
                                                                                                                                                                    
 

 

DELTAGERINFORMATIONER 
Dansk Kennel Klubs hundeudstillinger den 12.-13. november 2022 

i MCH Messecenter Herning, Vardevej 1, 7400 Herning 
Lørdag: International CACIB-udstilling 

Søndag: International CACIB-udstilling – Dansk Vinder 2022 
 

 
Kære deltager  
 

Inden du læser nedenstående deltagerinformationer, beder vi dig venligst om at gennemlæse de blå afsnit 
med retningslinjer i forhold til Covid-19.  
Hjælp os gerne med at holde en god udstilling, hvor alle kan være trygge. Pas godt på dig selv – og de øv-
rige deltagere!  
 

Coronapas 
Der er ikke krav om at skulle fremvise Coronapas for at komme ind på udstillingen. 
 

Adgang for publikum 
Som tidligere oplyst vil der være adgang for publikum.  
Adgangspriser fremgår af vores hjemmeside dkk.dk.  
Link: https://www.dkk.dk/udstillinger-og-events/deltag-i-udstillinger/herning  
 

Ved indgangene 
Oversigt over indgange og parkering lægges på dkk.dk ca. en uge før udstillingen. 
For at lette presset på indgangene beder vi både deltagere og publikum om at have følgende parat til 
fremvisning: Hundenes nummerskilte. 
Vi anbefaler i øvrigt, man holder rigtig god afstand til de øvrige i køen.  
 

Mundbind 
Der er ikke krav om at bære mundbind, når man udstiller. Vi beder jer dog om at efterkomme det, hvis 
dommeren ønsker, at der bæres mundbind i ringen. 
 

Afstand og hygiejne 
Vi anbefaler, at man på hele udstillingsområdet holder god afstand til de øvrige personer samt sørger for 
god hygiejne ved ofte at vaske hænder eller spritte af. 
 

Sygdom 
Er du syg, føler du dig dårligt tilpas, eller udviser du symptomer på Covid-19, så bliv hjemme! 
 

Coronatest 
DKK anbefaler, at man tager en hjemmetest umiddelbart inden udstillingen og bliver hjemme, hvis resulta-
tet er positivt. 
 
Vi henviser til nedenstående angående nærmeste sted og for Coronatest (PCR-test) nær udstillingsområdet: 
Testcenter Herning, Holingknuden 2, 7400 Herning 
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 09.00-16.50. Lørdag-søndag kl. 09.00-14.50. 
Husk, at du skal bestille tid via https://www.coronaprover.dk/Home/Welcome  
 

Vis ansvarlighed! 
DKK gør opmærksom på, at de restriktioner og henstillinger, der fremgår af deltagerinformationen, skal 
overholdes, ligesom alle på udstillingsområdet har pligt til at efterkomme de henstillinger, som udstillings-
ledelsen fremkommer med.  
  

https://www.dkk.dk/udstillinger-og-events/deltag-i-udstillinger/herning
https://www.coronaprover.dk/Home/Welcome


                                                                                                                                                                    
 

Velkommen!  
Dansk Kennel Klub byder hermed velkommen til vores dobbelte udstilling i MCH Messecenter Herning og 
sender katalognummer samt ringliste, der angiver ringnummer, antal hunde samt i hvilken rækkefølge ra-
cerne bedømmes. Som en ”tommelfingerregel” kan vi oplyse, at der bedømmes ca. 20 hunde i timen. Det 
er dog udstillerens eget ansvar at være der til tiden, ligesom vi tager forbehold for eventuelle ændringer i 
bedømmelsesrækkefølgen. 
 

Kl. 07.30 åbnes indgangen, og kl. 09.00 starter bedømmelserne. 
Samtlige ringe er indendørs. 

