
 

Solrød Strand, den 15. september 2021 

PRESSEMEDDELELSE: 

Hundetopmøde i København 

Ingen anden dyreart fås i så mange forskellige udgaver: Pelset eller nøgen. Krøllet eller glat. Hurtig 

eller langsom. Fra 2 kilo til 100 kilo. Og du kan møde dem alle; 3.500 forskellige hunde af 300 

forskellige racer - til hundemesse i Ballerup Idrætsby den 18. og 19. september – stadig med 

coronasikkerheden i højsædet 

 

Foto: Wiegaarden/Jørgen Bak Rasmussen 

 

Når Dansk Kennel Klubs hundemesse løber af stablen den kommende weekend, bliver det med 

coronasikkerheden i top, understreger den ansvarlige arrangør, formanden for Dansk Kennel Klubs 

udstillingsudvalg, Wilfred Olsen. 

”Sidste år blev vi desværre snydt for den gode oplevelse pga. pandemien. Derfor har vi glædet os 

ekstrameget til – for første gang i to år - at arrangere en hundemesse for københavnsområdet, 

forklarer den forventningsfulde arrangør. Han understreger, at selv om danskerne i stor stil har 

taget imod tilbuddet om corona-vaccinationer og smitten er på retræte, afholdes hundemessen 

med fokus på sikkerhed for hunde såvel som mennesker. 

”Vi har inviteret et stærkt internationalt panel af både deltagere og dommere fra 15 europæiske 

lande, og selv om det er første større arrangement, vi afholder helt uden restriktioner i to år, har vi 



som ansvarlige arrangører under planlægningen haft ekstra fokus på at undgå smittespredning og 

sammenstimlinger, f.eks. ved indgangene og madboderne for at gøre hundemessen coronasikker – 

også selv om det bliver med deltagelse af mange mennesker fra alle landsdele og andre lande, 

understreger Wilfred Olsen. Han opfordrer samtidig alle - både besøgende og deltagere – til at 

holde god afstand og god hygiejne. 

Fra fy-ord til fedt ord 

I weekenden den 18. og 19. september kan du møde ikke færre end 3.500 hunde af op til 300 

forskellige racer til hundesport, opvisninger, konkurrencer og aktiviteter. 

Du kan opleve hundenes skønhedskonkurrence, hundeudstillingen, hvor Københavns smukkeste 

hund bliver kåret. Du kan se dygtige lydighedshunde udføre komplicerede øvelser i 

hundesportskonkurrencer, ligesom du kan opleve landets dygtigste unge ”juniorhandlere”, der 

kæmper om at blive udstillingernes bedste i konkurrencer, hvor samarbejdet mellem hund og fører 

er i fokus. Sidst men ikke mindst kan du møde de engagerede opdrættere, der kan give dig 

uvurderlig rådgivning om hunderacer, gå på shopping i hundeudstyr og tilbehør og snuse til 

hundelivet fra første parket. 

Selv om en hundeudstilling nærmest er at sammenligne med en skønhedskonkurrence for hunde, 

er det vigtigste ved valg af hund ikke, hvordan den ser ud, men hvordan den er – og hvordan det, 

den er skabt til, passer til dig og din familie: 

”Jeg vil gerne slå et slag for, at vi ser ordet ”racetænkning” som et fedt ord fremfor som et fyord. 

Mange opfatter ordet ”race” som negativt og værdiladet, men i dyreverdenen giver det mening: 

Ønsker jeg mig en ko, der giver meget mælk, vil jeg ikke anskaffe mig kødkvæg – de giver kun lidt 

mælk, men har store muskler og spiser mere foder. Vil jeg have en hyggepony til min 5-årige, vil jeg 

heller ikke købe en fuldblods galophest. Sådan er det også med hunderacer – de er alle skabt med 

forskellige brugsformål for øje. Og ligesom de forskellige hunderacer har forskellige særpræg, har 

de også forskellige behov. Hvis du sætter dig ind i den enkelte hunderaces ”indholdsfortegnelse” og 

behov og matcher det med, hvad du kan tilbyde den, er der større sandsynlighed for et lykkeligt 

samliv. Valg af hunderace med omtanke kan gøre hele forskellen på succes og stress for såvel hund 

og ejer,” understreger Dansk Kennel Klubs adfærdskonsulent, Lise Lotte Christensen. 

 

FAKTA OM HUNDEMESSEN 

Hvor, hvornår og hvordan? 

Dato:  

18. - 19. september 2021 

Udstillingens adresse:  

Ballerup Idrætspark, Ballerup Idrætsby 36-40, 2750 Ballerup.  

Udstillingen foregår både udendørs og indendørs i Topdanmarkhallen (som er uopvarmet). 

Åbningstider:  

Indgangen åbner kl. 08.30, og konkurrencerne starter kl. 10.00 begge dage. 

Bemærk, at det er forskellige hunderacer, der udstilles hhv. lørdag og søndag. Se her, hvilke racer 

der udstilles hvilken dag: dkk.dk/ballerup2021 

Adgangspriser: 

Voksne: Kr. 60,- pr. dag.     

https://www.dkk.dk/udstillinger-og-events/deltag-i-udstillinger/ballerup2021


Børn 6-12 år: Kr. 10,- pr. dag.     

Børn under 6 år: Gratis     

Familiebillet (2 voksne + 3 børn): Kr. 120,- pr. dag.     

Entré for gæstehund (+ 3 mdr.): Kr. 30,- pr. dag. 

  

Kontakt: 

Har du brug for mere information, ønsker til interview eller kontakt til case fra lokalområdet, så 

kontakt venligst: 

Leder af DKK´s udstillingsafdeling: 

Jette Nielsen, tlf. 5618 8126 

Email: jeni@dkk.dk 

 

Vil du vide mere: 

Kontakt DKK´s information: 56 18 81 00 

Eller læs mere her: dkk.dk/ballerup2021 

https://www.dkk.dk/udstillinger-og-events/deltag-i-udstillinger/ballerup2021

