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DOMMERINSTRUKTION 2019 
 

for 
 

DKK’s internationale og nordiske udstillinger 
 
Det er vigtigt, at denne instruktion læses meget nøje, idet der kan være indført ændringer eller 
nye regler, siden du sidst fungerede som dommer. 
 
GENERELT: 
 
Ingen ved udstillingen fungerende dommer kan anmelde hund, fremføre eller lade fremføre hund 
til bedømmelse på en udstilling, hvor han/hun selv dømmer. Dette gælder samtlige konkurrencer 
på udstillingen. Undtaget er dommere, som udelukkende dømmer juniorhandling. Disse må gerne 
anmelde hund, fremføre eller lade fremføre hund til bedømmelse, men de må ikke deltage i kon-
kurrencerne i Store Ring. 
Dommerelev/-aspirant samt øvrige ringpersonale (inkl. husstanden) må ikke eje/anmelde hund til 
bedømmelse i den ring, hvor de fungerer. 
Officials og personale må gerne tilmelde og fremføre hund til bedømmelse, men ved fremføring er 
det forbudt at bære tøj eller mærker, der indikerer, at man er official eller personale. 
Eksteriørdommeres husstand eller nærmeste familie må gerne anmelde og fremføre hund til be-
dømmelse i en race, som den pågældende dommer IKKE dømmer den pågældende dag, forudsat 
at hunden IKKE er registreret i den pågældende dommers navn. 
Eksteriørdommeres husstand eller nærmeste familie må ikke gå dommerelev/-aspirant i den ring, 
hvor den pågældende dommer fungerer. 
Ingen ved udstillingen fungerende dommer må dømme en hund, som vedkommende eller dennes 
aktuelle husstand har ejet inden for de sidste 6 måneder. 
Eksteriørdommere må på anerkendte udstillinger kun fremføre hunde til bedømmelse, som 
han/hun eller husstanden har opdrættet, eller som er ejet af ham/hende, husstanden eller nær-
meste familie, eller som han/hun har dispositionsret over. I det sidste tilfælde skal en kopi af di-
spositionserklæringen medsendes, når hunden anmeldes til udstillingen. 
Endvidere skal dispositionserklæringen medbringes på selve udstillingen og til enhver tid fremvises 
på forlangende. 
Til ”nærmeste familie” hører ægtefælle/fast samlever, børn, søskende, forældre samt personer, 
som er eller har været i forældres sted, bedsteforældre, oldeforældre, svigerforældre, svogre og 
svigerinder. 
 
Dommere og ringpersonale mødes til morgenbriefing. Nærmere instruks vedr. dette er meddelt i 
det brev, som du får tilsendt forinden udstillingen. 
 
På DKK's udstillinger ligger der i ringkasserne altid renseservietter eller rensemiddel, som dom-
merne kan benytte. Vi beder dommerne om altid at udvise en god hygiejne omkring håndtering af 
hundene. 
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I forbindelse med bedømmelsen bedes dommeren undersøge alle hanhunde for kryptorkisme. 
Hvis dommeren er i tvivl om, hvorvidt hunden er kryptorkid, må dyrlægen tilkaldes. Viser det sig, 
at hunden er kryptorkid, skal dommeren/dyrlægen notere dette på hundens kritikseddel. 
Den kryptorkide hund skal diskvalificeres med Disqualified, men hunden skal have en skriftlig be-
dømmelse. 
 
Ifølge FCI’s bestemmelser må dommeren i sin bedømmelse af en hund ikke tage hensyn til, om 
hunden er kuperet i overensstemmelse med standarden. Kuperede/ikke kuperede hunde skal be-
dømmes på samme vilkår, uanset standardens ordlyd. Det samme gør sig gældende for hunde, 
der fremstilles med eller uden vildtklør. 
 
Hunde, der i henhold til nedenstående er ulovligt kuperet, kan ikke udstilles i Danmark. 
 
Ifølge DEN DANSKE LOVGIVNING er halekupering, ørekupering og fjernelse af vildtkløer med det 
formål at ændre på en hunds eksteriør ikke tilladt. 
 
Alle ørekuperede hunde født fra og med 1. juli 2009 kan ikke udstilles, uanset hvor hunden er født. 
For ørekuperede hunde født inden den 1. juli 2009 gælder, at hunde født i et land, hvor ørekupe-
ring er forbudt, ikke kan udstilles. (For dansk opdrættede hunde gælder, at ørekuperede hunde 
født efter 1. januar 1985 ikke kan udstilles). 
 
Halekuperede hunde født efter den 1. juni 1996 kan ifølge dansk lovgivning ikke udstilles, uanset i 
hvilket land hunden er født. Forbuddet omfatter også hunde, som har fået halen kuperet af 
veterinære årsager, uanset om man har en dyrlægeerklæring, og uanset om det drejer sig om en 
race, som man normalt ikke ville kupere.  
Følgende racer er dog undtaget for halekuperingsforbuddet: ruhåret hønsehund, korthåret 
hønsehund, breton, vizsla og weimaraner. 
 