 

Husk at have dit katalognummerskilt parat 
For at spare ventetid vil det være praktisk, hvis du har fundet dit nummerskilt frem og har det parat, når du 
skal gennem indgangskontrollen. På forhånd tak! ☺ 
 

Find rundt 
MCH Messecenter Herning er stort. Her er lidt hjælp til at finde rundt: 
DKK’s informationsstande er beliggende i hal C og i hal F.  
DKK’s shop er beliggende i hal C.  
Der er stande i hal C.  
DKK’s udstillingskontor er beliggende i hal C. 
På ringlisterne indikerer bogstavet i ringnummeret, hvilken hal ringen ligger i. For eksempel ligger ring C1 i 
hal C og ring H47 ligger i hal H. Store Ring ligger i hal E, og der er forbedømmelse inden finalerne i hal F. 
(Se endvidere haloversigten på DKK’s hjemmeside fra ca. 1 uge før udstillingen, eller hent en oversigt i 
DKK’s informationsstand). 
 

Elektronisk katalog 
Fra og med udstillingerne 2018 sælges der ikke længere trykte kataloger på DKK’s udstillinger. I stedet læg-
ges udstillingskatalogerne online på hjemmesiderne dkk.dk og hundeweb.dk. Kataloget vil jf. FCI’s bestem-
melser være tilgængeligt 2 timer før bedømmelsesstart, dvs. fra lørdag/søndag morgen kl. 07.00. 
I DKK’s informationsstande i hal C og hal F vil det være muligt at foretage opslag i kataloget, og medarbej-
derne vil her være klar med hjælp og informationer.  
Link på dkk.dk: https://www.dkk.dk/udstillinger-og-events/deltag-i-udstillinger/herning  
Link på hundeweb.dk lørdag: https://www.hundeweb.dk/udstilling-katalog/udstilling/221011/  
Link på hundeweb.dk søndag: https://www.hundeweb.dk/udstilling-katalog/udstilling/221012/  
 

Elektroniske kritikker og resultater 
Hundens resultat og dommerens kritik bliver indtastet direkte i DKK’s registreringssystem, mens bedøm-
melserne foregår i ringene. Kritikker og udstillingsresultater vil være tilgængelige på resultatsiden på det 
offentlige hundeweb.dk, så snart racen er færdigbedømt i ringen. Hundens kritik vil ligeledes være at finde 
på ”Min Side” og ”Mine tilmeldinger”. 
Det vil sige, at man kan se resultatet og kritikken umiddelbart efter bedømmelsen, hvis man har medbragt 
en smartphone eller en tablet på udstillingen og har adgang til internettet. Det er endvidere muligt at mod-
tage kritikken pr. sms, hvis man har tilvalgt denne service i forbindelse med tilmelding. 
Da kritikkerne registreres elektronisk og vil være tilgængelige på internettet, vil de ikke blive udleveret i pa-
pirform. 
 

Resultater og kritikker for udstillingerne i Herning 2022 findes på følgende links: 
Lørdag: https://www.hundeweb.dk/udstilling-resultat/udstilling/221011/   
Søndag: https://www.hundeweb.dk/udstilling-resultat/udstilling/221012/  
 

Finaler (hal E) 
Skal din hund deltage i konkurrencerne i Store Ring i hal E, forhåndsbedømmer dommeren hundene i for-
bedømmelsesringene, der ligger i Hal F. Du bedes være klar i god tid før konkurrencen.  

https://www.dkk.dk/udstillinger-og-events/deltag-i-udstillinger/herning
https://www.hundeweb.dk/udstilling-katalog/udstilling/221011/
https://www.hundeweb.dk/udstilling-katalog/udstilling/221012/
https://www.hundeweb.dk/udstilling-resultat/udstilling/221011/
https://www.hundeweb.dk/udstilling-resultat/udstilling/221012/


                                                                                                                                                                    
 

Skal en hund deltage i flere konkurrencer i Store Ring, som gør, at den ikke kan deltage i forbedømmelsen 
til alle konkurrencerne, kan hundeføreren aftale med ringmasteren i den relevante forbedømmelsesring, at 
det er i orden at komme for sent til den pågældende forbedømmelse. Denne mulighed gælder kun, hvis af-
talen er lavet FORUD for den pågældende forbedømmelse, og dommeren kan nå at forbedømme hunden. 
Hvis en hund kommer for sent til at blive forbedømt af dommeren, vil den som hovedregel ikke få adgang 
til Store Ring. 
Rækkefølgen af konkurrencerne fremgår af kataloget og af DKK’s hjemmeside www.dkk.dk. Rækkefølgen 
for gruppekonkurrencerne vil være som følger:  
Lørdag: 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1. 
Søndag: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. 
Vi gør opmærksom på, at DKK’s højttaleropkald kun kan høres på hele området frem til det tidspunkt, hvor 
finalerne starter i Store Ring. Så snart finalerne er i gang, skal man opholde sig i hal E i nærheden af Store 
Ring for at høre, hvornår forbedømmelsen af de forskellige konkurrencer starter. 
 

