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Ændringer i DKK’s udstillingsreglement pr. 1. januar 2009 
 
Sidetallene henviser til den version af DKK’s reglement for udstillinger og skuer 
2008, der ligger på DKK’s hjemmeside, og ændringerne er anført med rød skrift. 
 
Opdrætsklasse/opdrætskonkurrence – side 8 
En gruppe bestående af minimum tre og maksimum fem eksemplarer af samme race og 
racevariant, uanset køn, opdrættet af samme opdrætter (samme kennelnavn), selv hvis de ikke er 
ejet af opdrætteren. Opdrætsklassen kan kun anmeldes af opdrætteren (ejeren af kennelnavnet). 
 
Titler/katalog – side 8 
Ifølge FCI’s regler må kun internationale og nationale championtitler, som er blevet bekræftet, og 
de officielle titler opnået på FCI’s Verdens- og Sektionsudstillinger (World Winner, World Junior 
Winner, World Veteran Winner, Section Winner, Section Junior Winner og Section Veteran Winner) 
offentliggøres i kataloget. 
Kataloget må først offentliggøres ved udstillingens start, og det må først gøres tilgængeligt for 
dommeren, når dennes bedømmelse er afsluttet. 
 
Dommerændringer – side 8 
Ved dommerændring forstås, at racen efter anmeldelsesfristens udløb flyttes til en dommer, som 
ikke i forvejen var inviteret som dommer på den pågældende udstilling.  
Til DKK’s internationale udstillinger inviteres en reservedommer. Overflytning efter 
anmeldelsesfristens udløb til denne reservedommer betragtes ikke som en dommerændring. 
Hvis der efter anmeldelsesfristens udløb er foretaget dommerændring til en ikke i forvejen inviteret 
dommer, kan 50 % af anmeldelsesgebyret tilbagebetales, hvis følgende fremgangsmåde følges: 
Hvis dommerændringen er foretaget efter anmeldelsesfristens udløb, men inden kvittering og 
nummerskilt er blevet sendt til udstilleren, tilbagebetales 50 % af anmeldelsesgebyret, hvis 
udstilleren returnerer kvittering og nummerskilt, så det er udstillingsarrangøren i hænde senest 3 
dage før udstillingen (dvs. senest onsdag før udstillingen). 
 
Ankomst – side 9 
Kun anmeldte hunde har adgang til udstillingen. Gæstehunde kan dog medbringes og tilmeldes 
udenfor bedømmelse ved indgangen mod betaling af et gebyr, der fastsættes af arrangøren. 
 
Klasseinddeling og bedømmelsesforløb – side 16 
Ny klasse medtages: 
* Bedst i Køn klasse (konkurrencebedømmelse) 
 
Bedømmelsesforløb side 17-20 
 
Championklasse (officiel klasse) (obligatorisk): 
Alder: fra 15 måneder. 
I denne klasse kan anmeldes hunde, der har opnået et nationalt eller internationalt eksteriør- eller 
udstillingschampionat. 
Hunde, der allerede har opnået dansk eksteriørchampionat eller dansk udstillingschampionat, skal 
anmeldes i championklasse eller, såfremt hunden er fyldt 8 år, i veteranklasse. 
Hunde, der er anmeldt i championklasse, kan ikke opnå certifikat. 
Der tildeles Excellent (fortrinlig), Very Good (meget god), Good (god), Sufficient (tilstrækkelig), 
Disqualified (diskvalificeret) eller Cannot Be Judged (kan ikke bedømmes).  
Dommeren placerer nr. 1, 2, 3 og 4, som har fået tildelt minimum kvalifikationen Very Good. 
De hunde, som er blevet placeret blandt de 4 bedste, og som har fået tildelt Excellent i 
championklasse, går videre til Bedst i Køn klassen sammen med Excellent-hundene fra 
juniorklasse, mellemklasse, åben klasse, brugshundeklasse og veteranklasse. 
 



