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Ændringer i DKK’s udstillingsreglement pr. 1. januar 2019 
 
Sidetallene henviser til udstillingsreglementet 2018 på DKK’s hjemmeside, og ændringerne er anført med 
rød skrift. 

 

Side Emne 

Side 6 Udstillingsberettigede 
Danskejede hunde skal være stambogsført i Danmark. Importerede hunde, der er under re-
gistrering i DKK, kan udstilles, såfremt ejeren sammen med tilmeldingen indsender en be-
kræftelse fra DKK på, at hundens stamtavle er under importregistrering i stambogsafdelin-
gen. I dette tilfælde er ejeren selv pligtig til at indhente bekræftelsen fra DKK’s stambogsaf-
deling. 
For at tilmelde en hund, som er under importregistrering, skal man tilmelde hunden online 
som ”ukendt hund” med det udenlandske registreringsnummer. Samtidigt skal man sørge 
for at vedhæfte en kopi af stamtavlen og DKK’s bekræftelse på, at stamtavlen er under im-
portregistrering. Endelig skal man huske at ”hakke af” i det felt, hvor man bekræfter på tro 
og love, at hundens stamtavle er indsendt til DKK til omregistrering. 
Ved overtrædelse af ovennævnte, har DKK ret til at slette evt. opnåede resultater eller 
kræve ekstra betaling for registrering af disse. 
 
Kommentar: 
Ingen ændring – men blot en tydeliggørelse af eksisterende regler. 

Side 7 Kupering m.v. 
For hunde født efter 1. oktober 2004 gælder, at kun følgende racer kan udstilles naturligt 
stumphalet: Australian Shepherd, Australian Stumpy Tail Cattle Dog, Boston Terrier, Bouvier 
des Flandres, Braque du Bourbonnais, Breton, Dansk/Svensk Gårdhund, Engelsk Bulldog, 
Entlebucher Sennenhund, Fransk Bulldog, Gos d’Atura Catala, Jack Russell Terrier, Karelsk 
Bjørnehund, King Charles Spaniel, Kroatisk hyrdehund, Miniature American Shepherd, Mudi, 
Old English Sheepdog, Polski Owczarek Nizinny, Pyrenæisk Hyrdehund, Pyrenæisk Hyrde-
hund m/korthårshoved, Schipperke, Spansk Vandhund, Terrier Brasileiro, Västgötaspids, 
Welsh Corgi Pembroke. 
 
Kommentar: 
Da Miniature American Shepherd kan fødes stumphalet, er denne race blevet tilføjet på li-
sten. 
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Side Emne 

Side 14-15 Fremvisning af hunden 
Føreren skal under fremføringen bære hundens nummerskilt tydeligt synligt og i øvrigt rette 
sig efter ringpersonalets anvisninger.  
Føreren skal kunne gøre rede for hundens alder (for unge hundes vedkommende regnet i 
måneder), hundens berettigelse til at deltage i den pågældende klasse (dvs. alder, evt. be-
stået brugsprøve, evt. opnået championat), samt hvorvidt hunden opfylder udstillingsregle-
mentets krav for tildeling af certifikat. 
Føreren er forpligtet til at fremvise hunden på en måde, så hundens velfærd og sundhed 
ikke tilsidesættes. Hunden skal fremvises i en lineføring, som muliggør en korrekt og naturlig 
bevægelse. Løft af hunden skal ske på en hensigtsmæssig måde. Det er ikke tilladt at løfte 
hunden i nakken/halsbåndet og/eller i halen. Hvis hunden skal løftes i forbindelse med be-
dømmelsen, gøres dette uden at hunden udsættes for overlast. Ved uhensigtsmæssig hånd-
tering kan dommeren vælge at bortvise hunden fra ringen eller tildele hunden en lavere 
præmieringsgrad. 
Alle hundeførere skal vise hensyn over for konkurrenterne under bedømmelserne, bl.a. ved 
at holde god afstand til de øvrige deltagende hunde og sørge for, at al kommunikation fore-
går i en god og sober tone. 
 
Kommentar: 
Ingen ændring – men blot en tydeliggørelse af eksisterende regler. 