Såfremt en hund er født stumphalet, skal det for dansk opdrættede hundes vedkommende fremgå 
af hundens stambog. For udenlandsk opdrættede hundes vedkommende skal der fremlægges en 
engelsksproget dyrlægeattest, der er udstedt i det land, hvor hunden er opdrættet, på, at hunden 
er født stumphalet.  
 
For hunde født efter 1. oktober 2004 gælder, at kun følgende racer kan udstilles naturligt stump-
halet: Australian Shepherd, Australian Stumpy Tail Cattle Dog, Boston Terrier, Bouvier des Flan-
dres, Braque du Bourbonnais, Breton, Dansk/Svensk Gårdhund, Engelsk Bulldog, Entlebucher Sen-
nenhund, Fransk Bulldog, Gos d’Atura Catala, Jack Russell Terrier, Karelsk Bjørnehund, King Charles 
Spaniel, Kroatisk hyrdehund, Miniature American Shepherd, Mudi, Old English Sheepdog, Polski 
Owczarek Nizinny, Pyrenæisk Hyrdehund, Pyrenæisk Hyrdehund m/korthårshoved, Schipperke, 
Spansk Vandhund, Terrier Brasileiro, Västgötaspids, Welsh Corgi Pembroke. 
 
For alle andre racer (med undtagelse af breton, korthåret hønsehund, ruhåret hønsehund, vizsla 
og weimaraner, som er undtaget fra halekuperingsforbuddet) gælder, at hunde uden hale eller 
med kun dele af halen født efter den 1. oktober 2004 anses for at mangle legemsdele og kan der-
med ikke udstilles (og vil blive diskvalificeret). 
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Det er endvidere ifølge dansk lovgivning forbudt at fjerne vildtkløer af kosmetiske årsager. Da 
lovgivning vedrørende kupering/andre operative indgreb varierer fra land til land, må dommeren 
således i sin bedømmelse ikke tage hensyn til, om hunden i overensstemmelse med standarden er 
blevet kuperet eller har fået sine vildtkløer fjernet.  
 
VED ENHVER TVIVL fra dommerens/ringpersonalets side, SKAL udstillingsledelsen tilkaldes. 
 
Hvis en hund har pådraget sig en defekt, og udstilleren, før bedømmelserne starter, fremviser en 
dyrlægeattest, hvorpå dyrlægen tydeligt bekræfter, at han/hun tidligere selv har konstateret, at 
omtalte hund har været normal med hensyn til den pågældende lidelse, skal dyrlægeattesten ac-
cepteres, uanset om det ikke er DKK’s “egen” attest (som vi naturligvis stærkt anbefaler hunde-
ejerne at benytte), som fremlægges.  
Det vil dog stadig være op til dommeren at vurdere, om en pådraget defekt samtidig medfører, at 
oprindelige eksteriørfejl i forhold til FCI-standarden ikke længere med samme tydelighed kan kon-
stateres (hvilket i så fald skal fremgå af dommerkritikken). Såfremt dommeren er i tvivl, SKAL ud-
stillingsledelsen tilkaldes. 
 
OBS! Forhold, der påvirker hundens sundhed og velfærd, skal bedømmes som alvorlige fejl! 
 
I de tilfælde, hvor dommeren tildeler en hund Disqualified eller Cannot Be Judged, skal der stadig 
udformes en skriftlig bedømmelse på hunden med bl.a. en klar definering på, hvorfor hunden til-
deles Disqualified eller Cannot Be Judged.  
 
Drægtige tæver kan ikke deltage i udstillinger de sidste 30 dage før fødsel beregnet fra 63 dage ef-
ter første parring. Tæver med hvalpe under 75 dage kan ikke udstilles. 
Det er dommeren, der skal bortvise disse fra bedømmelsen. 
 
Ringpersonalet skal påse, at de forskellige klasser ikke påbegyndes før, de tydeligt har meddelt 
dette ud til udstillerne ved ringsiden. Den på præmielisten angivne rækkefølge skal nøje overhol-
des. Ændring i rækkefølgen må kun finde sted efter nærmere aftale med udstillingskontoret. 
 
Hvis en hund kommer for sent, men stadig ankommer førend konkurrencebedømmelsen er påbe-
gyndt, kan hunden kvalitetsbedømmes og deltage i konkurrencebedømmelsen.  
Ankommer hunden, efter at konkurrencebedømmelsen er påbegyndt, kan hunden ikke deltage i 
denne. I disse tilfælde kan dommeren give den pågældende hund en kvalitetsbedømmelse efter-
følgende, evt. først når hele racen er færdigbedømt. Her bør det noteres på kritikken, at hunden er 
kommet for sent. 
 
Hundens velfærd skal have højeste prioritet på alle hundeudstillinger. 
Det er forbudt at sætte hunden i en situation, som kan være farlig for dens sundhed og trivsel. 
 