01-12-08   JN/DKKregl/rettelser09.doc 2
 

Juniorklasse (officiel klasse) (obligatorisk): 
Alder: 9-18 måneder. 
Hunde, der er anmeldt i juniorklasse, kan ikke deltage i konkurrencen om CACIB.  
Der tildeles Excellent (fortrinlig), Very Good (meget god), Good (god), Sufficient (tilstrækkelig), 
Disqualified (diskvalificeret) eller Cannot Be Judged (kan ikke bedømmes).  
Dommeren placerer nr. 1, 2, 3 og 4, som har fået tildelt minimum kvalifikationen Very Good. 
De hunde, som er blevet placeret blandt de 4 bedste, og som har fået tildelt Excellent i 
juniorklasse, går videre til Bedst i Køn klassen sammen med Excellent-hundene fra 
championklasse, mellemklasse, åben klasse, brugshundeklasse og veteranklasse. 
 
Mellemklasse (officiel klasse) (obligatorisk) (kan udelades på kreds- og 
specialklubudstillinger): 
Alder: 15-24 måneder, (dog ikke hunde, der allerede har opnået dansk eksteriørchampionat eller 
dansk udstillingschampionat). 
Der tildeles Excellent (fortrinlig), Very Good (meget god), Good (god), Sufficient (tilstrækkelig), 
Disqualified (diskvalificeret) eller Cannot Be Judged (kan ikke bedømmes).  
Dommeren placerer nr. 1, 2, 3 og 4, som har fået tildelt minimum kvalifikationen Very Good. 
De hunde, som er blevet placeret blandt de 4 bedste, og som har fået tildelt Excellent i 
mellemklasse, går videre til Bedst i Køn klassen sammen med Excellent-hundene fra 
championklasse, juniorklasse, åben klasse, brugshundeklasse og veteranklasse. 
 
Åben klasse (officiel klasse) (obligatorisk): 
Alder: fra 15 måneder, (dog ikke hunde, der allerede har opnået dansk eksteriørchampionat eller 
dansk udstillingschampionat). 
Der tildeles Excellent (fortrinlig), Very Good (meget god), Good (god), Sufficient (tilstrækkelig), 
Disqualified (diskvalificeret) eller Cannot Be Judged (kan ikke bedømmes).  
Dommeren placerer nr. 1, 2, 3 og 4, som har fået tildelt minimum kvalifikationen Very Good. 
De hunde, som er blevet placeret blandt de 4 bedste, og som har fået tildelt Excellent i åben 
klasse, går videre til Bedst i Køn klassen sammen med Excellent-hundene fra championklasse, 
juniorklasse, mellemklasse, brugshundeklasse og veteranklasse. 
 
Brugshundeklasse (officiel klasse) (obligatorisk): 
Alder: fra 15 måneder, (dog ikke hunde, der allerede har opnået dansk eksteriørchampionat eller 
dansk udstillingschampionat). 
De eneste racer, der kan deltage i brugshundeklasse, er dem, som fremgår som brugshunderacer i 
henhold til FCI’s race-/gruppeinddeling (Breeds Nomenclature), inklusive de undtagelser, der er 
givet til nogle lande for nogle racer.  
Dansk ejede hunde skal have opnået en DKK-anerkendt prøve for racen. 
For de racers vedkommende, hvor der stilles særlige krav for deltagelse i brugshundeklasse eller 
opnåelse af certifikat, fremgår kravene af de gruppevise afsnit i DKK’s udstillingsreglement. 
Udenlandsk ejede hunde skal sammen med deres tilmelding til brugshundeklasse fremsende FCI’s 
anerkendte brugsprøvecertifikat som dokumentation for bestået adgangsgivende prøve. Dette 
certifikat giver endvidere sammen med opfyldelse af evt. øvrige krav (alderskrav, HD-krav m.v.) ret 
til deltagelse i konkurrencen om det danske certifikat. 
Hunde, der er over 15 måneder gamle og tilmeldt i juniorklasse, mellemklasse eller åben klasse, 
kan på udstillingsdagen overflyttes til brugshundeklasse, såfremt det kan dokumenteres, at hunden 
først efter anmeldelsesfristens udløb har bestået den prøve/avlskåring, der for racen giver adgang 
til brugshundeklasse. I disse tilfælde skal udstilleren henvende sig på udstillingskontoret, i god tid 
inden bedømmelsen af racen påbegyndes. 
Der tildeles Excellent (fortrinlig), Very Good (meget god), Good (god), Sufficient (tilstrækkelig), 
Disqualified (diskvalificeret) eller Cannot Be Judged (kan ikke bedømmes).  
Dommeren placerer nr. 1, 2, 3 og 4, som har fået tildelt minimum kvalifikationen Very Good. 
De hunde, som er blevet placeret blandt de 4 bedste, og som har fået tildelt Excellent i 
brugshundeklasse, går videre til Bedst i Køn klassen sammen med Excellent-hundene fra 
championklasse, juniorklasse, mellemklasse, åben klasse og veteranklasse. 
Bemærk: For visse racer gælder, at certifikatet tildeles i brugshundeklassen, fordi der for at 
opnå certifikat stilles krav om bestået prøve. Se hvilke racer og hvilke krav, det drejer sig 
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om, i afsnittene om særlige krav til enkeltracer for at kunne deltage i bestemte klasser, 
tildeles certifikat og championat. 
For visse racer gælder endvidere, at hunde, som allerede har opnået de championatgivende 
certifikater, men ikke opfylder de øvrige krav for opnåelse af dansk championat (fuldcertede 
hunde), ikke kan tildeles yderligere certifikater. I sådanne tilfælde gives certifikatet videre til den 
højst placerede certifikatberettigede hund i konkurrencebedømmelsen. 
Det er udstillerens pligt at gøre ringpersonalet opmærksom på, hvorvidt hans/hendes hund 
opfylder udstillingsreglementets krav for tildeling af certifikat. 
Fuldcertede hunde - samt ikke certifikatberettigede hunde - skal deltage i brugshundeklassens 
konkurrencebedømmelse på lige fod med de øvrige hunde, der har fået tildelt mindst Very Good i 
brugshundeklassen. 
 