Side 37 Følgende race i gruppe 1 har skiftet navn: 
Ceskoslovenský Vlciak (332) – hed tidligere Tjekkoslovakisk Ulvehund 

Side 37 Krav til Australsk Kelpie for at kunne deltage i brugshundeklasse: 
Efter godkendelse af FCI’s nye brugsprøveprogram, har følgende prøveforkortelser skiftet 
navn: 
IFH 1 (tidligere SPH 1) 
IFH 2 (tidligere SPH 2) 
IGP FH (tidligere IPO-SPH) 

Side 38 Krav til Bouvier des Flandres for at kunne deltage i brugshundeklasse: 
Efter godkendelse af FCI’s nye brugsprøveprogram, har følgende prøveforkortelser skiftet 
navn: 
IGP 1 (tidligere IPO1/BHP1) 
IGP 2 (tidligere IPO2/BHP2) 
IGP 3 (tidligere IPO3/BHP3) 

Side 38 Krav til Briard for at kunne deltage i brugshundeklasse: 
Efter godkendelse af FCI’s nye brugsprøveprogram, har følgende prøveforkortelser skiftet 
navn: 
IGP 1 (tidligere IPO1/BHP1) 
IGP 2 (tidligere IPO2/BHP2) 
IGP 3 (tidligere IPO3/BHP3) 
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Side Emne 

Side 38 Krav til Groenendael, Laekenois, Malinois og Tervueren for at kunne deltage i brugshunde-
klasse: 
Efter godkendelse af FCI’s nye brugsprøveprogram, har følgende prøveforkortelser skiftet 
navn: 
IGP V (tidligere IPO V) 
IGP 1 (tidligere IPO1/BHP1) 
IGP 2 (tidligere IPO2/BHP2) 
IGP 3 (tidligere IPO3/BHP3) 

Side 38 Krav til Schæferhund, stockhåret og Schæferhund, langstockhåret m. underuld for at 
kunne deltage i brugshundeklasse: 
Efter godkendelse af FCI’s nye brugsprøveprogram, har følgende prøveforkortelser skiftet 
navn: 
IGP 1 (tidligere IPO1/BHP1) 
IGP 2 (tidligere IPO2/BHP2) 
IGP 3 (tidligere IPO3/BHP3) 

Side 38 Krav til Schæferhund, stockhåret og Schæferhund, langstockhåret m. underuld for at 
kunne få tildelt certifikat: 
Efter godkendelse af FCI’s nye brugsprøveprogram, har følgende prøveforkortelser skiftet 
navn: 
IGP 1 (tidligere IPO1/BHP1) 
IGP 2 (tidligere IPO2/BHP2) 
IGP 3 (tidligere IPO3/BHP3) 

Side 39 Følgende racer i gruppe 2 har skiftet navn: 
Kangal Çoban Köpegi (331) (forbudt i DK) – hed tidligere Anatolsk Hyrdehund. 
Presa Canario (346) – hed tidligere Dogo Canario. 

Side 39 Krav til Hovawart for at kunne deltage i brugshundeklasse: 
Efter godkendelse af FCI’s nye brugsprøveprogram, har følgende prøveforkortelser skiftet 
navn: 
IGP 1 (tidligere IPO1/BHP1) 

Side 40 Krav til Boxer, Dobermann og Riesenschnauzer for at kunne deltage i brugshundeklasse: 
Efter godkendelse af FCI’s nye brugsprøveprogram, har følgende prøveforkortelser skiftet 
navn: 
IGP V (tidligere IPO V) 
IGP 1 (tidligere IPO1/BHP1) 
IGP 2 (tidligere IPO2/BHP2) 
IGP 3 (tidligere IPO3/BHP3) 
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Side Emne 

Side 40 Krav til Rottweiler for at kunne deltage i brugshundeklasse: 
Efter godkendelse af FCI’s nye brugsprøveprogram, har følgende prøveforkortelser skiftet 
navn: 
IGP V (tidligere IPO V) 
IGP 1 (tidligere IPO1/BHP1) 
IGP 2 (tidligere IPO2/BHP2) 
IGP 3 (tidligere IPO3/BHP3) 

Side 40 Krav til Dobermann for at kunne få tildelt certifikat: 
Efter godkendelse af FCI’s nye brugsprøveprogram, har følgende prøveforkortelser skiftet 
navn: 
IGP V (tidligere IPO V) 
IGP 1 (tidligere IPO1/BHP1) 
IGP 2 (tidligere IPO2/BHP2) 
IGP 3 (tidligere IPO3/BHP3) 

