderplaceringer (Spaniel Klubbens markprøve),
hvoraf mindst 2 skal være opnået på efterårsprøve under mindst 2 forskellige dommere eller 5 vinderplaceringer i vinderklasse (1., 2., 3. eller 4. vinder), hvoraf mindst
2 skal være 1. vinderplaceringer og mindst en 1. vinderplacering skal være opnået på
efterårsprøve, og de 5 vinderplaceringer skal være opnået under mindst 3 forskellige
dommere.
Endvidere kræves mindst Good på en FCI-anerkendt udstilling.

DKSCH(B)

Dansk sporchampionat (schweiss):
Hunden skal med en 1. præmie bestå følgende afprøvninger (afholdt iht. DKK’s
schweissprøvereglement):
1 x 400 meter/3 timer schweissprøve
1 x 400 meter/20 timer schweissprøve
1 x 1000 meter/20 timer schweissprøve
Såfremt en hund har opnået et sporchampionat/vildtsporchampionat i et nordisk
land (Finland, Norge eller Sverige), vil den opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på
1000 meter/20 timer schweiss.

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) for at blive afprøvet på elitespor og bestå med en 1.
præmie på 1000 meter/40 timer schweissprøve (afprøvet iht. DKK’s schweissprøvereglement).

DKCH

Krav til championat:
Hunden skal som minimum have bestået én af følgende prøver: DJU’s apporteringsprøve eller DJU’s slæb- og apporteringsprøve eller Spaniel Klubbens markprøve begynderklasse, bestående af de to dele: Spaniel Klubbens Marksøg Prøve og Spaniel
Klubbens Land/vand Prøve. Begge dele skal være bestået og kan tages i vilkårlig rækkefølge. For udenlandsk ejede hunde, der ikke opfylder ovenstående krav, gælder, at
FCI’s brugsprøvecertifikat skal medbringes som dokumentation for bestået adgangsgivende prøve. Dette skal medbringes på udstillingsdagen.
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126

126

126

8 Welsh Springer Spaniel

8 Welsh Springer Spaniel

8 Welsh Springer Spaniel

126

8 Welsh Springer Spaniel

221

8 Wetterhoun

215

9 Bichon Frisé

250

9 Bichon Havanais

196

9 Bolognese

Titel

Krav

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 efter den 1. januar 2008 opnår 1
dansk certifikat (CAC) og har opnået eller opnår nationalt eksteriørchampionat i et
FCI-medlemsland. I begge tilfælde gælder, at det sidste certifikat (enten dansk eller
udenlandsk) skal være opnået, efter at hunden er blevet 24 måneder.

DKBRCH

Dansk brugschampionat:
Hunden skal have opnået tre 1. vinderplaceringer (Spaniel Klubbens markprøve),
hvoraf mindst 2 skal være opnået på efterårsprøve under mindst 2 forskellige dommere eller 5 vinderplaceringer i vinderklasse (1., 2., 3. eller 4. vinder), hvoraf mindst
2 skal være 1. vinderplaceringer og mindst en 1. vinderplacering skal være opnået på
efterårsprøve, og de 5 vinderplaceringer skal være opnået under mindst 3 forskellige
dommere.
Endvidere kræves mindst Good på en FCI-anerkendt udstilling.

DKSCH(B)

Dansk sporchampionat (schweiss):
Hunden skal med en 1. præmie bestå følgende afprøvninger (afholdt iht. DKK’s
schweissprøvereglement):
1 x 400 meter/3 timer schweissprøve
1 x 400 meter/20 timer schweissprøve
1 x 1000 meter/20 timer schweissprøve
Såfremt en hund har opnået et sporchampionat/vildtsporchampionat i et nordisk
land (Finland, Norge eller Sverige), vil den opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på
1000 meter/20 timer schweiss.

