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Ændringer i DKK’s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016 

 
Sidetallene henviser til udstillingsreglementet 2015 på DKK’s hjemmeside, og ændringerne er 

anført med rød skrift. 

 

Side Emne 

Side 8 Vaccinationer 

For at deltage på udstilling skal en hund være vaccineret mod hundesyge og parvovirus. 

For hunde op til 24 måneder gælder, at vaccinationen højst må være 1 år gammel. For øvrige 

gælder, at vaccinationen højst må være 4 år gammel. Førstegangsvaccinationer skal være 

foretaget senest 14 dage før udstillingsdagen. Dokumentation for vaccination skal 

medbringes på udstillingen. 

Udenlandske hunde skal være rabiesvaccinerede i henhold til den til enhver tid gældende 

danske lovgivning. 

 

Kommentar: 

Godkendt efter indstilling fra DKK’s sundhedsudvalg. 

Side 13 På udstillingsområdet 

Hunde, der opfører sig aggressivt eller på anden vis er til gene for andre mennesker og/eller 

hunde, kan bortvises af udstillingsledelsen. Udstillingsledelsen kan endvidere fratage hunden 

den på dagen tildelte præmiering. Såfremt en hund bortvises af udstillingsledelsen grundet 

aggressivitet/dårligt temperament inden bedømmelsen, skal udstillingsledelsen indsende en 

skriftlig indberetning til DKK, hvor der redegøres for bortvisningen. Denne indberetning 

registreres i DKK og kan ved DKK’s bestyrelses vurdering af, hvorvidt den pågældende hund 

skal have frataget retten til deltagelse i udstillinger, prøver, konkurrencer m.v., tælle på lige 

fod med en diskvalifikation grundet temperamentet. 

 

Kommentar: 

Både DKK og flere specialklubber/kredse har haft tilfælde, hvor en aggressiv hund bortvises 

fra udstillingsområdet, inden den overhovedet er kommet i nærheden af ringen. Disse 

tilfælde ender ofte uden konsekvens for hunden, fordi det ikke noteres noget sted, at hunden 

har udvist aggressivitet. Hvis hunden bliver bedømt, vil den få tildelt ”Disqualified” af 

dommeren, og sagen vil blive sendt til DKK’s bestyrelse, hvis hunden 2 gange får tildelt 

”Disqualfied”. Nu vil aggressiv adfærd kunne få samme konsekvens, uanset om det er 

foregået i eller uden for ringen. 

Side 19 Sanktioner 

Dommeren kan fratage en hund tildelte præmieringer, hvis hunden viser sig aggressiv eller 

udviser anden uønsket adfærd. Hunden tildeles i så fald præmieringsgraden DISQUALIFIED. 

Det skal angives tydeligt på kritik og præmieliste, at hunden er blevet diskvalificeret på grund 

af temperamentet. 

En hund, som 2 gange bliver diskvalificeret på grund af temperamentet, kan af DKK’s 

bestyrelse fratages retten til at deltage i udstillinger, prøver, konkurrencer mv. En 

indberetning om bortvisning fra en udstilling grundet aggressivitet/dårligt temperament kan 

ved bestyrelsens behandling af sagen sidestilles med en diskvalifikation.  

I øvrigt henvises til bestemmelserne i DKK’s stambogsføringsregler.  

 

Kommentar: 

Samme som ovenstående punkt. 
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Side Emne 

Side 36 Krav til Border Collie for at kunne deltage i brugshundeklasse: 

 

Hunden skal have bestået Hyrdehundeprøve klasse 1. 

Udenlandsk ejede hunde skal ved anmeldelsen vedlægge kopi af FCI’s anerkendte 

brugsprøvecertifikat som dokumentation for bestået adgangsgivende prøve. 

 

Kommentar: 

Godkendt efter indstilling fra racens specialklub. 

Side 37 Krav til Belgiske Hyrdehunde (Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren)  for at kunne 

deltage i brugshundeklasse: 

 

Hunden skal have bestået én af følgende brugsprøver i en DKK-anerkendt 

specialklub/forening: IPO-V (IPO Vorstufe), IPO 1, IPO 2, IPO 3, BHP 1, BHP 2, BHP 3, PH-

kåring, FH 2-kåring, RH-F (A), RH-F (B), RH-FL (A), RH-FL (B), RH-L (A), RH-L (B), RH-T (A), RH-T 

(B), RH-W (A), RH-W (B). 

Udenlandsk ejede hunde skal ved anmeldelsen vedlægge kopi af FCI’s anerkendte 

brugsprøvecertifikat som dokumentation for bestået adgangsgivende prøve. 

 

Kommentar: 

Godkendt efter indstilling fra racens specialklub. 

Side 41 Dansk vandprøvechampionat – DKVPCH for Landseer, Leonberger og Newfoundland 

 

Hunden skal have opnået enten 

a) Tre certifikater ved vandprøver i Danmark med 2 forskellige dommere. 

b) To certifikater ved vandprøver i Danmark med 2 forskellige dommere og et certifikat i 

eksteriørbedømmelse ved officiel udstilling efter 15 måneders alderen. 