Hundene skal overalt på udstillingsområdet føres i line. DKK’s etiske anbefalinger for håndtering 
og træning af hunde skal overholdes på alle danske udstillinger, herunder at DKK ikke accepterer 
brug af pighalsbånd. DKK’s etiske anbefalinger for håndtering og træning af hunde er tilgængelige 
på DKK’s hjemmeside dkk.dk. 
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Føreren skal kunne gøre rede for hundens alder (for unge hundes vedkommende regnet i måne-
der), hundens berettigelse til at deltage i den pågældende klasse (dvs. alder, evt. bestået brugs-
prøve, evt. opnået championat), samt hvorvidt hunden opfylder udstillingsreglementets krav for 
tildeling af certifikat. 
 
Føreren er forpligtet til at fremvise hunden på en måde, så hundens velfærd og sundhed ikke til-
sidesættes. Hunden skal fremvises i en lineføring, som muliggør en korrekt og naturlig bevægelse. 
Løft af hunden skal ske på en hensigtsmæssig måde. Det er ikke tilladt at løfte hunden i nak-
ken/halsbåndet og/eller i halen. Hvis hunden skal løftes i forbindelse med bedømmelsen, gøres 
dette uden at hunden udsættes for overlast.  
Ved uhensigtsmæssig håndtering kan dommeren vælge at bortvise hunden fra ringen eller tildele 
hunden en lavere præmieringsgrad. 
 
Det er ikke tilladt, at dommere og ringpersonale ryger i de udstillingsringe der er placeret inde i 
hallerne. I udendørsringene er det tilladt at ryge i naturlige pauser. 
 
Dommeren må ikke benytte udstillingskataloget. 
 
 
BEDØMMELSEN 
 
Kvalitetsbedømmelse 
Dommeren vurderer her hundenes eksteriør og temperament efter racens standard og tildeler 
dem den præmieringsgrad, hans/hendes vurdering resulterer i. Dommeren udfærdiger skriftlig be-
skrivelse, som vil være tilgængelig på hundeweb.dk. 
 
Der kan ved kvalitetsbedømmelse i baby- og hvalpeklasse tildeles følgende prædikater: 
 
SL (særdeles lovende) tildeles en hvalp, som kommer tæt på den ideelle standard for racen alde-
ren taget i betragtning. Denne har et harmonisk, velafbalanceret temperament, er af høj kvalitet 
og fremvises i fortrinlig kondition. Hvalpens særdeles lovende racemæssige egenskaber tillader, at 
ubetydelige fejl kan ignoreres.  
 
L (lovende) tildeles en hvalp, som alderen taget i betragtning besidder sin races typiske træk, som 
har acceptable proportioner og er i god kondition. Mindre fejl kan tolereres, dog ingen væsentlige 
anatomiske fejl. Denne præmiering kan kun gives til hunde af lovende kvalitet. 
 
ML (mindre lovende) tildeles en hvalp, som alderen taget i betragtning i mindre grad svarer til ra-
cens standard. Dette prædikat tildeles også hvalpe, som ikke besidder de generelt ønskede karak-
tertræk, eller hvis fysiske tilstand er mangelfuld. 
 
Babyer og hvalpe kan ikke tildeles Disqualified eller Cannot Be Judged. Hvis hunden viser sig ag-
gressiv eller udviser anden uønsket adfærd, kan dommeren dog undlade at tildele hunden et prædi-
kat. I et sådant tilfælde SKAL dommeren anføre årsagen til det manglende prædikat på hundens 
kritikseddel. 
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Ved kvalitetsbedømmelse i officielle klasser (fra og med juniorklasse) kan tildeles præmieringsgra-
derne Excellent, Very Good, Good, Sufficient eller Disqualified. 
 
Præmieringsgraderne defineres på følgende måde:  
 
EXCELLENT (fortrinlig) tildeles en hund, som kommer meget tæt på den ideelle standard for racen, 
som fremvises i fortrinlig kondition, har et harmonisk, velafbalanceret temperament og er af høj 
klasse. Hundens fremragende racemæssige egenskaber tillader, at ubetydelige fejl kan ignoreres. 
Hunden skal have tydeligt kønspræg. 
 
VERY GOOD (meget god) tildeles en hund, som besidder sin races typiske træk, som har velafba-
lancerede proportioner og er i god kondition. Mindre fejl kan tolereres, men ingen væsentlige ana-
tomiske fejl. Denne præmiering kan kun gives til hunde af høj kvalitet. 
 
GOOD (god) tildeles en hund, som er racetypisk, og hvis fortrin opvejer fejlene, således at hunden 
kan siges at være en god repræsentant for sin race. 
 
SUFFICIENT (tilstrækkelig) tildeles en hund, som svarer til racens standard, men som ikke besidder 
de generelt ønskede karaktertræk, eller hvis fysiske tilstand er mangelfuld. 
 
DISQUALIFIED (diskvalificeret) tildeles en hund, som ikke svarer til typen beskrevet i racens stan-
dard; som udviser en opførsel, der ikke lever op til standarden eller som opfører sig aggressivt; 
som har testikelabnormiteter; som har kæbeuregelmæssigheder; som har en farve eller pelsstruk-
tur, som ikke er i overensstemmelse med racestandarden, eller klart viser tegn på albinisme. 
Denne betegnelse skal også tildeles en hund, der er behæftet med en fejl, som kan være til skade 
for dens helbred. Betegnelsen gives endvidere til hunde, der har diskvalificerende fejl i forhold til 
racens standard. Begrundelsen for, at hunden får tildelt ”Disqualified”, skal anføres på kritikken. 
 