Dansk Vinder (DKV) 
På udstillingen søndag den 13. november 2022 konkurreres der om titlen Dansk Vinder (DKV), som gives til 
bedste han og bedste tæve med CK i hver race. Endvidere tildeles titlen Dansk Juniorvinder til bedste junior 
han og tæve med CK samt titlen Dansk Veteranvinder til bedste veteran han og tæve med CK.  
For hunde, som er registreret i Danmark, registreres titlen automatisk på hundens præmieoversigt.  
Diplom kan købes i DKK’s information i hal C eller hal F til en pris af kr. 50,- (eller 2 værdikuponer). Denne 
pris gælder kun på selve udstillingen (ellers koster diplomet kr. 113,-). 
 

Er din hund blevet Dansk Champion? ☺ 
Hvis din hund er blevet Dansk Champion, kan du ansøge om bekræftelse af det danske championat via 
”Min Side” på hundeweb.dk – vælg Championat/Titler/WCC i menuen i højre side. Dette kan også gøres 
på selve udstillingen fra vores PC i DKK’s information i hal C eller hal F. Det kræver dog, at du kan huske dit 
personlige login og password til hundeweb.dk.  
Bemærk, at det IKKE er muligt at købe diplom til DKCH på selve udstillingen.  
 

Årets hunde  
Årets hunde 1–4 præsenteres i Store Ring i hal E søndag efter Best in Show. Der udleveres rosetter til hver 
af de 4 hunde. Rosetten vil ikke blive eftersendt. 
 

Fotografering – hal E 
De hunde, som har opnået titlen Årets DKK-racevinder eller Dansk Vinder kan blive fotograferet i Wiegaar-
dens Fotostudies stand, som er beliggende i hal E. 
 

I hal E foregår også fotograferingen af de placerede hunde i finalerne (nr. 1-4 i hver finalekonkurrence). 
Dette foregår ved fotovæggen tæt ved udgangen fra Store Ring. De placerede hunde bedes gå til fotografe-
ring sammen med dommeren, så snart hver finalekonkurrence er afsluttet. Fotovæggen er venligst opstillet 
af DKK’s to hovedsponsorer Agria Dyreforsikring og Royal Canin. 
 

Årets DKK-racevinder 2022 
Vinderne af Årets DKK-racevinder 2022 kan ved henvendelse i DKK’s butik i hal C få udleveret en roset. 
Dansk Kennel Klub ønsker hermed tillykke til vinderne. Rosetten vil ikke blive eftersendt, men det vil også 
være muligt at afhente rosetten i DKK’s butik på udstillingen i Fredericia den 11.-12. februar 2023. 
 

Ormekur 
Ormekur for hunde, som skal rejse retur til lande, der har krav om ormekur for indrejse, kan foretages lør-
dag/søndag imellem kl. 10.30 og 11.30 eller imellem kl. 13.00 og 14.00 hos udstillingens dyrlæge i hal C. 
Hundeejeren skal betale kr. 300,- (eksklusive piller) for ydelsen. Prisen er pr. ejer uanset antallet af hunde. 
Hundeejeren er velkommen til selv at medbringe pillerne. Yderligere information om veterinærreglerne i de 
lande, der kræver ormekur for indrejse, findes på de respektive landes veterinærmyndigheders hjemmesi-
der. 
 

http://www.dkk.dk/


                                                                                                                                                                    
 

Kig forbi DKK Hund & Familie i hal C 
Her kan man bl.a. lave perleplader, spille spil, lave sin egen taske, og tegne og male. Man kan hilse på søde 
hunde. Man kan læse en hundebog og se forskellige hyggelige film.  
Desuden kan man få sig en snak om valg af hund og opdræt af hund. Det er også muligt at deltage i en lille 
opdrætterquiz. Så medbring gerne hele familien til en hyggelig weekend. 
 