Veteranklasse (officiel klasse) (obligatorisk): 
Alder: Fra 8 år.  
Bemærk: Hunde, der er anmeldt i veteranklasse, kan ikke tildeles certifikat og CACIB. 
Der tildeles Excellent (fortrinlig), Very Good (meget god), Good (god), Sufficient (tilstrækkelig), 
Disqualified (diskvalificeret) eller Cannot Be Judged (kan ikke bedømmes).  
Dommeren placerer nr. 1, 2, 3 og 4, som har fået tildelt minimum kvalifikationen Very Good. 
De hunde, som er blevet placeret blandt de 4 bedste, og som har fået tildelt Excellent i 
veteranklasse, går videre til Bedst i Køn klassen sammen med Excellent-hundene fra 
championklasse, juniorklasse, mellemklasse, åben klasse og brugshundeklasse. 
Den hund, der placeres som 1. vinder med Excellent, går tillige videre til konkurrencen ”Racens 
bedste veteran”, som finder sted umiddelbart inden konkurrencen om Bedst i Racen (BIR). 
 
Bedst i Køn klasse (BIK) – konkurrenceklasse (hanner og tæver hver for sig) 
I denne klasse deltager de hunde, der er blevet placeret blandt de 4 bedste i championklasse, 
juniorklasse, mellemklasse, åben klasse, brugshundeklasse og veteranklasse og har fået tildelt 
præmieringen Excellent.  
Dommeren tildeler certifikat til den bedste hund fra juniorklasse, mellemklasse, åben klasse eller 
brugshundeklasse. 
For visse racer med særlige krav for opnåelse af certifikat gælder dog, at certifikatet allerede er 
blevet tildelt i brugshundeklassen. (Se hvilke racer og hvilke krav, det drejer sig om, i afsnittene om 
særlige krav til enkeltracer for at kunne deltage i bestemte klasser). 
For visse racer gælder endvidere, at hunde, som allerede har opnået de championatgivende 
certifikater, men ikke opfylder de øvrige krav for opnåelse af dansk championat (fuldcertede 
hunde), ikke kan tildeles yderligere certifikater. I sådanne tilfælde gives certifikatet videre til den 
højst placerede certifikatberettigede hund i konkurrencebedømmelsen. 
Det er udstillerens pligt at gøre ringpersonalet opmærksom på, hvorvidt hans/hendes hund 
opfylder udstillingsreglementets krav for tildeling af certifikat. 
Dommeren placerer nr. 1, 2, 3 og 4. 
Dommeren kan tildele CACIB til den bedste CACIB-berettigede hund, ligesom dommeren kan 
tildele reserve-CACIB til den næstbedste CACIB-berettigede hund. (Hunde fra juniorklasse og 
veteranklasse kan ikke tildeles CACIB/reserve-CACIB, men kan, såfremt dommeren ønsker det, 
godt opnå placering som Bedst i Køn og gå videre til BIR). 
Den hund, der er blevet placeret som nr. 1 i Bedst i Køn klassen, går videre til konkurrencen om 
Bedst i Racen (BIR). 
 