Hunde, som ikke kan tildeles en af ovennævnte præmieringer, tildeles: 
CANNOT BE JUDGED (kan ikke bedømmes): Denne vurdering bør gives til enhver hund, som ikke 
bevæger sig, som er udpræget halt, som konstant hopper op og ned af sin fører eller forsøger at 
komme ud af ringen, gør det umuligt at vurdere gangart og bevægelse eller konstant undviger at 
blive undersøgt af dommeren og gør det umuligt at se tænderne, anatomi og struktur, hale eller 
testikler. Denne vurdering gives også, hvis spor fra operationer eller behandling kan observeres, 
hvilket kunne lade til at indikere, at udstilleren ønsker at skjule en fejl for dommeren. 
Det samme gælder, hvis dommeren har tilstrækkelig grund til at formode, at der er foretaget en 
operation for at korrigere oprindelige tilstande eller træk (f.eks. øjenlåg, øre eller hale). Begrundel-
sen for, at hunden gives et ”kan ikke bedømmes” skal anføres på kritikken. 
 
Konkurrencebedømmelse 
Her konkurrerer hundene om den indbyrdes placering hundene imellem. 
De fire bedste hunde i hver klasse placeres, forudsat at de har fået Excellent eller Very Good. Hvis 
der er 4 hunde eller derover, der har fået tildelt Excellent, er det kun disse hunde, der deltager 
i konkurrencebedømmelsen. 
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Dommeren kan tildele Championkvalitet (CK) til de hunde, som har fået Excellent, og hvis kvalitet 
er høj nok til, at de kan opnå championat. Kun hunde med CK går videre til konkurrencen om 
”Bedst i Køn”. 
 
Under konkurrencebedømmelsen kan følgende kvalitetsbetegnelse tildeles: 
 
Championkvalitet (CK) 
CK gives til en helt igennem typisk og i alt væsentligt rigtigt bygget hund, hvis fortrin er så væsent-
lige, og hvis fejl er så uvæsentlige, at dommeren vurderer den som værende af championkvalitet. 
Det er en forudsætning, at hunden har fået Excellent. 
 
Sanktioner 
Dommeren kan fratage en hund tildelte præmieringer, hvis hunden viser sig aggressiv eller udviser 
anden uønsket adfærd. Hunden tildeles i så fald præmieringsgraden DISQUALIFIED. Det skal angi-
ves tydeligt på kritik og præmieliste, at hunden er blevet diskvalificeret på grund af temperamen-
tet. 
 
En hund, som 2 gange bliver diskvalificeret på grund af temperamentet, kan af DKK’s bestyrelse 
fratages retten til at deltage i udstillinger, prøver, konkurrencer mv. En indberetning om bortvis-
ning fra en udstilling grundet aggressivitet/dårligt temperament kan ved bestyrelsens behandling 
af sagen sidestilles med en diskvalifikation.  
I øvrigt henvises til bestemmelserne i DKK’s stambogsføringsregler.  
 
En hund, der de to første gange, den deltager på udstilling i officiel klasse (efter hvalpeklasse), bli-
ver diskvalificeret, fortaber retten til at deltage på udstilling.  
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BEDØMMELSESFORLØB 
 
For alle klasser (undtagen baby- og hvalpeklasse) gælder, at hannerne bedømmes først, således 
at bedømmelsen af tæverne først påbegyndes, når bedømmelsen af veteranklassen for han-
nerne er afsluttet. 
 
Babyklasse  
Alder: 3-6 måneder. (Uofficiel klasse).  
Hanner og tæver bedømmes hver for sig. Hannerne bedømmes først. 
Babyhvalpene tildeles prædikaterne “særdeles lovende” (SL), “lovende” (L), eller “mindre lovende” 
(ML). 
  
Alle babyhvalpe, der her fået tildelt ”særdeles lovende”, deltager i en konkurrencebedømmelse, 
hvor dommeren placerer nr. 1, 2, 3 og 4. Den bedste baby i racen udtages og går videre til konkur-
rencen i STORE RING om ”dagens bedste baby”. 
 
Hvalpeklasse  
Alder: 6-9 måneder. (Uofficiel klasse).  
Hanhvalpe og tævehvalpe bedømmes hver for sig. Hannerne bedømmes først. 
Hvalpene tildeles prædikaterne “særdeles lovende” (SL), “lovende” (L), eller “mindre lovende” 
(ML). 
  
Alle hvalpe, der her fået tildelt ”særdeles lovende”, deltager i en konkurrencebedømmelse, hvor 
dommeren placerer nr. 1, 2, 3 og 4. Den bedste hvalp i racen udtages og går videre til konkurren-
cen i STORE RING om ”dagens bedste hvalp”. 
 
Juniorklasse 
Alder: 9-18 måneder. (Officiel, obligatorisk klasse). 
Hunde, der er anmeldt i juniorklasse, kan ikke deltage i konkurrencen om CACIB.  
Der tildeles Excellent, Very Good, Good, Sufficient, Disqualified eller Cannot Be Judged.  

