
 

                                                                                                                                                                    

SHOW OF WINNERS 2023 
 

 

Kære deltager, 

 

Hermed fremsendes de praktiske meddelelser for dette års Show of Winners. Du bedes venligst læse det hele 

igennem og gøre dig bekendt med de forskellige aspekter af arrangementet, da Show of Winners adskiller sig 

på flere måder fra en almindelig udstilling.  

Derudover beder vi dig om at hjælpe os med at holde et godt arrangement, hvor vi passer på hinanden og 

udviser hensyn, så alle kan få en god dag.  

 

Velkommen! 

 

Når dørene åbnes i Brøndbyhallen lørdag den 25. februar, bliver det til Dansk Kennel Klubs første gang som 

vært til Show of Winners, hvilket vi er meget glade for og spændte på! Ved ankomst bedes alle udstillere gå til 

indgangen for udstillere (se haloversigt nedenfor). Der vil være skilte, der viser vejen dertil udenfor. Denne vil 

også være indgang og udgang, når du skal lufte din hund, hvilket der rigeligt med udendørsarealer til.  

 

 
 

Dørene åbner kl. 10 for udstillere og besøgende. Som udstiller skal du tjekke ind ved ankomst, så vi ved, at du 

er kommet og så du kan få dit katalog og din deltagergave sponsoreret af Royal Canin, Chrisco og Leather by 

Beth. Det er muligt at tjekke ind i indgangen indtil kl. 14.00. For at spare ventetid vil det være praktisk, hvis du 

har fundet dit nummerskilt frem og har det parat, når du skal tjekke ind. På forhånd tak! ☺ Vi anbefaler i 

øvrigt, du holder god afstand til de øvrige i køen. 

 



                                                                                                                                                                    
 

Skulle du ankomme senere end kl. 14, bedes du opsøge DKK’s personale ved opstillingsringene og melde din 

ankomst. Vi henstiller dog til, at alle udstillere ankommer senest kl. 14.00. 

 

Dagens program starter kl. 12 og slutter ca. kl. 22. Find det fulde program her. 

 

Ved afbud bedes du skrive en mail hurtigst muligt til kaje@dkk.dk. Du vil i så fald ikke få dit tilmeldingsgebyr 

refunderet.  

 

Hold dig klar og orienteret! 

 

Da vi har et tætpakket program, beder vi alle udstillere om at være klar i god tid. Du bedes derfor melde dig 

ved opstillingsringene 10 min før du skal på, således at vi kan have alle klar og i rækkefølge i ordentlig tid og 

dermed holde det stramme program. Vi henstiller til at lytte til, hvad DKK’s official siger og beder dig om. Der 

vil være skilte i opstillingsringene hvilke heats/cups/finaler, der skal stille op og det vil blive kaldt over 

højtalerne min. 1 gang. Husk at programmet kun er vejledende og der kan derfor sagtens være tidspunkter, 

hvor vi er foran programmet eller bagud. Det er dit eget ansvar at holde øje med, hvornår det er din tur.  

 

Katalog 

 

Der vil ikke være elektronisk katalog til Show of Winners, men der er et katalog inkluderet ved tilmelding. 

Skulle du ønske at købe et ekstra katalog, kan dette gøres i indgangen for 50 DKK. 

 

Forplejning 

 

Det er muligt at købe sandwich, pastasalater, kage, drikkevarer og anden forplejning i Brøndbyhallens café i 

hallen i løbet af dagen. Om aftenen er det muligt at tilkøbe lækker aftensmad med en såkaldt "dinnerbillet". 

Maden serveres som buffet i pausen omkring kl. 18.30 og vil være til rådighed i hele pausens varighed (ca. 1 

time). Bemærk at køb af dinnerbillet skal finde sted inden den 15. februar kl. 10 af hensyn til Brøndbyhallens 

indkøb.  

Du kan købe dinnerbillet og finde menuen her. 

 

Borde og stole 

Der vil være borde placeret på to af ringens fire sider, samt tribunepladser langs den tredje side. Det er derfor 

ikke tilladt at have medbragte borde og stole inde ved ringen. Ønsker du en bordplads eller tribuneplads, kan 

de købes her. Du må gerne medbringe stole og mindre borde til brug backstage, hvor hundene skal opholde 

sig.  

