
Nyt om udstillinger

Nye danske championater fra 2018

Nordiske udstillinger

Diverse praktisk info



Nye danske championater fra 2018

Dansk Juniorchampion – DKJUCH

Dansk Veteranchampion - DKVECH



Hvilke udstillinger?

Man konkurrerer om disse titler på ALLE danske 
udstillinger:

• Specialklubudstillinger

• Kredsenes nationale udstillinger

• Nordiske udstillinger

• Internationale udstillinger



Dansk Juniorchampion - certifikater

• Juniorcertifikat uddeles i juniorklasse til bedste 
junior med CK (både han og tæve), som ikke i 
forvejen er dansk juniorchampion (grønt/hvidt kort)

• Der uddeles et reserve juniorcertifikat til næstbedste 
junior han/tæve med CK, som ikke i forvejen er 
dansk juniorchampion (lyseblåt kort)

• Der er IKKE prøvekrav til juniorcertifikatet



Titlen Dansk Juniorchampion

• Kravet for at opnå titlen er 3 x juniorcertifikat under 
3 forskellige dommere

• Juniorchampionat giver IKKE adgang til 
championklassen

• Der er INGEN 1-certs regel

• Der er IKKE prøvekrav til titlen



Dansk Veteranchampion - certifikater

• Veterancertifikat uddeles i veteranklasse til bedste 
veteran med CK (både han og tæve), som ikke i 
forvejen er dansk veteranchampion (bordeaux/gråt 
kort)

• Der uddeles et reserve veterancertifikat til 
næstbedste veteran han/tæve med CK, som ikke i 
forvejen er dansk veteranchampion (lyseblåt kort)

• Der er IKKE prøvekrav til veterancertifikatet



Titlen Dansk Veteranchampion

• Kravet for at opnå titlen er 3 x veterancertifikat 
under 3 forskellige dommere

• Veteranchampionat giver IKKE adgang til 
championklassen

• Der er INGEN 1-certs regel

• Der er IKKE prøvekrav til titlen



Nordiske udstillinger



Nordiske udstillinger 

• Indføres fra og med udstillingsåret 2018 i Nordisk 
Kennel Unions (NKU’s) lande: DK-FI-IS-NO-SE

• Den første nordiske udstilling i Danmark er i Roskilde 
fredag den 11. maj 2018

• I 2018 holdes 2 nordiske udstillinger i Danmark:
Roskilde i maj og Billund (kreds 5) i august

• NKU har en hjemmeside med en oversigt over 
udstillingerne: www.nordic-kennel-union.com



Nordiske udstillinger

• Udstillingerne er for ALLE racer

• Samme regler og bedømmelsesforløb som de 
nationale og internationale udstillinger

• Man konkurrerer IKKE om CACIB og Reserve-CACIB

• I stedet konkurreres om Nordic Show Certificate 
(nordisk udstillingscertifikat) og Reserve Nordic 
Show Certificate (reserve nordisk udstillingscertifi-
kat)



Nordiske udstillinger

• Alle racer, som er anerkendt af NKU, kan modtage de 
nordiske udstillingscertifikater og deltage i ”Bedst i 
gruppen” på de nordiske udstillinger.

• Alle typer certifikater til danske championater 
uddeles også på de nordiske udstillinger



Hvordan uddeles Nordic Show Certificate?

• Det uddeles i Bedst i Køn klassen

• Vinderen af klassen får tildelt Nordic Show Certificate
(sort/guld kort)

• Næstbedste hund i klassen får tildelt Reserve Nordic 
Show Certificate (hvidt/sølv kort)

• Certifikaterne kan IKKE gives videre

• Der er IKKE prøvekrav til Nordic Show Certificate



Hvordan bliver man NORDICCH?