Side 40 Krav til Rottweiler for at kunne få tildelt certifikat: 
Efter godkendelse af FCI’s nye brugsprøveprogram, har følgende prøveforkortelser skiftet 
navn: 
IGP V (tidligere IPO V) 
IGP 1 (tidligere IPO1/BHP1) 
IGP 2 (tidligere IPO2/BHP2) 
IGP 3 (tidligere IPO3/BHP3) 

Side 41 Følgende race er blevet godkendt af NKU og dermed tilføjet i gruppe 3: 
Biewer – ej CACIB – ikke FCI-godkendt 

Side 45 Følgende race i gruppe 5 er efter rekonstruktion godkendt af FCI: 
Canadian Eskimo Dog (211) 

Side 45 Følgende race i gruppe 5 har skiftet navn: 
Cirneco dell’Etna (199) – hed tidligere Etnahund. 

Side 48 Følgende race i gruppe 6 er blevet foreløbigt godkendt af FCI: 
Segugio Maremmano (361) - ej CACIB 

Side 52 Krav for Grosser Münsterländer og Kleiner Münsterländer for at stille i brugshundeklasse 
er ændret til: 
Hunden skal have opnået mindst 3. præmie på en DKK-anerkendt markprøve eller have be-
stået en JET1-test eller have bestået den tyske HZP-prøve eller den danske AT-prøve. 
 
Kommentar: 
Godkendt efter indstilling fra racens specialklub. 
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Side Emne 

Side 53 Krav for Korthåret Hønsehund for at stille i brugshundeklasse er ændret til: 
Hunden skal have opnået mindst 3. præmie på en DKK-anerkendt markprøve eller have op-
nået en 1. præmie på Derbyprøve eller have opnået præmiering på den tyske Solms prøve. 
 
Kommentar: 
Godkendt efter indstilling fra racens specialklub. 

Side 57 Krav for Amerikansk Cocker Spaniel, Amerikansk Vandspaniel, Clumber Spaniel, Engelsk 
Cocker Spaniel, Engelsk Springer Spaniel, Field Spaniel, Irish Water Spaniel, Sussex Spaniel 
og Welsh Springer Spaniel for at stille i brugshundeklasse er ændret til: 
Hunden skal som minimum have bestået én af følgende prøver: DJU’s apporteringsprøve el-
ler DJU’s slæb- og apporteringsprøve eller Spaniel Klubbens markprøve begynderklasse, be-
stående af de to dele: Spaniel Klubbens Marksøg Prøve og Spaniel Klubbens Land/vand 
Prøve. Begge dele skal være bestået og kan tages i vilkårlig rækkefølge.  
For udenlandsk ejede hunde, der ikke opfylder ovenstående krav, gælder, at FCI’s brugsprø-
vecertifikat skal medbringes som dokumentation for bestået adgangsgivende prøve. Dette 
skal medbringes på udstillingsdagen. 
 
Kommentar: 
Godkendt efter indstilling fra racens specialklub. 

Side 58 Tillægskrav for Clumber Spaniel, Engelsk Cocker Spaniel, Engelsk Springer Spaniel, Field 
Spaniel, Irish Water Spaniel, Sussex Spaniel og Welsh Springer Spaniel for at opnå titlen 
DKCH er ændret til: 
Hunden skal som minimum have bestået én af følgende prøver: DJU’s apporteringsprøve el-
ler DJU’s slæb- og apporteringsprøve eller Spaniel Klubbens markprøve begynderklasse, be-
stående af de to dele: Spaniel Klubbens Marksøg Prøve og Spaniel Klubbens Land/vand 
Prøve. Begge dele skal være bestået og kan tages i vilkårlig rækkefølge.  
For udenlandsk ejede hunde, der ikke opfylder ovenstående krav, gælder, at FCI’s brugsprø-
vecertifikat skal medbringes som dokumentation for bestået adgangsgivende prøve. Dette 
skal medbringes på udstillingsdagen. 
 
Kommentar: 
Godkendt efter indstilling fra racens specialklub. 

65 Ny forkortelse tilføjet: 
IGP - Internationale Gebrauchshunde Prüfungsordnung (International Brugshundeprøve) 
(blev tidligere kaldt IPO) 
 
Ny forklaring til gammel forkortelse er tilføjet: 
IPO - Gammel betegnelse for International Brugshundeprøve (hedder nu IGP) 

 
 