Øre- og halekupering 
Alle ørekuperede hunde født fra og med 1. juli 2009 kan ikke deltage, uanset hvor hunden er født. 
For ørekuperede hunde født inden den 1. juli 2009 gælder, at hunde født i et land, hvor ørekupering er for-
budt, ikke kan deltage.  
 

Halekuperede hunde kan ikke deltage, uanset i hvilket land hunden er født. Forbuddet omfatter også 
hunde, som har fået halen kuperet af veterinære årsager, uanset om man har en dyrlægeerklæring. Eneste 
undtagelse er hunde, som har fået skriftlig dispensation af Fødevarestyrelsen.  
Følgende racer er endvidere undtaget for halekuperingsforbuddet: Ruhåret Hønsehund, Korthåret 
Hønsehund, Breton, Vizsla og Weimaraner. 
 

Kun følgende racer kan deltage naturligt stumphalet: Australian Shepherd, Australian Stumpy Tail Cattle 
Dog, Boston Terrier, Bouvier des Ardennes, Bouvier des Flandres, Braque du Bourbonnais, Breton, 
Dansk/Svensk Gårdhund, Engelsk Bulldog, Entlebucher Sennenhund, Fransk Bulldog, Gos d’Atura Catala, 
Jack Russell Terrier, Karelsk Bjørnehund, King Charles Spaniel, Kroatisk hyrdehund, Miniature American 
Shepherd, Mudi, Old English Sheepdog, Polski Owczarek Nizinny, Pyrenæisk Hyrdehund, Pyrenæisk Hyrde-
hund m/korthårshoved, Rat Terrier, Schipperke, Spansk Vandhund, Terrier Brasileiro, Västgötaspids, Welsh 
Corgi Pembroke. 
For alle andre racer (med undtagelse af Breton, Korthåret Hønsehund, Ruhåret Hønsehund, Vizsla og 
Weimaraner, som er undtaget fra halekuperingsforbuddet) gælder, at hunde uden hale eller med kun dele 
af halen anses for at mangle legemsdele og kan dermed ikke deltage (og vil blive diskvalificeret). Eneste 
undtagelse er hunde, som har fået skriftlig dispensation af Fødevarestyrelsen.  
 

Særligt vedrørende deltagelse af hunde med vildtkløer 
Det er ifølge dansk lovgivning forbudt at fjerne vildtkløer af kosmetiske årsager. Derfor vil danskejede 
hunde typisk blive fremvist med vildtkløer, selv om det evt. fremgår af racens standard, at vildtkløer bør 
være fjernet. Da lovgivning vedrørende fjernelse af vildtkløer og evt. andre operative indgreb varierer fra 
land til land, må dommeren således i sin bedømmelse ikke tage hensyn til, om hunden i overensstemmelse 
med standarden har fået sine vildtkløer fjernet.  
 

Værd at vide om flytning til anden klasse 
Udstillerens valg af klasse online eller på anmeldelsesblanketten er bindende. 
Når anmeldelsesfristen er udløbet, er det ikke muligt at flytte en hund fra en klasse til en anden, medmin-
dre det drejer sig om en administrativ fejl fra arrangørens side.  
Det er hundeejerens ansvar, at hunden opfylder kravene for deltagelse i den klasse, hunden anmeldes i. 
Anmeldes hunden i en klasse, som den ifølge udstillingsreglementet ikke er berettiget til at stille i, er arran-
gøren ikke forpligtet til at returnere anmeldelsesgebyret, selv om hunden således ikke kan deltage i udstil-
lingen. 
Flytning til en anden klasse på selve udstillingen kan således kun foretages, hvis det kan konstateres, at der 
er begået en fejl fra arrangørens side, eller hvis der er sket en trykfejl i kataloget. I disse tilfælde skal udstil-
leren henvende sig til arrangøren forud for udstillingen eller på udstillingskontoret, inden bedømmelserne 
starter. 
I de tilfælde, hvor en hund efter anmeldelsesfristens udløb kvalificerer sig til deltagelse i brugshundeklasse 
eller championklasse, skal hunden forblive i den klasse, den oprindeligt var anmeldt i.  
 