• Hunden skal have opnået 3 x Nordic Show Certificate fra 
3 forskellige nordiske lande, tildelt af 3 forskellige 
dommere

• Mindst ét Nordic Show Certificate skal være opnået, efter 
hunden er fyldt 24 måneder

• Hunden skal være eksteriørchampion i det land, hvor den 
er registreret, dvs. DKCH for hunde, der er registreret i 
Danmark

• Særregel for hunde, som er registreret i Island grundet 
gældende karantæneregler



Nordisk Udstillingschampion (NORDICCH) 

• Erstatter den tidligere titel som Nordisk 
Udstillingschampion (NORDCH), der krævede tre 
nationale championtitler fra nordiske lande

• Gammel og ny titel kan begge opnås i 2018 og 2019

• Fra og med 1. januar 2020 vil det kun være de nye 
regler, som gælder



Nordisk Vinderudstilling

• Nordisk Vinderudstilling vil fra og med 2018 være en 
nordisk udstilling

• Næste Nordiske Vinderudstilling i Danmark vil være 
lørdag i Herning 2020 – således:
Herning 2020 fredag: International udstilling
Herning 2020 lørdag: Nordisk udstilling (NORDV)
Herning 2020 søndag: International udstilling (DKV)



Vidste du det?

Lidt om:
Dommerpåsætning

Elektronisk katalog og resultater
Videoguides

DKK’s Webshop (på dkk.dk)



Dommerpåsætning i DKK

• Over 400 racer/varianter pr. udstilling

• 11 udstillinger i 2018

• 12 udstillinger i 2019

• 13 udstillinger i 2020

• Lister med dommerønsker er et vigtigt værktøj

• TAK for dem, vi har modtaget fra klubberne! 



Dommerpåsætning generelt

• Hvor ofte bør en dommer dømme samme race i 
Danmark? 

• Der bør gå mindst 1 år imellem, at en dommer 
dømmer samme race i Danmark (gælder også 
udenlandske dommere)

• Tidligere var reglen 1½-2 år

• Find info på dkk.dk – vælg Udstilling & Events > 
For Arrangører



Dommerpåsætning generelt

• Brug prognosesystemet i hundeweb.dk 
(klubsystemet)! 

• Her kan I se dommerhistorik og få et lille indblik i         
fremtiden

• Bonusinfo: Manualer til dommerprognosesystemet, 
udstillingssystemet m.v. ligger på hundeweb.dk

- vælg Klub systemer under Genveje på forsiden



Elektronisk katalog og resultater

• I 2009 bestilte vi et antal kataloger, der svarede til 75 
% af tilmeldingstallet

• Siden da har vi gradvist formindsket antallet

• Efter at der blev indført elektronske kritikker, er 
antallet gået ned til 30 % af tilmeldingstallet

• I Herning 2017 blev kun halvdelen solgt, dvs. omkring 
15 % af tilmeldingstallet

• Hvorfor skal vi trykke kataloget, hvis folk ikke køber 
det?



Elektronisk katalog

Fordele

• Gratis for udstillerne!

• Opdateret m.h.t. evt. 
dommerændringer

• Intet spild (papir)

• Intet økonomisk tab

• Offentliggøres 2 timer 
før udstillingens start 
(FCI)

Ulemper

• Man kan ikke skrive i 
det

• Uhensigtsmæssigt at 
printe

• Offentliggøres 2 timer 
før udstillingens start 
(FCI)



Elektronisk katalog og resultater

• Da vi indførte elektroniske kritikker, troede vi, at folk 
ville stå i kø for at få dem printet. Det gjorde de ikke!

• Vi håber, at udstillerne vil tage ligeså godt imod de 
elektroniske kataloger, som de har gjort med 
kritikkerne. 

• Vi gør alt for at hjælpe i DKK’s Info! 



Engelsk videoguide om tilmelding til udstilling



Placering på dkk.dk

• Engelsk side:
Dog shows > Enter a dog show
https://www.dkk.dk/english/dog-shows/how-
to/enter-a-dog-show

• Dansk side:
Rådgivning > Videoguides (højre side af skærmen)
https://www.dkk.dk/raadgivning-fra-dkk/videoguides

• - her ligger også 2 andre videoguides



DKK’s Webshop (på dkk.dk)

Vidste du, at disse artikler kan købes for kr. 0,00 i 
DKK’s webshop?

• DKK’s udstillingsreglement

• DKK’s lydighedsreglement

• DKK’s rallyreglement

• DKK’s nosework reglement

- man betaler blot for portoen 



Tak for jeres opmærksomhed! 

- og rigtig god fornøjelse med jeres udstillinger!