DKESCH(B)

Dansk elitesporchampionat (schweiss):
Hunden skal være DKSCH(B) for at blive afprøvet på elitespor og bestå med en 1.
præmie på 1000 meter/40 timer schweissprøve (afprøvet iht. DKK’s schweissprøvereglement).
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140

9 Boston Terrier

136

9 Cavalier King Charles Spaniel

218

9 Chihuahua, korthåret

218

9 Chihuahua, langhåret

288

9 Chinese Crested/Powder puff

283

9 Coton de Tulear

-

9 Flerfarvet Pudel, dværg

-

9 Flerfarvet Pudel, mellem

-

9 Flerfarvet Pudel, stor

-

9 Flerfarvet Pudel, toy

101

9 Fransk Bulldog

081

9 Griffon Belge

080

9 Griffon Bruxellois

206

9 Japanese Chin

128

9 King Charles Spaniel

192

9 Kromfohrländer

227

9 Lhasa Apso

233

9 Löwchen

065

9 Malteser

253

9 Mops

077

9 Papillon

207

9 Pekingeser

082

9 Petit Brabançon

077

9 Phalène

363

9 Pražský krysarík

172

9 Pudel, dværg, brun/hvid/sort

172

9 Pudel, dværg, grå/fawn

Titel

Krav
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172

9 Pudel, mellem, brun/hvid/sort

172

9 Pudel, mellem, grå/fawn

172

9 Pudel, stor, brun/hvid/sort

172

9 Pudel, stor, grå/fawn

172

9 Pudel, toy

352

9 Russisk Toy, korthåret

352

9 Russisk Toy, langhåret

-

9 Russkaya Tsvetnaya Bolonka

208

9 Shih Tzu

231

9 Tibetansk Spaniel

209

9 Tibetansk Terrier

228

228

10 Afghansk Mynde

10 Afghansk Mynde

Titel

Krav

DKBPCH

Dansk Beauty and Performance Champion:
Hunden skal på en officiel udstilling (CAC/CACIB) have opnået, enten
- 2 danske udstillingscertifikater eller
- 1 udstillingscertifikat og 2 reserve udstillingscertifikater eller
- i forvejen have opnået titlen DKCH
Hunden skal endvidere have gennemført:
- 3 danske nationale lure coursing konkurrencer og
- blevet tildelt mindst 1 dansk lure coursing certifikat

DKLCCH

Dansk lure coursing championat:
For at opnå titlen ”Dansk Lure Coursing Champion”, skal hunden have opnået 2
danske Lure Coursing certifikater. Hunde, der har en titel som national Lure Coursing
Champion i et andet FCI land, skal kun opnå 1 dansk Lure Coursing certifikat for at
opnå titlen.
Desuden gælder at en hund kun kan blive Dansk Lure Coursing Champion, hvis den
har været på en af FCI anerkendt udstilling og her har opnået mindst ”Very Good”.
Et certifikat kan være hvilende.
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307

307

193

193

10 Azawakh

10 Azawakh

10 Borzoi

10 Borzoi

Titel

Krav

DKBPCH

Dansk Beauty and Performance Champion:
Hunden skal på en officiel udstilling (CAC/CACIB) have opnået, enten
- 2 danske udstillingscertifikater eller
- 1 udstillingscertifikat og 2 reserve udstillingscertifikater eller
- i forvejen have opnået titlen DKCH
Hunden skal endvidere have gennemført:
- 3 danske nationale lure coursing konkurrencer og
- blevet tildelt mindst 1 dansk lure coursing certifikat

DKLCCH

Dansk lure coursing championat:
For at opnå titlen ”Dansk Lure Coursing Champion”, skal hunden have opnået 2
danske Lure Coursing certifikater. Hunde, der har en titel som national Lure Coursing
Champion i et andet FCI land, skal kun opnå 1 dansk Lure Coursing certifikat for at
opnå titlen.
Desuden gælder at en hund kun kan blive Dansk Lure Coursing Champion, hvis den
har været på en af FCI anerkendt udstilling og her har opnået mindst ”Very Good”.
Et certifikat kan være hvilende.

