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Racer som kan flyttes til anden racevariant i ringen 
 
HUSK – FOR ALLE RACERS VEDKOMMENDE: 
 
1) Hunden skal bedømmes i den variant, den ER 

(dvs. i den variant den flyttes TIL) 
 

2) Det SKAL tydeligt skrives i den elektroniske kritik, at hunden er flyttet til en 
anden hårlags- eller størrelsesvariant. 
 

3) Drejer det sig om størrelse, skal måleresultatet ALTID anføres på kritikken – 
ligegyldigt om hunden flyttes til en anden størrelse eller ej. 
(Husk at bede dommeren om at gøre dette, hvis han/hun ikke selv husker det) 
 

4) Hvis hunden er så gammel, at den flyttes ENDELIGT, bedes ringpersonalet 
oplyse udstilleren om, at stambogen og ejerforholdsattesten skal 
indsendes/afleveres til DKK til omregistrering. 
Herefter får hundeejeren tilsendt en ny stambog og ejerforholdsattest. 
 
 

Gr. Racer (står gruppevis og herefter alfabetisk) 

1 Belgisk Hyrdehund, Groenendael (kan flyttes til Tervueren) 
Belgisk Hyrdehund, Laekenois (kan flyttes til Malinois) 
Belgisk Hyrdehund, Malinois (kan flyttes til Tervueren eller Laekenois) 
Belgisk Hyrdehund, Tervueren (kan flyttes til Groenendael eller Malinois) 
 
Kan flyttes på dagen i baby- og hvalpeklasse, men kan først endeligt flyttes, efter at 
hunden er fyldt 9 måneder (dvs. fra juniorklassen). 
 
Det skal tydeligt skrives i kritikken, at hunden er flyttet til anden variant. 

1 Collie 
Collie, korthåret 
 
Kan flyttes på dagen i baby- og hvalpeklasse, men kan først endeligt flyttes, efter at 
hunden er fyldt 9 måneder (dvs. fra juniorklassen). 
 
Det skal tydeligt skrives i kritikken, at hunden er flyttet til anden hårlagsvariant. 
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Gr. Racer (står gruppevis og herefter alfabetisk) 

1 Schæferhund, stockhåret 
Schæferhund, langstockhåret m. underuld 
 
Kan flyttes på dagen i baby- og hvalpeklasse, men kan først endeligt flyttes, efter at 
hunden er fyldt 9 måneder (dvs. fra juniorklassen). 
 
Det skal tydeligt skrives i kritikken, at hunden er flyttet til anden hårlagsvariant. 

2 Sankt bernhard, langhåret 
Sankt bernhard, korthåret 
 
Kan flyttes på dagen i baby- og hvalpeklasse, men kan først endeligt flyttes, efter at 
hunden er fyldt 9 måneder (dvs. fra juniorklassen). 
 
Det skal tydeligt skrives i kritikken, at hunden er flyttet til anden hårlagsvariant. 

4 Korthåret gravhund 
Korthåret dværg gravhund 
Korthåret miniature gravhund 
Langhåret gravhund 
Langhåret dværg gravhund 
Langhåret miniature gravhund 
Ruhåret gravhund 
Ruhåret dværg gravhund 
Ruhåret miniature gravhund 
 
Kan flyttes på dagen i baby-, hvalpe- og juniorklasse, men kan først endeligt flytte 
størrelse, efter at hunden er fyldt 15 måneder. 
 
Det skal tydeligt skrives i kritikken, at hvis hunden flyttes til en anden størrelse, og 
brystmålet skal ALTID noteres. 
 
Målevejledning ligger i ringkassen. Hvis den mangler, så kontakt venligst kontoret. 



14. september 2022 
Flytning til anden racevariant 

 

   
 

                                                                                               3                                                                                                    

Gr. Racer (står gruppevis og herefter alfabetisk) 

5 Peruviansk Hårløs, Lille, Med Pels 
Peruviansk Hårløs, Mellem, Med Pels 
Peruviansk Hårløs, Stor, Med Pels 
Peruviansk Hårløs, lille 
Peruviansk Hårløs, mellem 
Peruviansk Hårløs, stor 
 
Udstilles kun som Peruviansk hårløs, lille, mellem og stor 
Kan flyttes til anden hårlags-/størrelsesvariant. 
 
Kan flyttes på dagen i baby- og hvalpeklasse, men kan først endeligt flyttes, efter at 
hunden er fyldt 9 måneder (dvs. fra juniorklassen). 
 
Det skal tydeligt skrives i kritikken, hvis hunden flyttes til anden størrelse/hårlagsvariant. 
Drejer det sig om størrelse, skal måleresultatet ALTID noteres i kritikken. 

