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Vejledning i behandling af ukendte udenlandske hunde på udstillinger 

 

Behandling af ukendte udenlandske hunde med dansk ejer (importer) 

Udstilles disse hunde gælder følgende: 

Uofficielle klasser: 

Hunde som tilmeldes i BABY- eller HVALPE-klasse kan udstilles på en kopi af stamtavlen eller bekræftelse 

fra det pågældende lands kennelklub om, at hunden er under registrering i det pågældende land. Kopi af 

stamtavle eller bekræftelse vedhæftes tilmeldingen. Ejeren behøver ikke indsende en stamtavle til import-

registrering. 

Officielle klasser:  

Hunde som tilmeldes i OFFICIEL klasse kan kun udstilles, hvis ejeren har fået en bekræftelsesmail fra DKK 

på, at hunden kan deltage på udstilling: 

 

Ejeren SKAL indsende import til registrering jf. denne procedure: https://www.dkk.dk/stambog/im-

port#howto  

Når vi modtager dokumenterne, får ejeren en bekræftelsesmail på, at hunden kan deltage på udstilling. 

Denne bekræftelse skal I bede om at få tilsendt. Har de endnu ikke indsendt stamtavle mv., kan I henvise 

dem til procedure for importregistrering. 

Hvis dette ikke er bragt i orden senest på dagen for udstillingen, så kan hunden ikke deltage, og tilmeldings-

gebyret er tabt.  

 

Vær derfor opmærksom på følgende: 

 

Det er vigtigt, at I starter med at tjekke alle hundene igennem på listen over hunde, der ikke kunne overfø-

res korrekt fra Web. Dette gøres for at få styr på, hvilke hunde, der har dansk ejer, og derfor skal være ind-

sendt til importregistrering, og hvilke hunde, der er ejet i udlandet og derfor skal oprettes i hundeweb jf. 

beskrivelsen på side 2 og 3. 

Det er ikke alle, der ved tilmelding husker at hakke ja i ”under reg”. Ovennævnte procedure gælder for alle 

hunde, der er under registrering, – lige meget om ejeren har husket at afkrydse feltet eller ej. 

Disse hunde skal ikke sendes til oprettelse i hundeweb inden udstilling. Resultatet (officielle klasser) overfø-

res først til databasen, når hunden har fået tildelt et DKK-nummer. 

https://www.dkk.dk/stambog/import#howto
https://www.dkk.dk/stambog/import#howto
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Behandling af ukendte udenlandske hunde med udenlandsk ejer 
 

Det gør I ved at trykke på det blå registreringsnummer (Se første billede på side 1). Derefter vil I blive diri-

geret om til dette vindue:  

 

 

I starter med at tjekke, om hunden findes i vores hundedatabase i forvejen: https://www.hunde-

web.dk/hundedatabase/. Der kan I søge på både registreringsnummer og navn. 

Tip: Benyt avanceret søg. Skriv f.eks. en del af hundens navn efterfulgt af *. 

Hvis den findes, sørger I for, at alle oplysningerne i tilmeldingen, især registreringsnummeret, stemmer 

overens med hundedatabasen.  

Husk, at udenlandske (ikke-nordiske) hunde ofte har et mellemrum mellem bogstaver og tal.  

Så når disse ukendte hunde behandles, skal I sikre jer, at registreringsnummeret bliver identisk med det 

nummer, der fremgår af hundedatabasen. Her kommer nogle eksempler. 

Norge  N00000/07 – NO11111/08  Norske numre begynder fra og med 2008 med NO  
Sverige  S00000/2009 – SE00000/2010   Svenske numre begynder fra og med 2010 med SE 
Finland  FIN00000/08 – FI00000/09  Finske numre begynder fra og med 2009 med FI 
Holland NHSB 1234567 
Estland EST 00000/01 
Polen PKR 12345 
Tjekkiet CMKU DR/1254/08 
USA  AKC PN12345678 
Canada CKC QN123456 
England KC AJ1234567 eller KCSB 1234QB 
Vi vedlægger endvidere til orientering en liste over, hvordan vi opretter de forskellige registreringsnumre. 
 

Findes hunden ikke, skal den oprettes af DKK.  

I samme vindue finder I de vedhæftninger, DKK skal bruge for at oprette den i systemet. Hvis der ikke er 

vedhæftet noget, skal I rekvirere det hos ejeren. 

Vi skal bruge kopi af stamtavle i læsbar kvalitet. Det, I sender ind, skal som minimum indeholde registre-

ringsnummer, navn, fødselsdagsdato, race og forældredyr.  

DKK skal også bruge en kopi af et ejerbevis, hvis ejeren ikke fremgår af stamtavlen.  

https://www.hundeweb.dk/hundedatabase/
https://www.hundeweb.dk/hundedatabase/
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Når dette er sendt ind til os, og I har fået bekræftet, at hunden er oprettet, skal I igen gå ind på hundedata-

basen og tjekke, om registreringsnummeret stemmer overens med tilmeldingen. Dette er vigtigt, da hun-

dene ellers vil dukke op på en fejlliste ved færdigmelding. 

Den nævnte fejlliste er en liste over hunde, der ikke er oprettet i systemet inden udstillingen.  

Er der mere end 5 hunde på listen, koster det kr. 75,- pr. hund i strafgebyr.  

Bemærk: Hunde, som ikke findes i databasen i forvejen, og hvor der indsendes stamtavler til DKK, bliver der 

IKKE lagt strafgebyr på.  

Men hunde, som findes i databasen i forvejen, og som ikke får rettet registreringsnummeret, koster kr. 75,- 

pr. stk. i strafgebyr, hvis der er mere end 5 hunde. 


