
 
 

                                                                                                                                                                    

 
ÆRESPRÆMIER Herning lørdag den 2. november 2019 
 
Dansk Kennel Klubs pokal + roset til dagens bedste: baby, hvalp, avlsklasse, opdrætsklasse & vete-
ran, BIG & BIS. 
 

 
                         foderpræmie til dagens bedste: baby, hvalp, avlsklasse, opdrætsklasse, veteran,  
juniorhandler, BIR, BIG & BIS. 
 
Agria Dyreforsikring præmie til dagens bedste: opdrætsklasse, veteran, juniorhandler, BIG & BIS. 
 
Dansk Kennel Klubs pokal + check til årets politihund. 
 
Præmier 
Der udleveres værdikuponer til alle hunde, der har opnået Særdeles Lovende (i baby- og hvalpe-
klasse), Excellent eller Very Good eller som er blevet bedste veteran eller vinder af avls- eller op-
drætsklasse med ærespræmie. Værdikuponerne har en værdi på hver 25 kr. Udstillerne kan heref-
ter henvende sig til de af DKK’s standlejere, der har ønsket at være med i præmieordningen, og 
her benytte værdikuponerne som hel eller delvis betaling for varer. (Hvilke firmaer, det drejer sig 
om, fremgår af skiltningen på udstillingen). Endvidere gælder værdikuponerne til køb af DKK’s 
egne artikler blandt andet rosetter i DKK’s butik.  
 
Prizes 
The winners of Very Promising (in the baby and puppy classes), Excellent or Very Good, best 
veteran and winner of progeny or breeding class with prize of honour will receive a prize coupon in 
the ring. This prize coupon will represent a value of 25 Danish kroner. The exhibitors can then use 
the prize coupon as full or partial payment for articles in the trade stands that are included in the 
prize system. (The trade stands in question will appear from the displaying at the show). 
Furthermore, the prize coupons can be used in the DKK shop with all the Dansk Kennel Klub articles. 
 
 
 

ÆRESPRÆMIER Herning søndag den 3. november 2019 
 
Dansk Kennel Klubs pokal + roset til dagens bedste: baby, hvalp, avlsklasse, opdrætsklasse & vete-
ran, BIG & BIS. 
 

 
                         foderpræmie til dagens bedste: baby, hvalp, avlsklasse, opdrætsklasse, veteran,  
juniorhandler, BIR, BIG & BIS. 
 
Agria Dyreforsikring præmie til dagens bedste: opdrætsklasse, veteran, juniorhandler, BIG & BIS. 
 
Jeanette Chantelous sølvterrin testamenteret til DKK, evigt vandrende ærespræmie til danskejet 
årets hund. 
 



 
 

                                                                                                                                                                    

M.M. Madsens mindepokal evigt vandrende til årets danske opdrætter. 
 
Dansk Kennel Klubs pokal + roset til Årets Hund, Årets Veteran, Årets Opdrætter og Årets Avls-
hund. 
 
Dansk Kennel Klubs pokal + roset + check til Årets Juniorhandler. 
 
Præmier 
Der udleveres værdikuponer til alle hunde, der har opnået Særdeles Lovende (i baby- og hvalpe-
klasse), Excellent eller Very Good eller vinder af avls- eller opdrætsklasse med ærespræmie. Vær-
dikuponerne har en værdi på hver 25 kr. Udstillerne kan herefter henvende sig til de af DKK’s 
standlejere, der har ønsket at være med i præmieordningen, og her benytte værdikuponerne som 
hel eller delvis betaling for varer. (Hvilke firmaer, det drejer sig om, fremgår af skiltningen på ud-
stillingen). Endvidere gælder værdikuponerne til køb af DKK’s egne artikler blandt andet rosetter i 
DKK’s butik.  
 
Prizes 
The winners of Very Promising (in the baby and puppy classes), Excellent or Very Good and winner 
of progeny or breeding class with prize of honour will receive a prize coupon in the ring. This prize 
coupon will represent a value of 25 Danish kroner. The exhibitors can then use the prize coupon as 
full or partial payment for articles in the trade stands that are included in the prize system. (The 
trade stands in question will appear from the displaying at the show). Furthermore, the prize 
coupons can be used in the DKK shop with all the Dansk Kennel Klub articles. 
 
Dansk Vinder – DKV, DKJV samt DKVV 
Titlen Dansk Vinder tildeles til bedste han og tæve med CK i hver race. Endvidere tildeles titlen 
Dansk Juniorvinder til bedste junior han og tæve med CK samt titlen Dansk Veteranvinder til bed-
ste veteran han og tæve med CK. Titlen registreres automatisk på hundens præmieoversigt. Di-
plom kan købes i DKK’s information til en pris af kr. 50,- (eller 2 værdikuponer). Denne pris gælder 
kun på selve udstillingen. (Ellers koster diplomet kr. 107,-). 
 
Danish Winner titles – DKV, DKJV, DKVV 
The Danish Winner title is awarded to the best male and best female with CK of each breed. 
Moreover the titles Danish Junior Winner and Danish Veteran Winner will be distributed to best 
junior/veteran male/female with CK.  
Diplomas can be purchased in the DKK information stand at a price of DKK 50.00 (or 2 prize 
coupons). This price is only effective at the show. (After the show, the price will be DKK 107.00). 
 