Hunde, der har fået tildelt Excellent eller Very Good, deltager i en konkurrencebedømmelse, hvor 
dommeren placerer hundene indbyrdes. Hvis der er 4 hunde eller derover, der har fået tildelt Ex-
cellent, er det kun disse hunde, der deltager i konkurrencebedømmelsen. Dommeren kan tildele 
CK (championkvalitet) til de hunde med Excellent, hvis kvalitet han/hun finder høj nok. 
Dommeren tildeler juniorcertifikat til den bedste hund, der har opnået CK, og som ikke i forvejen 
er dansk juniorchampion. Juniorcertifikatet kan også tildeles hunde ud over de 4 placerede, forud-
sat at de har fået CK. 
Der uddeles et reservejuniorcertifikat til den højest placerede hund med CK, som placeres efter 
juniorcertifikatvinderen og ikke i forvejen er dansk juniorchampion. Reservejuniorcertifikatet tæl-
ler som juniorcertifikat, hvis juniorcertifikatvinderen diskvalificeres.  
Alle hunde, der har fået tildelt CK i juniorklasse, går videre til Bedst i Køn klassen sammen med CK-
hundene fra mellemklasse, åben klasse, brugshundeklasse, championklasse og veteranklasse. 
 
Mellemklasse 
Alder: 15-24 måneder, (dog ikke hunde, der allerede har opnået dansk eksteriørchampionat eller 
dansk udstillingschampionat). 
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(Officiel, obligatorisk klasse, som dog kan udelades på kreds- og specialklubudstillinger). 
Der tildeles Excellent, Very Good, Good, Sufficient, Disqualified eller Cannot Be Judged.  
Hunde, der har fået tildelt Excellent eller Very Good, deltager i en konkurrencebedømmelse, hvor 
dommeren placerer hundene indbyrdes. Hvis der er 4 hunde eller derover, der har fået tildelt Ex-
cellent, er det kun disse hunde, der deltager i konkurrencebedømmelsen. Dommeren kan tildele 
CK (championkvalitet) til de hunde med Excellent, hvis kvalitet han/hun finder høj nok. 
Alle hunde, der har fået tildelt CK i mellemklasse, går videre til Bedst i Køn klassen sammen med 
CK-hundene fra juniorklasse, åben klasse, brugshundeklasse, championklasse og veteranklasse. 
 
Åben klasse 
Alder: fra 15 måneder, (dog ikke hunde, der allerede har opnået dansk eksteriørchampionat eller 
dansk udstillingschampionat). 
(Officiel, obligatorisk klasse). 
Der tildeles Excellent, Very Good, Good, Sufficient, Disqualified eller Cannot Be Judged.  
Hunde, der har fået tildelt Excellent eller Very Good, deltager i en konkurrencebedømmelse, hvor 
dommeren placerer hundene indbyrdes. Hvis der er 4 hunde eller derover, der har fået tildelt Ex-
cellent, er det kun disse hunde, der deltager i konkurrencebedømmelsen. Dommeren kan tildele 
CK (championkvalitet) til de hunde med Excellent, hvis kvalitet han/hun finder høj nok. 
Alle hunde, der har fået tildelt CK i åben klasse, går videre til Bedst i Køn klassen sammen med CK-
hundene fra juniorklasse, mellemklasse, brugshundeklasse, championklasse og veteranklasse. 
 
Brugshundeklasse 
Alder: fra 15 måneder. (Officiel, obligatorisk klasse). 
De eneste racer, der kan deltage i brugshundeklasse, er dem, som fremgår som brugshunderacer i 
henhold til FCI’s race-/gruppeinddeling (Breeds Nomenclature), inklusive de undtagelser, der er 
givet til nogle lande for nogle racer.  
Dansk ejede hunde skal have opnået en DKK-anerkendt prøve for racen. 
For de racers vedkommende, hvor der stilles særlige krav for deltagelse i brugshundeklasse eller 
opnåelse af certifikat, fremgår kravene af de gruppevise afsnit i DKK’s udstillingsreglement. 
Udenlandsk ejede hunde skal sammen med deres tilmelding til brugshundeklasse fremsende FCI’s 
anerkendte brugsprøvecertifikat som dokumentation for bestået adgangsgivende prøve. Dette 
certifikat giver endvidere sammen med opfyldelse af evt. øvrige krav (alderskrav, HD-krav m.v.) ret 
til deltagelse i konkurrencen om det danske certifikat. 
Der tildeles Excellent, Very Good, Good, Sufficient, Disqualified eller Cannot Be Judged.  
Hunde, der har fået tildelt Excellent eller Very Good, deltager i en konkurrencebedømmelse, hvor 
dommeren placerer hundene indbyrdes. Hvis der er 4 hunde eller derover, der har fået tildelt Ex-
cellent, er det kun disse hunde, der deltager i konkurrencebedømmelsen. Dommeren kan tildele 
CK (championkvalitet) til de hunde med Excellent, hvis kvalitet han/hun finder høj nok. 
Alle hunde, der har fået tildelt CK i brugshundeklasse, går videre til Bedst i Køn klassen sammen 
med CK-hundene fra juniorklasse, mellemklasse, åben klasse, championklasse og veteranklasse. 
 