5 Podengo Portugues, Korth. Mellem (kan flyttes til stor og til anden hårlagsvariant) 
Podengo Portugues, Ruh. Mellem (kan flyttes til stor og til anden hårlagsvariant) 
Podengo Portugues, Korth. Stor (kan flyttes til mellem og til anden hårlagsvariant) 
Podengo Portugues, Ruh. Stor (kan flyttes til mellem og til anden hårlagsvariant) 
Podengo Portugues, Korth. Dværg (kan ikke flytte størrelse – men kan flytte 
hårlagsvariant) 
Podengo Portugues, Ruh. Dværg (kan ikke flytte størrelse – men kan flytte hårlagsvariant)  
 
Kan flyttes på dagen i baby- og hvalpeklasse, men kan først endeligt flyttes, efter at 
hunden er fyldt 9 måneder (dvs. fra juniorklassen). 
 
Det skal tydeligt skrives i kritikken, hvis hunden flyttes til anden størrelse/hårlagsvariant. 
Drejer det sig om størrelse, skal måleresultatet ALTID noteres i kritikken. 

5 Xoloitzcuintle Con Pelo, Mellem 
Xoloitzcuintle Con Pelo, Standard 
Xoloitzcuintle Con Pelo, Miniature 
Xoloitzcuintle Sin Pelo, Mellem 
Xoloitzcuintle Sin Pelo, Standard 
Xoloitzcuintle Sin Pelo, Miniature 
 
Udstilles kun som Xoloitzcuintle, mellem, standard og miniature. 
Kan flyttes til anden hårlags-/størrelsesvariant. 
 
Kan flyttes på dagen i baby- og hvalpeklasse, men kan først endeligt flyttes, efter at 
hunden er fyldt 9 måneder (dvs. fra juniorklassen). 
 
Det skal tydeligt skrives i kritikken, hvis hunden flyttes til anden størrelse/hårlagsvariant. 
Drejer det sig om størrelse, skal måleresultatet ALTID noteres i kritikken. 
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Gr. Racer (står gruppevis og herefter alfabetisk) 

9 Flerfarvet pudel, dværg 
Flerfarvet ppdel, mellem 
Flerfarvet pudel, stor 
Flerfarvet pudel, toy 
 
Kan flyttes på dagen i baby-, hvalpe- og juniorklasse, men kan først endeligt flytte 
størrelse, efter at hunden er fyldt 15 måneder. 
 
Det skal tydeligt skrives i kritikken, hvis hunden flyttes til en anden størrelse, og målet 
(højden) skal ALTID noteres i kritikken. 
 
Måleregler ligger i ringkassen. Hvis den mangler, så kontakt venligst kontoret. 

9 Chihuahua, korthåret 
Chihuahua, langhåret 
 
Kan flyttes på dagen i baby- og hvalpeklasse, men kan først endeligt flyttes, efter at 
hunden er fyldt 9 måneder (dvs. fra juniorklassen). 
 
Det skal tydeligt skrives i kritikken, at hunden er flyttet til anden hårlagsvariant. 

9 Griffon Belge 
Griffon Bruxellois 
Petit Brabançon 
 
Kan flyttes på dagen i baby- og hvalpeklasse, men kan først endeligt flyttes, efter at 
hunden er fyldt 9 måneder (dvs. fra juniorklassen). 
 
Det skal tydeligt skrives i kritikken, at hunden er flyttet til anden hårlagsvariant. 

9 Papillon 
Phalène 
 
Kan flyttes på dagen i baby- og hvalpeklasse, men kan først endeligt flyttes, efter at 
hunden er fyldt 9 måneder (dvs. fra juniorklassen). 
 
Det skal tydeligt skrives i kritikken, at hunden er flyttet til anden variant. 
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Gr. Racer (står gruppevis og herefter alfabetisk) 

9 Pudel, dværg 
Pudel, mellem 
Pudel, stor 
Pudel, toy 
 
Kan flyttes på dagen i baby-, hvalpe- og juniorklasse, men kan først endeligt flytte 
størrelse, efter at hunden er fyldt 15 måneder. 
 
Det skal tydeligt skrives i kritikken, hvis hunden flyttes til en anden størrelse, og målet 
(højden) skal ALTID noteres i kritikken. 
 
Måleregler ligger i ringkassen. Hvis den mangler, så kontakt venligst kontoret. 

9 Russisk Toy, korthåret 
Russisk Toy, langhåret 
 
Kan flyttes på dagen i baby- og hvalpeklasse, men kan først endeligt flyttes, efter at 
hunden er fyldt 9 måneder (dvs. fra juniorklassen). 
 
Det skal tydeligt skrives i kritikken, at hunden er flyttet til anden hårlagsvariant. 

 