Hunde ejet og registreret i et FCI-anerkendt land kan blive Dansk Vandprøve Champion, hvis 

den opnår et certifikat ved vandprøver i Danmark og forinden har opnået nationalt 

vandprøve championat i et FCI-medlemsland, under forudsætning at vandprøvereglerne i 

dette land er tilsvarende eller sværere end de danske vandprøveregler. 

Ansøgning om Dansk Vandprøve Championat sker for alle racers vedkommende til 

Newfoundlandklubben i Danmark, som skriftligt tilkendegiver, om reglerne i det andet lands 

nationale championat kan bedømmes som ligeværdige med de danske. 

Vedlagt denne tilkendegivelse kan herefter ansøges hos DKK om championattitel. 

Vandprøvereglerne er udarbejdet af Newfoundlandklubben i Danmark, og alle vandprøver 

afholdes i denne klubs regi. 

 

Kommentar: 

Godkendt efter indstilling fra racernes specialklubber. 
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Side Emne 

Side 50 Dansk Lure Coursing Championat – DKLCCH for Basenji, Etnahund, Pharaoh Hound, Podenco 

Canario, Podenco Ibicenco, korthåret, Podenco Ibicenco, ruhåret, Podengo Portugues, 

korthåret dværg, Podengo Portugues, korthåret mellem, Podengo Portugues, korthåret 

stor, Podengo Portugues, ruhåret dværg, Podengo Portugues, ruhåret mellem, Podengo 

Portugues, ruhåret stor 

 

For at opnå titlen ”Dansk Lure Coursing Champion”, skal hunden have opnået 2 danske Lure 

Coursing certifikater. Hunde, der har en titel som national Lure Coursing Champion i et andet 

FCI land, skal kun opnå 1 dansk Lure Coursing certifikat for at opnå titlen.  

Desuden gælder at en hund kun kan blive Dansk Lure Coursing Champion, hvis den har været 

på en af FCI anerkendt udstilling og her har opnået mindst ”Very Good”. 

Et certifikat kan være hvilende. 

 

Kommentar: 

Godkendt efter indstilling fra racernes specialklub. 

Side 69 Dansk sporchampionat (vildtspor) - DKSCH(V) for Chesapeake bay retriever og Curly coated 

retriever 

 

Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie erhvervet i championatsklassen på Dansk Retriever 

Klubs vildtsporprøve.  

Opnået 1. præmie i championatsklassen på prøve afholdt i Dansk Nova Scotia Duck Tolling 

Retriever klub tæller til championatet, såfremt sporet er af samme længde, alder og 

sværhedsgrad i forhold til antal mulige elementer, der kan indgå på sporet som i Dansk 

Retriever Klubs championatsklasse.  

Op til 2 x 1. præmie af den gamle type championatspor opnået inden den 1. juni 2015 og 

indenfor de foregående to kalenderår kan indgå i championatet. 

Præmieringerne til championatet skal opnås hos mindst to forskellige dommere.  

De tre præmieringer skal opnås i mindst to forskellige kalenderår  

De tre præmieringer skal opnås på mindst to forskellige prøvesteder.  

Hunden skal tillige have opnået mindst bedømmelsen ”Good”, efter den er fyldt 24 måneder, 

på en DKK-anerkendt udstilling. 

Hunde registreret i Norge, Sverige og Finland kan få tildelt Dansk sporchampionat (vildtspor) - 

DKSCH(V) ved at opnå 1 x 1. præmie på Dansk Retriever Klubs championatsspor i Danmark, 

hvis hunden har opnået nationalt vildtsporchampionat i ét af de nævnte lande. 

For at få titlen registreret, skal hundeejeren indsende et bevis fra specialklubben i form af 

brev eller diplom til DKK. 

 

Kommentar: 

Godkendt efter indstilling fra racernes specialklub. 
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Side Emne 

Side 69 Dansk sporchampionat (vildtspor) - DKSCH(V) for Flat coated retriever 

 

Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie erhvervet i championatsklassen på Dansk Retriever 

Klubs vildtsporprøve.  

Opnået 1. præmie i championatsklassen på prøve afholdt i Dansk Nova Scotia Duck Tolling 

Retriever klub tæller til championatet, såfremt sporet er af samme længde, alder og 

sværhedsgrad i forhold til antal mulige elementer, der kan indgå på sporet som i Dansk 

Retriever Klubs championatsklasse.  

Op til 2 x 1. præmie af den gamle type championatspor opnået inden den 1. juni 2015 og 

indenfor de foregående to kalenderår kan indgå i championatet. 

Præmieringerne til championatet skal opnås hos mindst to forskellige dommere.  

De tre præmieringer skal opnås i mindst to forskellige kalenderår  

De tre præmieringer skal opnås på mindst to forskellige prøvesteder.  