DKBPCH

Dansk Beauty and Performance Champion:
Hunden skal på en officiel udstilling (CAC/CACIB) have opnået, enten
- 2 danske udstillingscertifikater eller
- 1 udstillingscertifikat og 2 reserve udstillingscertifikater eller
- i forvejen have opnået titlen DKCH
Hunden skal endvidere have gennemført:
- 3 danske nationale lure coursing konkurrencer og
- blevet tildelt mindst 1 dansk lure coursing certifikat

DKLCCH

Dansk lure coursing championat:
For at opnå titlen ”Dansk Lure Coursing Champion”, skal hunden have opnået 2
danske Lure Coursing certifikater. Hunde, der har en titel som national Lure Coursing
Champion i et andet FCI land, skal kun opnå 1 dansk Lure Coursing certifikat for at
opnå titlen.
Desuden gælder at en hund kun kan blive Dansk Lure Coursing Champion, hvis den
har været på en af FCI anerkendt udstilling og her har opnået mindst ”Very Good”.
Et certifikat kan være hvilende.
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333

333

285

285

10 Chart Polski

10 Chart Polski

10 Galgo Espanol

10 Galgo Espanol

Titel

Krav

DKBPCH

Dansk Beauty and Performance Champion:
Hunden skal på en officiel udstilling (CAC/CACIB) have opnået, enten
- 2 danske udstillingscertifikater eller
- 1 udstillingscertifikat og 2 reserve udstillingscertifikater eller
- i forvejen have opnået titlen DKCH
Hunden skal endvidere have gennemført:
- 3 danske nationale lure coursing konkurrencer og
- blevet tildelt mindst 1 dansk lure coursing certifikat

DKLCCH

Dansk lure coursing championat:
For at opnå titlen ”Dansk Lure Coursing Champion”, skal hunden have opnået 2
danske Lure Coursing certifikater. Hunde, der har en titel som national Lure Coursing
Champion i et andet FCI land, skal kun opnå 1 dansk Lure Coursing certifikat for at
opnå titlen.
Desuden gælder at en hund kun kan blive Dansk Lure Coursing Champion, hvis den
har været på en af FCI anerkendt udstilling og her har opnået mindst ”Very Good”.
Et certifikat kan være hvilende.

DKBPCH

Dansk Beauty and Performance Champion:
Hunden skal på en officiel udstilling (CAC/CACIB) have opnået, enten
- 2 danske udstillingscertifikater eller
- 1 udstillingscertifikat og 2 reserve udstillingscertifikater eller
- i forvejen have opnået titlen DKCH
Hunden skal endvidere have gennemført:
- 3 danske nationale lure coursing konkurrencer og
- blevet tildelt mindst 1 dansk lure coursing certifikat

DKLCCH

Dansk lure coursing championat:
For at opnå titlen ”Dansk Lure Coursing Champion”, skal hunden have opnået 2
danske Lure Coursing certifikater. Hunde, der har en titel som national Lure Coursing
Champion i et andet FCI land, skal kun opnå 1 dansk Lure Coursing certifikat for at
opnå titlen.
Desuden gælder at en hund kun kan blive Dansk Lure Coursing Champion, hvis den
har været på en af FCI anerkendt udstilling og her har opnået mindst ”Very Good”.
Et certifikat kan være hvilende.
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158

158

164

164

10 Greyhound

10 Greyhound

10 Hjortehund

10 Hjortehund

Titel

Krav

DKBPCH

Dansk Beauty and Performance Champion:
Hunden skal på en officiel udstilling (CAC/CACIB) have opnået, enten
- 2 danske udstillingscertifikater eller
- 1 udstillingscertifikat og 2 reserve udstillingscertifikater eller
- i forvejen have opnået titlen DKCH
Hunden skal endvidere have gennemført:
- 3 danske nationale lure coursing konkurrencer og
- blevet tildelt mindst 1 dansk lure coursing certifikat

DKLCCH

Dansk lure coursing championat:
For at opnå titlen ”Dansk Lure Coursing Champion”, skal hunden have opnået 2
danske Lure Coursing certifikater. Hunde, der har en titel som national Lure Coursing
Champion i et andet FCI land, skal kun opnå 1 dansk Lure Coursing certifikat for at
opnå titlen.
Desuden gælder at en hund kun kan blive Dansk Lure Coursing Champion, hvis den
har været på en af FCI anerkendt udstilling og her har opnået mindst ”Very Good”.
Et certifikat kan være hvilende.

