DKK’s OPDATEREDE RETNINGSLINJER FOR
AFHOLDELSE AF HUNDEUDSTILLINGER OG SKUER
Udarbejdet 11. juni 2020 – opdateret 9. september 2020

Herunder følger Dansk Kennel Klubs retningslinjer for afholdelse af hundeudstillinger og skuer. DKK’s
retningslinjer tager naturligvis udgangspunkt i Kulturministeriets ”Retningslinjer for genåbning af idræts- og
foreningsliv udendørs og indendørs”.
Generelt:
•

•

•
•

De gældende anbefalinger og restriktioner om afstand, smitteværn og risikogrupper fra de danske
myndigheder for udstillingsdatoen skal til enhver tid overholdes. Arrangøren er forpligtet til at holde sig
grundigt orienteret om myndighedernes udmeldinger/retningslinjer.
Det er op til deltageren selv (herunder både dommeren, ringpersonale, udstilleren eller andre) at
afgøre, hvorvidt vedkommende ønsker at deltage. Det er også individuelt, om man vil bære mundbind
eller anden form for værnemiddel.
Dommere og ringpersonale kan til enhver tid takke nej til en udstillingsinvitation uden konsekvenser fra
DKK eller specialklubbens side.
Det anbefales, at hele arrangementet tænkes helt igennem inden afvikling. Dette kan gøres ved at stille
spørgsmål såsom ”Hvad kunne gå galt?”, ”Hvad tror vi kunne skabe komplikationer?”, ”Hvordan tackler
vi bedst udstillers ankomst?”, ”Er der nogle anbefalinger, der fungerer bedre end andre for os?” og
andre lignende spørgsmål. Vær gerne 3-4 personer der gennemgår arrangementet med kritiske øjne, så
alle aspekter bør være overvejet.

Arrangørens ansvar:
•

•

•
•

Der udnævnes en udstillingsleder, eventuelt én eller to assisterende udstillingsledere, som har
hovedansvar for, at myndighedernes anbefalinger og restriktioner følges under arrangementet. Disse
har retten til at advare og eventuelt bortvise personer, som markant bryder reglerne, fra området. Ved
bortvisning mister personen retten til at udstille hund og til at få refunderet tilmeldingsgebyret for det
pågældende arrangement. Udstillingslederen samt eventuelle assisterende udstillingsledere skal bære
tydelige navneskilte, så ingen deltagere er i tvivl om personens virke.
Coronaansvarlig leder/ansvarlig må ikke gå i ringen.
Arrangøren skal, hvis nødvendigt, begrænse antallet af deltagere, så man ikke overskrider
myndighedernes restriktioner for antal deltagere ved et arrangement. Arrangementet kan eventuelt
deles op i flere puljer eller på flere områder. Hvis deltagerbegrænsningen benyttes, skal arrangøren
lave et system, der sikrer retfærdig behandling i forhold til hvem der deltager. Der kunne f.eks. sættes
et max antal hunde og tilmelding efter først-til-mølle-princippet.
Det er udstillingslederens, samt eventuelle assisterende udstillingslederes, ansvar at holde styr på
antallet af mennesker, og at restriktionen for antal deltagere overholdes under hele udstillingen.
Der skal sættes skilte op rundt om ringen og på området, der påminder deltagerne om at holde afstand
på mindst én meter og om at overholde myndighedernes restriktioner. Der bør laves en markering i
ringen for, hvor hunden skal stå og hvor handleren skal stå, når dommeren gennemgår hunden.
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•

Vilkårene for udstillingen skal offentliggøres i invitationen og fremgå tydeligt.

Invitation:
•

•
•

•

Deltagerinfo (PM) skal indeholde en omfattende og grundig redegørelse for de gældende regler for
afstand, smitteværn, fremmøde, opsætning af telt og eventuel modificering af
udstillingsreglerne/finalerne.
Det skal gøres klart, at personer, som bryder reglerne, vil blive bortvist fra arrangementet af
udstillingslederen eller en assisterende udstillingsleder.
Der bør være en passende stor tidsmargin mellem klasserne og/eller racerne. Udstillerne må ikke træde
ind i ringen, før de er kaldt ind. På udstillinger med flere racer skal udstillere være garanteret, at racen
ikke begynder før en time efter den angivne fremmødetid. Hermed sikres udstillerne god tid til at
komme ind, børste hund, etc. uden at møde udstillere fra den foregående race. Dette kan afviges på
små udstillinger, hvor man kan holde sig under max antal udstillere med passende afstand og uden at
arrangøren mister overblikket.
Arrangementet må ikke være åbent for publikum og der opfordres til, at udstillerne ikke medbringer
flere personer end nødvendigt. Det anbefales, at der max deltager 1-2 personer pr. tilmeldt hund.