Championklasse 
Alder: fra 15 måneder. (Officiel, obligatorisk klasse). 
I denne klasse kan anmeldes hunde, der inden anmeldelsesfristens udløb har opnået et nationalt 
eller internationalt eksteriør- eller udstillingschampionat. 
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Hunde, der inden anmeldelsesfristens udløb har opnået dansk eksteriørchampionat eller dansk 
udstillingschampionat, skal anmeldes i championklasse, brugshundeklasse (kun såfremt hunden 
opfylder racens aktuelle prøvekrav) eller veteranklasse (kun såfremt hunden er fyldt 8 år). 
Der tildeles Excellent, Very Good, Good, Sufficient, Disqualified eller Cannot Be Judged.  
Hunde, der har fået tildelt Excellent eller Very Good, deltager i en konkurrencebedømmelse, hvor 
dommeren placerer hundene indbyrdes. Hvis der er 4 hunde eller derover, der har fået tildelt Ex-
cellent, er det kun disse hunde, der deltager i konkurrencebedømmelsen. Dommeren kan tildele 
CK (championkvalitet) til de hunde med Excellent, hvis kvalitet han/hun finder høj nok. 
Alle hunde, der har fået tildelt CK i championklasse, går videre til Bedst i Køn klassen sammen med 
CK-hundene fra juniorklasse, mellemklasse, åben klasse, brugshundeklasse og veteranklasse. 
 
Veteranklasse  
Alder: Fra 8 år. (Officiel, obligatorisk klasse). 
Bemærk: Hunde, der er anmeldt i veteranklasse, kan ikke tildeles CACIB. 
Der tildeles Excellent, Very Good, Good, Sufficient, Disqualified eller Cannot Be Judged.  

Hunde, der har fået tildelt Excellent eller Very Good, deltager i en konkurrencebedømmelse, hvor 
dommeren placerer hundene indbyrdes. Hvis der er 4 hunde eller derover, der har fået tildelt Ex-
cellent, er det kun disse hunde, der deltager i konkurrencebedømmelsen. Dommeren kan tildele 
CK (championkvalitet) til de hunde med Excellent, hvis kvalitet han/hun finder høj nok. 
Dommeren tildeler veterancertifikat til den bedste hund, der har opnået CK, og som ikke i forvejen 
er dansk veteranchampion. Veterancertifikatet kan også tildeles hunde ud over de 4 placerede, 
forudsat at de har fået CK. 
Der uddeles et reserveveterancertifikat til den højst placerede hund med CK, som placeres efter 
veterancertifikatvinderen og ikke i forvejen er dansk veteranchampion. Reserveveterancertifikatet 
tæller som veterancertifikat, hvis veterancertifikatvinderen diskvalificeres.  
Alle hunde, der har fået tildelt CK i veteranklasse, går videre til Bedst i Køn klassen sammen med 
CK-hundene fra juniorklasse, mellemklasse, åben klasse, brugshundeklasse og championklasse. 
Den hund, der placeres som 1. vinder med Excellent, går tillige videre til konkurrencen ”Racens 
bedste veteran”, som finder sted umiddelbart inden konkurrencen om Bedst i Racen (BIR). 
 
Bedst i Køn klasse (BIK) 
Konkurrenceklasse (hanner og tæver hver for sig) 
I denne klasse deltager de hunde, der har fået CK i championklasse, juniorklasse, mellemklasse, 
åben klasse, brugshundeklasse og veteranklasse.  
Dommeren placerer nr. 1, 2, 3 og 4. 
Dommeren tildeler certifikat til den bedste hund, som ikke i forvejen er dansk eksteriørchampion 
(også til hunde fra championklassen eller veteranklassen, som ikke i forvejen har opnået titlen 
dansk eksteriørchampion). Certifikatet kan også tildeles hunde ud over de 4 placerede. 
Der uddeles et reservecertifikat til den højst placerede hund, som placeres efter certifikatvinderen 
og ikke i forvejen har opnået titlen dansk eksteriørchampion. Reservecertifikatet tæller som certifi-
kat, hvis certifikatvinderen diskvalificeres.  
For racer med alders-, sundheds-, jagt- eller brugsprøvekrav for opnåelse af certifikat gælder, at 
certifikatet tildeles den bedst placerede hund, som opfylder det gældende krav for racen, uanset i 
hvilken klasse hunden er anmeldt. (Se hvilke racer og hvilke krav, det drejer sig om, i afsnittene om 
særlige krav til enkeltracer for at kunne deltage i bestemte klasser, tildeles certifikat og champio-
nat). 
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Hunde, som allerede har opnået de championatgivende certifikater, men ikke opfylder de øvrige 
krav for opnåelse af dansk championat (fuldcertede hunde), kan ikke tildeles yderligere certifika-
ter. I sådanne tilfælde gives certifikatet videre til den højst placerede certifikatberettigede hund i 
konkurrencebedømmelsen. Samme bestemmelse gælder for hunde, som har opnået det sidste 
certifikat til dansk championat efter anmeldelsesfristens udløb. 
Det er udstillerens pligt at gøre ringpersonalet opmærksom på, hvorvidt hans/hendes hund opfyl-
der udstillingsreglementets krav for tildeling af certifikat. 
Bemærk: Hunde, der blot ikke har opnået minimumsalderen for sidste certifikat til DKCH betragtes 
ikke som fuldcertede. 
 