DKBPCH

Dansk Beauty and Performance Champion:
Hunden skal på en officiel udstilling (CAC/CACIB) have opnået, enten
- 2 danske udstillingscertifikater eller
- 1 udstillingscertifikat og 2 reserve udstillingscertifikater eller
- i forvejen have opnået titlen DKCH
Hunden skal endvidere have gennemført:
- 3 danske nationale lure coursing konkurrencer og
- blevet tildelt mindst 1 dansk lure coursing certifikat

DKLCCH

Dansk lure coursing championat:
For at opnå titlen ”Dansk Lure Coursing Champion”, skal hunden have opnået 2
danske Lure Coursing certifikater. Hunde, der har en titel som national Lure Coursing
Champion i et andet FCI land, skal kun opnå 1 dansk Lure Coursing certifikat for at
opnå titlen.
Desuden gælder at en hund kun kan blive Dansk Lure Coursing Champion, hvis den
har været på en af FCI anerkendt udstilling og her har opnået mindst ”Very Good”.
Et certifikat kan være hvilende.
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160

160

200

200

10 Irsk Ulvehund

10 Irsk Ulvehund

10 Italiensk Mynde

10 Italiensk Mynde

Titel

Krav

DKBPCH

Dansk Beauty and Performance Champion:
Hunden skal på en officiel udstilling (CAC/CACIB) have opnået, enten
- 2 danske udstillingscertifikater eller
- 1 udstillingscertifikat og 2 reserve udstillingscertifikater eller
- i forvejen have opnået titlen DKCH
Hunden skal endvidere have gennemført:
- 3 danske nationale lure coursing konkurrencer og
- blevet tildelt mindst 1 dansk lure coursing certifikat

DKLCCH

Dansk lure coursing championat:
For at opnå titlen ”Dansk Lure Coursing Champion”, skal hunden have opnået 2
danske Lure Coursing certifikater. Hunde, der har en titel som national Lure Coursing
Champion i et andet FCI land, skal kun opnå 1 dansk Lure Coursing certifikat for at
opnå titlen.
Desuden gælder at en hund kun kan blive Dansk Lure Coursing Champion, hvis den
har været på en af FCI anerkendt udstilling og her har opnået mindst ”Very Good”.
Et certifikat kan være hvilende.

DKBPCH

Dansk Beauty and Performance Champion:
Hunden skal på en officiel udstilling (CAC/CACIB) have opnået, enten
- 2 danske udstillingscertifikater eller
- 1 udstillingscertifikat og 2 reserve udstillingscertifikater eller
- i forvejen have opnået titlen DKCH
Hunden skal endvidere have gennemført:
- 3 danske nationale lure coursing konkurrencer og
- blevet tildelt mindst 1 dansk lure coursing certifikat

DKLCCH

Dansk lure coursing championat:
For at opnå titlen ”Dansk Lure Coursing Champion”, skal hunden have opnået 2
danske Lure Coursing certifikater. Hunde, der har en titel som national Lure Coursing
Champion i et andet FCI land, skal kun opnå 1 dansk Lure Coursing certifikat for at
opnå titlen.
Desuden gælder at en hund kun kan blive Dansk Lure Coursing Champion, hvis den
har været på en af FCI anerkendt udstilling og her har opnået mindst ”Very Good”.
Et certifikat kan være hvilende.
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240

240

269

269

10 Magyar Agar

10 Magyar Agar

10 Saluki

10 Saluki

Titel

Krav

DKBPCH

Dansk Beauty and Performance Champion:
Hunden skal på en officiel udstilling (CAC/CACIB) have opnået, enten
- 2 danske udstillingscertifikater eller
- 1 udstillingscertifikat og 2 reserve udstillingscertifikater eller
- i forvejen have opnået titlen DKCH
Hunden skal endvidere have gennemført:
- 3 danske nationale lure coursing konkurrencer og
- blevet tildelt mindst 1 dansk lure coursing certifikat

DKLCCH

Dansk lure coursing championat:
For at opnå titlen ”Dansk Lure Coursing Champion”, skal hunden have opnået 2
danske Lure Coursing certifikater. Hunde, der har en titel som national Lure Coursing
Champion i et andet FCI land, skal kun opnå 1 dansk Lure Coursing certifikat for at
opnå titlen.
Desuden gælder at en hund kun kan blive Dansk Lure Coursing Champion, hvis den
har været på en af FCI anerkendt udstilling og her har opnået mindst ”Very Good”.
Et certifikat kan være hvilende.