Ophold på pladsen og teltopsætning:
•

•

•

Udstillerne, med undtagelse af BIR-vindere eller andre finalister, skal forlade området, når racen er
færdigbedømt. Folk må ikke blive tilbage som tilskuere, medmindre det er en lille udstilling, der
gør, at man kan holde sig under max antal personer med passende afstand. Der opfordres desuden
også til, at udstillere forlader området med det samme, hvis hunden ikke går videre fra sin klasse.
Telte og borde/trimmeborde/hvalpegårde kan sættes op på markerede områder. Der skal være
min. 1 meter mellem hvert telt, der tillader rigelig luft og mulighed for gennemgang mellem telte.
De markerede områder bestemmes af udstillingslederen, men det anbefales, at der sikres rigelig
afstand til ringsiden og dermed tillader yderligere plads mellem teltene. Der skal ikke kunne sættes
telte op på forhånd. Der skal være plads til de udstillere, der deltager i den pågældende pulje/race
og pladsen skal altså ikke være optaget af udstillere, der først kommer senere på dagen. Hvis
arrangøren skulle ønske det, kan der afsættes et område til opsætning af telte, der ikke er i
umiddelbar tilknytning til ringen. Telte, der er slået op i nærheden af ringen mere end en time før
starten på den første race, kan fjernes af arrangøren og ejeren vil blive nægtet deltagelse på det
pågældende arrangement.
Arrangøren kan vedtage, at telte ikke er tilladte.

Sekretariat, præmier, kiosk/servering og toilet:
•

•

Der skal være et sekretariat, men udstillerne opfordres til at tage kontakt pr. telefon eller mail på
forhånd, hvis de har spørgsmål, mangler eller uafklarede sager. Kataloger skal – så vidt muligt –
publiceres online tidligst 2 timer før udstillingens start. Sekretariatet skal markeres tydelig med
påmindelse om at holde afstand.
Hvis klubben deler præmier/præmiekort ud på udstillingen, skal disse ligge fremme, så udstilleren
selv kan hente dem. De skal ikke røre ved andet end de selv skal have/vælger. Det samme gælder
rosetter, som heller ikke skal deles ud i ringen.
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•

Toilettet skal inspiceres én gang i timen og sprayes med rengøringsmiddel. Der sættes
desinfektionsmiddel frem og et påbud om, at brugerne bedes vaske toiletsædet og vandhanen af
efter brug.

I ringen:
•
•
•

Ringen skal være så stor som muligt, afhængigt af racens størrelse og antallet af tilmeldte.
Dommer/ringsekretær afgør hvor mange hunde, der må være i ringen samtidig således at den
gældende regel om afstand kan opretholdes, både stående og i bevægelse.
Hvis mange har kvalificeret videre til konkurrenceklasser, kan dommeren vælge at tage nogle
hunde ind og afvikle semifinaler.

Eventuelt udeladelse af klasser/konkurrencer – ikke obligatorisk – besluttes af arrangøren:
•
•

Udeladelse af avlsklasser og/eller opdrætsklasser.
Udeladelse af Barn & Hund og/eller juniorhandlerkonkurrencer

Dommer og gennemførelse af bedømmelse:
•
•
•
•
•

Dommerelev og –aspiranttjenester må gerne afvikles, forudsat at dommeren har sagt ja til
afviklingen.
Arrangøren skal i planlægningen tage højde for tidsforbruget mellem racerne/klasserne.
Dommeren afgør, om han/hun selv ønsker at kontrollere tænder og bid på hunden, eller om
udstillerne skal vise hundens bid og tænder.
Når dommeren gennemgår hunden, skal udstilleren holde så meget afstand som muligt.
Dommeren skal bruge vådservietter/håndsprit efter gennemgang af hver enkelt hund.

Finaler:
•
•
•

•
•

Det er op til den enkelte arrangør, om der skal afvikles finaler. Dette oplyses i
deltagerinformationen (PM’et).
Dommere, udstillere og arrangører skal udvise forståelse for, at finalerne skal afvikles med minimal
kontakt mellem hunde og dommer.
Arrangøren opfordres til at minimere antallet af finaler og f.eks. kun afvikle Best in Show, BIShvalp
og BISveteran. Finaler, der medfører mange hunde i ringen, f.eks. BIS-veteran og BIS-hvalp på
udstillinger med mange racer, skal afvikles ved semifinaler eller gruppefinaler.
Præmier og/eller rosetter skal sættes ud ved placeringsskiltene/podierne, så der ikke opstår
nærkontakt ved uddelingen.
Eventuelle billeder fra finaler bør ske uden for finaleringen ved udstillinger med mange racer.
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