På nordiske udstillinger konkurreres der i denne klasse endvidere om Nordic Show Certificate 
(nordisk udstillingscertifikat) og Reserve Nordic Show Certificate (reserve-nordisk udstillingscertifi-
kat):  
Dommeren tildeler Nordic Show Certificate til vinderen af klassen og Reserve Nordic Show Certi-
ficate til den næstbedste hund i klassen. 
Der henvises endvidere til reglerne for nordiske udstillinger på NKU’s hjemmeside. 
 
På internationale udstillinger konkurreres der endvidere om CACIB og reserve-CACIB i denne 
klasse:  
Dommeren kan tildele CACIB til den bedste CACIB-berettigede hund, ligesom dommeren kan til-
dele reserve-CACIB til den næstbedste CACIB-berettigede hund. (Hunde fra juniorklasse og vete-
ranklasse kan ikke tildeles CACIB/reserve-CACIB, men kan, såfremt dommeren ønsker det, godt 
opnå placering som Bedst i Køn og gå videre til BIR). 
 
Vigtigt angående tvivlstilfælde eller fejl: 
I tilfælde, hvor der er tvivl om, hvorvidt en given hund er berettiget til at få tildelt certifikat, junior-
certifikat, veterancertifikat, Nordic Show Certificate og/eller CACIB, eller hvor der evt. er sket en fejl 
i udstillingsringen, skal der samme dag rettes henvendelse til udstillingskontoret for at få sagen af-
klaret. DKK har efterfølgende ret til at korrigere præmielisten, hvis det kan konstateres, at der er 
begået en fejl i udstillingsringen. 
Fejlen kan enten rettes på dagen eller ved den efterfølgende sagsbehandling af præmielisterne. 
Implicerede udstillere/hundeejere vil efterfølgende modtage besked om ændringer foretaget admi-
nistrativt af DKK. Der er ikke mulighed for at klage over sådanne ændringer. 
 
Den hund, der er blevet placeret som nr. 1 i Bedst i Køn klassen, går videre til konkurrencen om 
Bedst i Racen (BIR). 
 
Inden konkurrencerne “Racens bedste veteran” og “Bedst i racen” skal afvikles, bedømmes tæ-
verne på samme måde og i samme rækkefølge. 
Når tæverne er færdigbedømt, fortsættes konkurrencerne som følger: 
 
Racens bedste veteran 
I denne konkurrence deltager den han og den tæve, der blev udtaget som 1. vinder han og 1. vin-
der tæve med Excellent i veteranklassen. 
Den hund, der placeres som “Racens bedste veteran”, går videre til konkurrencen om “Dagens 
bedste veteran”, der afvikles i STORE RING samme dag.  
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Bedst i racen (BIR) 
Konkurrenceklasse 
Bemærk: Hanner og tæver bedømmes sammen. 
I denne konkurrence deltager den han og den tæve, der er blevet placeret som nr. 1 i Bedst i Køn 
klassen. 
Dommeren udtager den bedste hund, som tildeles betegnelsen BIR (bedst i racen).  
Den bedste hund af det modsatte køn tildeles dermed betegnelsen BIM (bedst i modsat køn). 
Den hund, der placeres som BIR (bedst i racen), går videre til konkurrencen “Bedst i gruppen”(BIG), 
der afvikles i STORE RING samme dag. 
Den hund, der placeres som BIG (bedst i gruppen), går videre til konkurrencen “Best in show” (BIS), 
der afvikles i STORE RING på udstillingens sidste dag.       
 
Opdrætsklasse 
Tilmelding on-line eller på særskilt anmeldelsesblanket inden anmeldelsesfristens udløb. 
En opdrætsklasse består af fire eksemplarer af samme race og racevariant, uanset køn, opdrættet 
af samme opdrætter (samme kennelnavn). Opdrætsklassen kan kun anmeldes af opdrætteren 
(ejeren af kennelnavnet). 
Hundene skal være tilmeldt udstillingen i enten champion-, junior-, mellem-, åben-, brugshunde- 
eller veteranklasse og på den aktuelle udstilling have opnået Excellent eller Very Good. Babyer og 
hvalpe kan ikke deltage. Hvis der for racen er prøvekrav for at kunne deltage i opdrætsklasse, skal 
mindst 2 hunde i klassen have opnået den krævede prøve. 
Der lægges i bedømmelsen vægt på klassens ensartethed - dog uden hensyn til, om klassens 
hunde tilhører flere af racens forskellige farvevarianter. (Bemærk dog, at kun de farve-, størrelses- 
og hårlagsvarianter, som ifølge FCI’s race-/gruppeinddeling deler CACIB, kan udgøre en opdræts-
klasse). 
Den enkelte opdrætter kan til hver udstilling kun tilmelde én opdrætsklasse inden for hver race. 
Opdrætteren udvælger selv de hunde, der skal danne klassen blandt de hunde fra hans/hendes 
opdræt, som på den pågældende udstilling har opnået Excellent eller Very Good. 
Dommeren udtager den mest homogene klasse. Det er til enhver tid op til dommeren, om 
han/hun ønsker at tildele klassen hæderspræmie.  
Kun den bedste opdrætsklasse i hver race, som har fået tildelt hæderspræmie, vil yderligere få til-
delt DKK’s ærespræmie og gå videre til konkurrencen “Udstillingens bedste opdrætsklasse”, der 
afvikles i store ring.  
 