DKBPCH

Dansk Beauty and Performance Champion:
Hunden skal på en officiel udstilling (CAC/CACIB) have opnået, enten
- 2 danske udstillingscertifikater eller
- 1 udstillingscertifikat og 2 reserve udstillingscertifikater eller
- i forvejen have opnået titlen DKCH
Hunden skal endvidere have gennemført:
- 3 danske nationale lure coursing konkurrencer og
- blevet tildelt mindst 1 dansk lure coursing certifikat

DKLCCH

Dansk lure coursing championat:
For at opnå titlen ”Dansk Lure Coursing Champion”, skal hunden have opnået 2
danske Lure Coursing certifikater. Hunde, der har en titel som national Lure Coursing
Champion i et andet FCI land, skal kun opnå 1 dansk Lure Coursing certifikat for at
opnå titlen.
Desuden gælder at en hund kun kan blive Dansk Lure Coursing Champion, hvis den
har været på en af FCI anerkendt udstilling og her har opnået mindst ”Very Good”.
Et certifikat kan være hvilende.
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188

188

162

162

10 Sloughi

10 Sloughi

10 Whippet

10 Whippet

Titel

Krav

DKBPCH

Dansk Beauty and Performance Champion:
Hunden skal på en officiel udstilling (CAC/CACIB) have opnået, enten
- 2 danske udstillingscertifikater eller
- 1 udstillingscertifikat og 2 reserve udstillingscertifikater eller
- i forvejen have opnået titlen DKCH
Hunden skal endvidere have gennemført:
- 3 danske nationale lure coursing konkurrencer og
- blevet tildelt mindst 1 dansk lure coursing certifikat

DKLCCH

Dansk lure coursing championat:
For at opnå titlen ”Dansk Lure Coursing Champion”, skal hunden have opnået 2
danske Lure Coursing certifikater. Hunde, der har en titel som national Lure Coursing
Champion i et andet FCI land, skal kun opnå 1 dansk Lure Coursing certifikat for at
opnå titlen.
Desuden gælder at en hund kun kan blive Dansk Lure Coursing Champion, hvis den
har været på en af FCI anerkendt udstilling og her har opnået mindst ”Very Good”.
Et certifikat kan være hvilende.

DKBPCH

Dansk Beauty and Performance Champion:
Hunden skal på en officiel udstilling (CAC/CACIB) have opnået, enten
- 2 danske udstillingscertifikater eller
- 1 udstillingscertifikat og 2 reserve udstillingscertifikater eller
- i forvejen have opnået titlen DKCH
Hunden skal endvidere have gennemført:
- 3 danske nationale lure coursing konkurrencer og
- blevet tildelt mindst 1 dansk lure coursing certifikat

DKLCCH

Dansk lure coursing championat:
For at opnå titlen ”Dansk Lure Coursing Champion”, skal hunden have opnået 2
danske Lure Coursing certifikater. Hunde, der har en titel som national Lure Coursing
Champion i et andet FCI land, skal kun opnå 1 dansk Lure Coursing certifikat for at
opnå titlen.
Desuden gælder at en hund kun kan blive Dansk Lure Coursing Champion, hvis den
har været på en af FCI anerkendt udstilling og her har opnået mindst ”Very Good”.
Et certifikat kan være hvilende.
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Titel

Krav

Alle racer

DKAGCH

Dansk agilitychampionat:
3 agility certifikater i klasse 3 under minst to forskellige dommere (alle 3 løb skal
være fejlfri). Hunden skal have FCI-anerkendt stambog

Alle racer

DKELCH

Dansk elitechampionat:
3 x 1. præmie i eliteklassen i lydighed hos mindst to forskellige dommere.
Hunde skal have FCI-anerkendt stambog.

DKFSCH

Dansk freestylechampionat:
3 freestyle certifikater
Hunden skal have FCI-anerkendt stambog.

Alle racer

DKFSGRCH

Dansk freestyle grand championat:
Hunden skal vinde Freestyle kl. 3 ti gange med mindst 7 point i hver af kategorierne
”Udførsel og præcision”, ”Indhold og sværhedsgrad” og ”Musik og fortolkning” og
mindst 3 points i kategorien ”Sikkerhed og trivsel” (Kun for FCI stambogsførte
hunde).