Hunden skal tillige have opnået mindst bedømmelsen ”Very Good”, efter den er fyldt 24 

måneder, på en DKK-anerkendt udstilling.  

Hunde registreret i Norge, Sverige og Finland kan få tildelt Dansk sporchampionat (vildtspor) - 

DKSCH(V) ved at opnå 1 x 1. præmie på Dansk Retriever Klubs championatsspor i Danmark, 

hvis hunden har opnået nationalt vildtsporchampionat i ét af de nævnte lande. 

For at få titlen registreret, skal hundeejeren indsende et bevis fra specialklubben i form af 

brev eller diplom til DKK. 

 

Kommentar: 

Godkendt efter indstilling fra racens specialklub. 

Side 69 Dansk sporchampionat (vildtspor) - DKSCH(V) for Golden retriever og Labrador retriever 

 

Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie erhvervet i championatsklassen på Dansk Retriever 

Klubs vildtsporprøve.  

Opnået 1. præmie i championatsklassen på prøve afholdt i Dansk Nova Scotia Duck Tolling 

Retriever klub tæller til championatet, såfremt sporet er af samme længde, alder og 

sværhedsgrad i forhold til antal mulige elementer, der kan indgå på sporet som i Dansk 

Retriever Klubs championatsklasse.  

Op til 2 x 1. præmie af den gamle type championatspor opnået inden den 1. juni 2015 og 

indenfor de foregående to kalenderår kan indgå i championatet. 

Præmieringerne til championatet skal opnås hos mindst to forskellige dommere.  

De tre præmieringer skal opnås i mindst to forskellige kalenderår  

De tre præmieringer skal opnås på mindst to forskellige prøvesteder.  

Hunden skal, efter at den er fyldt 24 måneder, have bestået kvalifikationsprøve eller 

minimum bedømmelsen ”Good” på DKK-anerkendt udstilling.  

Hunde registreret i Norge, Sverige og Finland kan få tildelt Dansk sporchampionat (vildtspor) - 

DKSCH(V) ved at opnå 1 x 1. præmie på Dansk Retriever Klubs championatsspor i Danmark, 

hvis hunden har opnået nationalt vildtsporchampionat i ét af de nævnte lande. 

For at få titlen registreret, skal hundeejeren indsende et bevis fra specialklubben i form af 

brev eller diplom til DKK. 

 

Kommentar: 

Godkendt efter indstilling fra racernes specialklub. 
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Side Emne 

Side 69 Dansk sporchampionat (vildtspor) - DKSCH(V) for Nova Scotia Duch Tolling Retriever 

 

Hunden skal have opnået 3 x 1. præmie erhvervet i championatsklassen på Dansk Nova Scotia 

Duck Tolling Retriever Klubs vildtsporprøve eller på Dansk Retriever Klubs DM. 

Opnået 1. præmie i championatsklassen på prøve afholdt i Dansk Retriever Klub, tæller til 

championatet, såfremt sporet er af samme længde, alder og indeholder samme 

sporelementer, som i Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs championatsklasse. 

Præmieringerne til championatet skal opnås hos mindst to forskellige dommere.  

De tre præmieringer skal opnås i mindst to forskellige kalenderår. 

De tre præmieringer skal opnås på mindst to forskellige prøvesteder.  

Hunden skal tillige have opnået mindst bedømmelsen ”Good”, efter den er fyldt 24 måneder 

på en DKK-anerkendt udstilling.  

Hunde registreret i Norge, Sverige og Finland kan få tildelt Dansk sporchampionat (vildtspor) - 

DKSCH(V) ved at opnå 1 x 1. præmie på Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs eller 

Dansk Retriever Klubs championatsspor i Danmark, hvis hunden har opnået nationalt 

vildtsporchampionat i ét af de nævnte lande. 

For at få titlen registreret, skal hundeejeren indsende et bevis fra specialklubben i form af 

brev eller diplom til DKK. 

 

Kommentar: 

Godkendt efter indstilling fra racens specialklub. 

Side 73 Dansk Lure Coursing Championat – DKLCCH for Afghansk mynde, Azawakh, Borzoi, Chart 

polski, Galgo espanol, Greyhound, Hjortehund, Irsk ulvehund, Italiensk mynde, Magyar 

agar, Saluki, Sloughi, Whippet 

 

For at opnå titlen ”Dansk Lure Coursing Champion”, skal hunden have opnået 2 danske Lure 

Coursing certifikater. Hunde, der har en titel som national Lure Coursing Champion i et andet 

FCI land, skal kun opnå 1 dansk Lure Coursing certifikat for at opnå titlen.  

Desuden gælder at en hund kun kan blive Dansk Lure Coursing Champion, hvis den har været 

på en af FCI anerkendt udstilling og her har opnået mindst ”Very Good”. 

Et certifikat kan være hvilende. 

 

Kommentar: 

Godkendt efter indstilling fra racernes specialklub. 

 