Inden konkurrencerne “Racens bedste veteran” og “Bedst i racen” skal afvikles, bedømmes 
tæverne på samme måde og i samme rækkefølge. 
Når tæverne er færdigbedømt, fortsættes konkurrencerne som følger: 
 
Racens bedste veteran: 
I denne konkurrence deltager den han og den tæve, der blev udtaget som 1. vinder han og 1. 
vinder tæve med Excellent i veteranklassen. 
Den hund, der placeres som “Racens bedste veteran”, går videre til konkurrencen om “Dagens 
bedste veteran”, der afvikles i STORE RING samme dag. 
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Bedst i racen (BIR) – konkurrenceklasse 
Bemærk: Hanner og tæver bedømmes sammen. 
I denne konkurrence deltager den han og den tæve, der er blevet placeret som nr. 1 i Bedst i Køn 
klassen. 
Dommeren udtager den bedste hund, som tildeles betegnelsen BIR (bedst i racen).  
Den bedste hund af det modsatte køn tildeles dermed betegnelsen BIM (bedst i modsat køn). 
Den hund, der placeres som BIR (bedst i racen), går videre til konkurrencen “Bedst i 
gruppen”(BIG), der afvikles i STORE RING samme dag. 
Den hund, der placeres som BIG (bedst i gruppen), går videre til konkurrencen “Best in show” 
(BIS), der afvikles i STORE RING på udstillingens sidste dag.       
 
Opdrætsklasse: 
Særskilt anmeldelsesblanket til opdrætsklasse rekvireres og indsendes inden anmeldelsesfristens 
udløb. 
En opdrætsklasse består af minimum tre og maksimum fem eksemplarer af samme race og 
racevariant, uanset køn, opdrættet af samme opdrætter (samme kennelnavn). Opdrætsklassen 
kan kun anmeldes af opdrætteren (ejeren af kennelnavnet). 
 
Ny FCI-titel – side 25 
Internationalt udstillingschampionat – INTCH(U) 
Tildeles kun racer, der ifølge FCI’s race-/gruppeinddeling er defineret som brugshunderacer. 
Hunden skal have opnået fire CACIBer i tre forskellige lande under tre forskellige dommere. Der 
skal mindst gå et år og en dag mellem det første og det sidste CACIB. 
 
Benævnelsen af FCI-vindertitlerne ændres til engelske forkortelser – side 25 
World Winner, World Junior Winner, World Veteran Winner – WW/WJW/WVW 
Titlerne World Winner, World Junior Winner og World Veteran Winner kan opnås én gang årligt på 
FCI’s Verdensudstilling efter særlige regler fastsat af FCI. Titlerne registreres mod gebyr på 
hundens præmieoversigt efterfulgt af tocifret årstal. 
 
European Winner, European Junior Winner, European Veteran Winner – EUW/EUJW/EUVW 
Titlerne European Winner, European Junior Winner og European Veteran Winner kan opnås én 
gang årligt på FCI’s Europasektionsudstilling efter særlige regler fastsat af FCI. Titlerne registreres 
mod gebyr på hundens præmieoversigt efterfulgt af tocifret årstal. 
 
Americas and Caribbean Winner, Americas and Caribbean Junior Winner, Americas and 
Caribbean Veteran Winner – ACW/ACJW/ACVW 
Titlerne Americas and Caribbean Winner, Americas and Caribbean Junior Winner og Americas 
and Caribbean Veteran Winner kan opnås én gang årligt på FCI’s Amerika- og 
Caribiensektionsudstilling efter særlige regler fastsat af FCI. Titlerne registreres mod gebyr på 
hundens præmieoversigt efterfulgt af tocifret årstal. 
 
Asian Winner, Asian Junior Winner, Asian Veteran Winner – ASW/ASJW/ASVW 
Titlerne Asian Winner, Asian Junior Winner og Asian Veteran Winner kan opnås én gang årligt på 
FCI’s Asiensektionsudstilling efter særlige regler fastsat af FCI. Titlerne registreres mod gebyr på 
hundens præmieoversigt efterfulgt af tocifret årstal. 
 