 

Bedømmelsesforløb 

 

Show of Winners har et anderledes bedømmelsesforløb end almindelige udstillinger, da det er mere som en 

”match” og en galla end en reel udstilling. Hvis det er første gang, du deltager ved Show of Winners, kan det 

være en god idé at gøre dig bekendt med fremgangsmåden for bedømmelserne og rækkefølgen, så du bedre 

ved hvornår du skal ind (eller ikke skal ind). Det kan du finde en mere dybdegående beskrivelse af her.  

 

 

https://www.dkk.dk/udstillinger-og-events/kalender/show-of-winners#program
mailto:kaje@dkk.dk
https://www.dkk.dk/udstillinger-og-events/kalender/show-of-winners#billet
https://www.dkk.dk/udstillinger-og-events/kalender/show-of-winners#billet
https://www.dkk.dk/udstillinger-og-events/kalender/show-of-winners


                                                                                                                                                                    
 

Sponsorer 

 

Der skal lyde en rigtig stor tak til vores mange sponsorer til Show of Winners. Både DKK’s hovedsponsorerer, 

Royal Canin og Agria, men også de mange andre sponsorer som har bidraget på den ene eller anden måde til 

arrangementet. Vi er meget taknemmelige for alt! 

 

• Royal Canin 

• Agria 

• BR-roset 

• Klausen Import 

• Kobæk Strand Hotel 

• Scandic 

• Butik Lunden 

• Leather By Beth 

• KynoRehab 

• Renata's Wood Work 

• Pomskyshop 

• GroomUs 

• DreamCoat 

• MaxiZoo 

• Chrisco 

 

Lotteri 

 

Show of Winners er ikke kun en dag fyldt med smukke hunde, men giver dig også mulighed for at vinde mange 

flotte præmier ud over det sædvanlige. Der er nemlig et lotteri med præmier for over 10.000 kr.! 

 

Du kan bl.a. vinde: 

 

• Ophold for 2 personer på 2 overnatninger, 2 × morgenmad og 2 × middag hos Kobæk Strand og 

Konference Hotel til en værdi a’ kr. 2.990 kr. 

• Dog Coach Parka Jakke (dame eller herre) fra Klausen Import til en værdi a’ 2.299 kr. 

• Ophold for 2 personer til valgfrit Scandic-hotel til en værdi a’ 999 kr. 

• Gavekort til pralevæg fra Renata’s Wood Work til en værdi a’ 650 kr.  

• 2 x line inkl. hundeposeholder fra Pomskyshop til en værdi a’ 499 kr. pr. stk. 

• 2 x gavekort til Maxi Zoo til en værdi a’ 500 kr.  

• 2 x gavekort til Kyno Rehab til en værdi a’ 250 kr.  

• Gavekort til Leather By Beth til en værdi a’ 500 kr.  

• 3 x rygsæk med indhold fra Royal Canin 

• 3 x goodiebag fra Agria Dyreforsikring 

 

Lodderne kan købes for 25 kr. stykket eller 6 stk. for 100 kr.  

 

Officials vil gå rundt i hele hallen og sælge lodder i løbet af dagen.  

Vinderne udtrækkes i pausen. 

 

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. 



                                                                                                                                                                    
 

Vi henviser desuden til DKK’s udstillingsreglement samt DKK’s generelle bestemmelser for udstillinger og 

prøver i Danmark. 

 

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 

bekendt at komme igen næste år. Når arealet forlades, skal det derfor være i samme stand, som da du ankom.  

Hvis du klargør/groomer din hund, bør du medbringe et underlag (dækken, presenning, tæppe el.lign.) til at 

lægge under trimmebordet, så du nemt kan samle hundehårene op og smide dem i skraldespanden. 

 

Hold dig opdateret 

 

Der kan forekomme ændringer i tiden op til Show of Winners. Vi henviser derfor til at holde dig opdateret på 

vores hjemmeside og i vores Facebook-begivenhed, hvor alt det nyeste vil blive offentliggjort.  

 

Spørgsmål 

 

Hvis du har spørgsmål til Show of Winners, kan du skrive eller ringe til Katrine Jeppesen på kaje@dkk.dk eller 

tlf. 56188141. På dagen er du velkommen til at opsøge Show of Winners-officials i opstillingsringene eller 

rundt om i hallen og få svar på dine spørgsmål.  

 

 

På gensyn i Brøndby! 
 

https://www.dkk.dk/udstillinger-og-events/kalender/show-of-winners
https://www.facebook.com/events/387248596723191
mailto:kaje@dkk.dk

