Fokus på sundhed og funktionsevne – Dansk Kennel Klub, juni 2018

Kære eksteriørdommer
Dommerens medansvar for racehundes sundhed og funktionsevne
Siden slutningen af 1990’erne har Dansk Kennel Klub (DKK) haft særlig fokus på dommernes
medansvar for racehundes sundhed og funktionsevne, og DKK har således været pioner på dette
vigtige område, som gennem årene har fået stadig større international opmærksomhed.
Når du dømmer på udstillinger arrangeret af DKK samt DKK’s kredse og specialklubber, forventer vi, at
du er dit medansvar bevidst. Her skal der blandt andet fokuseres på følgende forhold:







Vejrtrækning - alle hunde skal kunne trække vejret normalt og ubesværet, også under bevægelse.
Øjne - alle hunde skal have sunde, klare øjne fri for irritation.
Bid og tænder - alle hunde skal have sunde tænder og velfungerende bid i henhold til standarden.
Kondition - ingen hunde skal være overvægtige og alle hunde bør have god muskulatur.
Hud - alle hunde skal have sund hud uden tegn på irritation.
Pels – skal følge standardens krav, men må ikke være så omfangsrig, at den besværer eller hindrer
bevægelsesfrihed.
 Bevægelser - alle hunde skal kunne bevæge sig racetypisk uden synlig anstrengelse eller besvær.
 Temperament - alle hunde skal have en adfærd, så de kan fungere i samfundet. Racetypisk adfærd
skal accepteres og tillades, men overdreven skyhed eller enhver form for aggressivitet er
uacceptabelt.
Overdrivelse af racetypiske egenskaber ønskes aldrig. I visse racer er der særlig risiko for, at sådanne
overdrivelser vil kunne indvirke negativt på sundhed og funktionsevne. Disse racer med tilhørende
risikoområder fremgår af vedhæftede raceliste. Ved bedømmelsen af sundhed og funktionsevne hos
samtlige racer i almindelighed og disse risikoracer i særdeleshed er det væsentligt, at du bruger din
erfaring og sunde fornuft og dømmekraft. Som bekendt skal forhold, der påvirker en hunds sundhed
og velfærd negativt, betragtes som alvorlige fejl.
For yderligere information henvises til følgende dokumenter, som kan findes på:
https://www.dkk.dk/udstillinger-og-events/praktisk-info-om-udstilinger/for-eksteriørdommere
 Breed Specific Instructions (BSI) regarding exaggerations in pedigree dogs (NKU).
 FCI basic statement for show judges - dogs fit for their original function.
 FCI show judges code of commitment to the welfare of pure bred dogs.
Har du såvel positive som negative observationer på de racer, som du har dømt, vil det være muligt at
indrapportere dette til DKK’s Eksteriørdommerudvalg. Ringpersonalet har skemaer til formålet. Der
skal udfyldes ét skema pr. race i det omfang, som du finder det nødvendigt – og det for alle racer og
ikke blot de nævnte risikoracer.
Vi takker for dit væsentlige bidrag til at holde vores racehunde sunde og velfungerende.
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