Ny DKK-titel – side 26 
Dansk Vinder - DKV 
Titlen Dansk Vinder tildeles en gang årligt på en udstilling udvalgt af Dansk Kennel Klub til bedste 
han og tæve med Excellent i hver race. Titlen registreres automatisk på hundens præmieoversigt 
efterfulgt af tocifret årstal. 
 
Årets konkurrencer – side 29 
For at blive kåret som vinder af én af DKK’s årskonkurrencer, hvor points tildeles i Store Ring på 
DKK’s internationale udstillinger, skal DKK have haft mulighed for at gennemføre et kennelbesøg, 
der ikke har givet anledning til negative anmærkninger. 
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Gruppe 1 - side 31 
Ny titel:  Dansk hyrdehundechampionat – DKHHCH for Border Collie 
Hunden skal have opnået 3 x 85 points i klasse 3 på Border Collie Klubbens hyrdehundeprøve. 
Hunden skal desuden have opnået minimum præmieringen Good på FCI-anerkendt udstilling. 
Godkendelse af titlen skal ske via specialklubben, som fremsender anmodning til DKK om 
registrering af titlen. 
 
Liste over racer i gruppe 2 – side 32 
Standardnummeret (356) indsættes ved Dansk/svensk gårdhund 
 
Krav til Dobermann for at stille i brugshundeklasse – side 32-33 
Hunden skal have bestået én af følgende brugsprøver i en DKK-anerkendt specialklub/forening: 
IPO 1, IPO 2, IPO 3, BHP 1, BHP 2, BHP 3, PH-kåring, FH 2-kåring. 
Endvidere tæller prøven IPO Vorstufe (IPO-V) også som adgang til brugshundeklassen. DKK gør 
dog opmærksom på, at der ikke kan udstedes FCI-brugsprøvecertifikat for denne prøve, førend 
prøven er indført i Danmark. 
Udenlandsk ejede hunde skal ved anmeldelsen vedlægge kopi af FCI’s anerkendte 
brugsprøvecertifikat som dokumentation for bestået adgangsgivende prøve. 
 
Gruppe 5 – side 39-40 
Shiba indsættes i listerne med racer, der kan opnå Dansk sporchampionat (kaninslæb) - 
DKSCH(S) og Dansk sporchampionat (vildtspor) - DKSCH(V) 
 
Gruppe 6 – side 43 
Ny titel: Dansk sporchampionat (kaninslæb) - DKSCH(S) for Beagle  
Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie på 1000 m slæb under mindst 2 forskellige dommere samt 
minimum Good på en FCI-anerkendt udstilling. 
 
Gruppe 7 – side 45 
Under tillægskrav for racer i gruppe 7 for at opnå titlen Dansk eksteriørchampion – DKCH tilføjes 
for racerne Grosser münsterländer, Kleiner münsterländer, Korthåret hønsehund og Ruhåret 
hønsehund: eller bestået DJ’s udvidede apporteringsprøve. 
 
Gruppe 8 – side 51 
Ny titel: Dansk sporchampionat (vildtspor) - DKSCH(V) for Chesapeake Bay retriever, Curly 
coated retriever, Flat coated retriever, Golden retriever og Labrador retriever 
Hunden skal have opnået tre 1. præmier under mindst to forskellige dommere enten i 
championatsklassen eller på DM for sporhunde. De tre præmieringer skal have været opnået i 
mindst to forskellige kalenderår og på mindst to forskellige prøvesteder. Hunden skal endvidere 
have opnået mindst præmieringen Good på en FCI-anerkendt udstilling, efter at den er fyldt 24 
måneder. 
Hunde registreret i Norge, Sverige og Finland opnå Dansk sporchampionat (vildtspor) ved at have 
opnået 1 x 1. præmie på championatsspor i Danmark, hvis hunden har opnået nationalt 
vildtsporchampionat i ét af de nævnte lande. 
Evt. yderligere information om dette championat fås ved henvendelse til Dansk Retriever Klub. 
 
Regler for skuer – side 56 
Skuer kan arrangeres af en eller flere specialklubber eller en kredsledelse efter anmeldelse til 
DKK. 
Skuet afvikles under udstillingslignende former, idet DKK’s reglement for udstillinger kan fraviges 
efter arrangørens skøn. 
Der kan ikke tildeles certifikat på skuer. 
 