Avlsklasse 
Tilmelding on-line eller på særskilt anmeldelsesblanket inden anmeldelsesfristens udløb. 
I denne klasse kan deltage hanhunde/tæver, der møder med fire stk. afkom (første generation: 
sønner/døtre) af samme race, der skal være tilmeldt udstillingen i enten champion-, junior-, mel- 
lem-, åben-, brugshunde- eller veteranklasse og på den aktuelle udstilling have opnået Excellent 
eller Very Good. Babyer og hvalpe kan ikke deltage. Hvis der for racen er prøvekrav for at kunne 
deltage i avlsklasse, skal mindst 2 hunde i klassen have opnået den krævede prøve. 
Der kan på hver udstilling kun stilles med én avlsklasse efter det samme forældredyr. Forældredy-
ret skal være tilmeldt udstillingen - eventuelt uden for bedømmelse. 
Udstilleren skal være ejer af den/de tilmeldte avlshunde. 
En hund kan på samme udstilling anmeldes i avlsklasse efter såvel moderdyret som faderdyret. 
Øvrige regler er som ved opdrætsklasse. 
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RACER, TIL HVILKE DER IFØLGE DKK’s UDSTILLINGSREGLEMENT STILLES SÆRLIGE KRAV FOR TIL-
DELING AF CERTIFIKAT: 
(Nedennævnte racer kan kun opnå certifikat, hvis de opfylder racens særlige krav til opnåelse af 
certifikat. Disse krav kan være alderskrav, sundhedskrav eller krav om bestået brugsprøve.) 
 
GRUPPE 1: Schæferhund - stockhåret, Schæferhund - langstockhåret m. underuld  
 

GRUPPE 2: Dobermann, Rottweiler 
 

GRUPPE 3: Tysk jagtterrier* 
 

GRUPPE 4: Gravhunde* 
 

GRUPPE 5: Jämthund, Norsk elghund grå, Norsk elghund sort 
 

GRUPPE 6: Blodhund*, Drever*, Finsk støver* 
 

GRUPPE 7: Breton*, Drentsche patrijshond*, Engelsk setter*, Gammel dansk hønsehund*, Gor-
don setter*, Griffon korthals*, Grosser münsterländer*, Irsk rød/hvid setter*, Irsk 
setter*, Kleiner münsterländer*, Korthåret hønsehund*, Pointer*, Pudelpointer*, 
Ruhåret hønsehund*, Tysk Langhår*, Vizsla – korthåret, Vizsla - ruhåret, Weimara-
ner*.  

 

GRUPPE 8: Chesapeake bay retriever*, Curly coated retriever*, Flat coated retriever* 
 
Hunde af de med * markerede racer, der allerede har opnået de championatgivende certifikater 
(dvs. er “fuldcertet”), men som endnu ikke opfylder racens øvrige krav til Dansk eksteriørcham-
pionat, kan IKKE deltage i konkurrencen om certifikat. 
(Se tillige bedømmelsesforløbet for Bedst i Køn-klasse). 
 
For at opnå Dansk eksteriørchampionat skal sidste certifikat opnås, efter at hunden er fyldt 24 må-
neder. 
 
 
RACER DER I HENHOLD TIL FCI’S REGLER IKKE KAN OPNÅ CACIB: 
 
FCI-anerkendte racer (provisionally accepted breeds): 
Anjing Kintamani-Bali (362) 
Australian stumpy tail cattle dog (351) 
Chodský Pes (364) 
Estisk Støver (366) 
Lancashire heeler (360) 
Miniature American Shepherd (367) 
Pražský Krysarík (363) 
Segugio Maremmano (361) 
Thai Bangkaew Dog (358)  
Yakutskaya Laika (365) 
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NKU-anerkendte racer (ikke anerkendt af FCI) 
American Eskimo Dog 
American Hairless Terrier 
American Toy Fox Terrier  
Anglo-Russkaja Gontjaja  
Australian Stock Dog/Working Kelpie  
Biewer 
Bluetick coonhund 
Dansk spids 
East-European Shepherd Dog 
Epagneul de Saint Usuge 
Gotlandsstövare 
Hälleforshund 
Plott 
Ratonero-Bodeguero Andaluz  
Rat Terrier 
Russkaja Gontjaja 
Russkaja Tsvetnaya Bolonka 
Svensk vit älghund 
Tenterfield Terrier  
Treeing Walker Coonhound 
 
 
 