  



                                                                                                                                                                    
 

Præmier 
Der udleveres værdikuponer til alle hunde, der har opnået Særdeles Lovende (i baby- eller hvalpeklasse), 
Excellent eller Very Good eller har vundet avls- eller opdrætsklasse med ærespræmie. Værdikuponerne har 
en værdi på hver kr. 25. 
Der udleveres en ekstra værdikupon til følgende vindere i hver race: Bedste baby, bedste hvalp, bedste ve-
teran og Bedst i Racen (BIR).  
Udstillerne kan herefter henvende sig til de af DKK’s standlejere, der har ønsket at være med i præmieord-
ningen, 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 ar-
tikler, bl.a. rosetter i DKK’s butik.  
Gyldigheden af DKK’s værdikuponer 2018, 2019 og 2020 er forlænget med 1 år i forhold til den gyldighed, 
der er trykt på de respektive kort. Dette skyldes pausen i aktiviteter og udstillinger under Covid-19. 
 

Hæveautomat/Betaling med kort 
Vi gør opmærksom på, at der ikke forefindes en hæveautomat i de haller, som DKK benytter i MCH Mes-
secenter Herning. Det vil dog være muligt at hæve penge i MCH’s hovedbygning. 
Man kan godt betale med kort i DKK’s informationsstande og butik, men man kan hos DKK ikke hæve større 
beløb til ”lommepenge” eller betaling for varer i de øvrige stande. Standlejerne er blevet gjort opmærksom 
på, at de skal sørge for at kunne modtage betaling med kort. 
DKK’s informationer i hal C og F samt DKK’s butik i hal C modtager endvidere betaling med MobilePay. 
 

Borde, stole m.v. 
Der er desværre ikke mulighed for at etablere siddepladser ved ringsiderne. I stedet kan man eventuelt selv 
medbringe en klapstol. Medbragte stole, bure eller lignende må dog ikke placeres nærmere end 1 meter 
fra ringsiderne. 
Af hensyn til såvel rengøring som sikkerhed, beder vi om, at man ikke efterlader sine ejendele i hallen fra 
den ene dag til den anden. 
 

Ryd op efter dig selv og din hund 
For at Dansk Kennel Klub kan få lov at leje sig ind i de forskellige haller og på de forskellige pladser, er det 
bydende nødvendigt, at alle gør en indsats for at holde udstillingsområdet pænt og rent, så vi kan være be-
kendt at komme igen næste år. Når arealet forlades, skal det derfor være i samme stand, som da du ankom.  
Hvis man klargør/groomer sin hund ved ringsiden, bør man medbringe et underlag (dækken, presenning, 
tæppe el.lign.) til at lægge under trimmebordet, så man nemt kan samle hundehårene op og smide dem i 
skraldespanden. 
Da udstillinger desværre er populære udflugtsmål for lommetyve og lignende, råder vi jer til ikke at efter-
lade jeres ting og værdigenstande uden opsyn på noget tidspunkt. 
 

Vær ansvarlig! 
Det er forbudt at sætte hunden i en situation, som kan være farlig for dens sundhed og trivsel, som f.eks. at 
efterlade hunden i en bil i varmt eller koldt vejr og/eller behandle hunden på en grusom måde. 
Føreren er forpligtet til at fremvise hunden på en måde, så hundens velfærd og sundhed ikke tilsidesættes. 
Såfremt DKK’s udstillingsledelse/dyrlægen finder, at det vil være uforsvarligt, at der er hunde i bilerne, vil 
dette blive meddelt over højttaleren. Såfremt hundene ikke bliver fjernet omgående, vil sagen blive videre-
givet til politiet. Har du aircondition i din bil, beder vi dig venligst gøre opmærksom på dette ved f.eks. at 
sætte et skilt i bilruden. 
Vi henviser endvidere til DKK’s udstillingsreglement samt DKK’s generelle bestemmelser for udstillinger og 
prøver i Danmark. 
 

Klager 
Klager vedrørende arrangementet skal fremføres for arrangementslederen, inden arrangementsstedet for-
lades, ved henvendelse til DKK’s udstillingskontor.  
Arrangementsleder skal forsøge at afklare/forlige klagen på dagen. 