Alle racer

DKHLTCH

Dansk Hverdags Lydighedstræning Championat: Guldniveau bestået 3 gange

Alle racer

DKHMCH

Dansk Heelwork to Music Championat:
3 Heelwork to Music certifikater.
Hunden skal have FCI-anerkendt stambog.

Alle racer

Dansk Heelwork to Music Grand Championat:
Hunden skal vinde Heelwork To Music kl. 3 ti gange med mindst 7 point i hver af
DKHMGRCH kategorierne ”Udførsel og præcision”, ”Indhold og sværhedsgrad” og ”Musik og
fortolkning” og mindst 3 points i kategorien ”Sikkerhed og trivsel” (Kun for FCI
stambogsførte hunde).

Alle racer

Alle racer

DKHOCH

Dansk Hoopers Championat:
Titlen tildeles, når hunden har opnået 500 point under min. 2 forskellige dommere i
championklassen, og hvoraf der skal være opnået 3 x 30 point ligeledes under min. 2
forskellige dommere. Hunden skal have FCI-anerkendt stambog.

Alle racer

DKLPCH

Dansk lydighedschampionat:
Hunden skal have opnået en 1. præmie i klasse 1 og 2 samt tre 1. præmier i klasse 3
hos mindst to forskellige dommere. Hunden skal have FCI-anerkendt stambog.
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Titel

Krav

DKNWCH

Dansk Nose Work Championat:
Hunden skal være rykket op til Nose Work 3 klassen og bestå den med tre 1.
præmier under mindst 2 forskellige dommere.

DKNWECH

Dansk Nose Work Elite Championat:
Hunden skal have opnået titlen DKNWCH og skal i Nose Work Eliteklassen vinde tre
gange med minimum 100 point og maks. 1 fejl (Nose Work Champion certifikat)
under mindst to forskellige dommere. Et Nose Work Champion certifikat kan kun
vindes, såfremt der er flere end 5 tilmeldte i eliteklassen.

Alle racer

DKRHCH(R)

Dansk Redningshundechampionat (rundering):
Hunden skal have opnået prædikatet ”Særdeles god” eller ”Fortrinlig” (over 270
point) tre gange med international dommer under minimum to forskellige dommere
i Redningshundeprøven RH-FL(B) (Danske eller udenlandske prøver).

Alle racer

Dansk Redningshundechampionat (ruin):
Hunden skal have opnået prædikatet ”Særdeles god” eller ”Fortrinlig” (over 270
DKRHCH(RU)
point) tre gange med international dommer under minimum to forskellige dommere
i Redningshundeprøven RH-T(B)

Alle racer

DKRHCH(S)

Dansk Redningshundechampionat (spor):
Hunden skal have opnået prædikatet ”Særdeles god” eller ”Fortrinlig” (over 270
point) tre gange med international dommer under minimum to forskellige dommere
i Redningshundeprøven RH-F(B)

DKRLCH

Dansk rallychampionat:
For at opnå et Rally Certifikat skal teamet bestå Rally Ekspert Klassen med mindst 95
point.
For at opnå titlen Dansk Rally Champion skal teamet have opnået 3 certifikater i
Rally Ekspert klassen under mindst 2 forskellige dommere.

DKRLSCH

Dansk rally super championat:
For at opnå titlen Dansk Rally Super Champion skal klassen vindes 3 gange med
mindst 97 point (Rally Champion Certifikat), under mindst 2 forskellige dommere.
Hvis klassen vindes af en der allerede har titlen DKRLSCH, gives Rally Champion
Certifikatet videre dog kun til og med dagens 5.vinder.

Alle racer

Alle racer

Alle racer

Alle racer
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Titel

Krav

DKRLSECH

Dansk rally senior championat:
Hunden skal bestå klassen tre gange under mindst to forskellige dommere med
mindst 96 point.

DKSPCH

Dansk springchampionat:
Hunden skal tre gange opnå et springcertifikat i SP-klasse 3 under mindst to
forskellige dommere. Hunde, der allerede er springchampion i et andet land, skal
blot opnå 1 dansk springcertifikat for at opnå DKSPCH.
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