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Opsummering af de primære ændringer i DKK’s udstillingsreglement pr. 1. januar 2023 
 
Generelt 

• Vi har præciseret de eksisterende regler angående manglende modtagelse af nummerskilt, så udstille-
ren bedre kan ”hjælpe sig selv”. 

• Hunde, der mangler testikler grundet skade eller sygdom, kan nu søge dispensation om at få lov til at 
deltage på udstilling efter samme retningslinjer som ved doping. Dette giver en mere ens behandling af 
sagerne, og dommeren/ringpersonalet skal i disse tilfælde således ikke bruge tid på at tage stilling til en 
dyrlægeattest på selve udstillingen. 

• Der er indsat en tekst om krav til unge handlere (både juniorhandlere og andre mindreårige hundefø-
rere) – dette bl.a. for at beskytte de unge mennesker. 

• Vedr. juniorhandling er der også indsat, at man ikke må benytte en hund, der tidligere har fået 
”Disqualified” grundet temperamentet. 

• Udstillingsprogrammet 2023 fremgår som sædvanligt af sidste side i reglementet. 
 
Bedømmelsesforløb 

• På internationale udstillinger er vi - med FCI’s billigelse – gået tilbage til det ”gamle” system i forhold til 
tildeling af FCI-CACIB og junior-CACIB og veteran-CACIB, så vi nu kræver at hunden har opnået CK. Vi 
har derfor afskaffet CACIB-tildelingsklassen. FCI-CACIB tildeles i Bedst i Køn. Junior-CACIB og Veteran-
CACIB tildeles i hhv. juniorklasse og veteranklasse.  

• Der kræves nu CK for at deltage i Bedste Veteran i Store Ring. 

• For hunde, der har opnået DKCH, er det blevet valgfrit, om man vil stille hunden i championklasse, åben 
klasse, brugshundeklasse eller veteranklasse. De to sidstnævnte kræver naturligvis hhv. opfyldt prøve-
krav eller opfyldt alderskrav. 

• Der er ingen ændringer i forhold til tildeling af certifikater til de danske og de nordiske championater. 
 
Grupper/racer 

• Nye racer og ændrede racenavne er indsat. 

• De gruppevise afsnit er blevet opdateret med de ændringer, specialklubberne har fået godkendt i løbet 
af 2022. Dette drejer sig primært om racernes krav til at stille i brugshundeklasse, opnå certifikat eller 
tillægskrav for at opnå DKCH. 

• Endelig er der lavet en side med oversigter over de racer, der ikke kan modtage CACIB, og de racer, der 
ikke kan deltage i Bedst i Gruppen på internationale udstillinger. 

 
Vi minder om, at alle de generelle regler, som er gældende for både udstillinger, prøver og øvrige konkur-
rencer i DKK-regi fra og med 1. januar 2021 fremgår af et særskilt regelsæt med Dansk Kennel Klubs gene-
relle bestemmelser for udstillinger og prøver i Danmark.  
Dette gælder for eksempel regler for deltagelse, sundhedskrav, vaccinationer, doping, opførsel, klager m.v. 
 