                                                                                                                                                                    
 

Skriftlige klager skal ledsages af et klagegebyr på kr. 1.000, -, som tilbagebetales til klageren, såfremt denne 
får medhold i sin klage. Får klageren ikke medhold i klagen, tilfalder gebyret den arrangerende klub. Arran-
gementsledelsens afgørelse kan indbringes for den arrangerende klubs bestyrelse.  
Klager modtaget senere end på arrangementsdagen behandles som udgangspunkt ikke. 
Ved klager over bedømmelsen er dommerens afgørelse inappellabel.  
 

Parkering 
Alle udstillere skal benytte messecentrets P-4 med indkørsel gennem Port 20 fra Messevejen. 
Der vil her være etableret handicapparkering på de pladser, der er tættest på indgangen.  
Kør ad Motorvej 12/15. Frakørsel nr. 41 er tættest på, men frakørsel nr. 42 kan også benyttes for at undgå 
kø. Følg venligst MCH Messecenter Hernings skiltning.  
GPS-koordinater: WGS84: N 56° 7.147', E 8° 57.957' WGS 84 - decimal: 56.11912, 8.96595. 
Husk! Parkeringsvagternes henvisninger SKAL efterkommes.  
 

Kørselsvejledning 
DKK anbefaler, at man selv henter en nøjagtig kørselsvejledning fra sin bopæl til MCH Messecenter Herning 
eller et kort via www.krak.dk, www.viamichelin.com eller www.eniro.dk. 
Destinationsadressen er: Messevejen, 7400 Herning. 
 

Der er tilmeldt over 3.500 hunde hver dag, så der bliver pres på tilkørselsvejene. Derfor anbefaler vi, at 
man kører hjemmefra i god tid. 
 

Camping  
På messecentrets område indrettes faciliteter til overnatning i campingvogne, autocampere m.m.  
Der er toiletter og bad samt mulighed for el-tilslutning, men ikke for tilslutning til vand og afløb. 
Pris: kr. 300,- pr. enhed pr. nat. Betaling: ved ankomst til området (kontant eller med kort). Indkørsel fra 
Kaj Zartowsvej til Port 8. Forhåndsreservation er ikke nødvendig. 
Check-in er muligt fredag kl. 12.00-24.00 og lørdag kl. 07.00-12.00. 
Det er kun tilladt at campere/overnatte på det anviste område. Campering/overnatning på MCH Messecen-
ter Hernings øvrige P-arealer er ikke tilladt. 
 

Overnatning 
Ang. overnatning henviser vi i øvrigt til DKK’s hjemmeside om udstillingen.  
Link til overnatning i Herning: https://booking.organicer.dk/da/organicer/hotel/booking/roombook/  
Feriehuse fra NOVASOL-dansommer: https://www.dkk.dk/medlemskab/medlemsfordele/tilbud-og-rabat-
ter/novasol-dan-sommer  
 

Turistinformation 
Visit Herning: tlf. +45 9627 2222 - https://www.visitherning.dk/  
 

Hold dig opdateret 
Bemærk, at eventuelle ændringer i ringlister m.v. lægges på vores hjemmeside om Herning, så det er en 
god idé at tjekke denne, inden du tager hjemmefra. 
Link til siden om Herning: https://www.dkk.dk/udstillinger-og-events/deltag-i-udstillinger/herning  
Her kan man også finde yderligere oplysninger om udstillingen, f.eks. adgangspriser for publikum og evt. 
gæstehunde. 
 

DKK lægger en oversigt over udstillings- og parkeringsarealer på vores hjemmeside ca. 1 uge før udstillin-
gen. 
 

På gensyn i MCH Messecenter Herning! 
 

Dansk Kennel Klub - Parkvej 1 - DK-2680 Solrød Strand 
Tlf. +45 5618 8100 – e-mail: post@dkk.dk - www.dkk.dk 

http://www.eniro.dk/
https://booking.organicer.dk/da/organicer/hotel/booking/roombook/
https://www.dkk.dk/medlemskab/medlemsfordele/tilbud-og-rabatter/novasol-dan-sommer
https://www.dkk.dk/medlemskab/medlemsfordele/tilbud-og-rabatter/novasol-dan-sommer
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https://www.dkk.dk/udstillinger-og-events/deltag-i-udstillinger/herning
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