Gruppernes guideline for afholdelse af udstilling under DDK

Den afholdende gruppe skal sørge for på selve dagen:
1. Opsætning af dommertelt, 2 stole og bord til dommer og ringsekretær.
2. Ved dommeraspirant opsættes bord, telt (der placeres i det modsatte
hjørne af ringen).
3. Strøm til PC ved de to telte. Håndsprit eller en balje med sæbevand
samt et håndklæde så dommer og evt. dommeraspirant kan have en god
håndhygiejne efter tandvisning.
4. Sørg altid for at teltene bliver serviceret med mad og drikke. (Der skal
altid laves en udførlig regning til DDK, så udgifter kan refunderes til
grupperne).
5. Ringen skal være ca. 25 x 25 m. Der uden om skal der markeres en
frizone på 1 m. Så udstiller og gæster ikke opholder sig for tæt på ringen.
Så hjælpe- handler har frirum.
6. Gruppen står for salg af mad, kage og drikke på dagen. Normalt holdes
frokost når hanhunden er færdigbedømt ca. kl. 12 eller efter aftale med
dommer.
7. Pokaler, sponsorgaver m.m. sættes op på et bord ved ringen.
Der skal forefindes placeringsskilte hvorpå der stå 1, 2, 3 og 4 Så
dommeren kan placerer vinderhundene.
Pokaler stilles op i køn og klasse vis. (Babyklasse 1, 2, 3, 4, osv.
Hvalpeklasse, Junior klasse, Mellem klasse, Åbenklasse, Brugsklasse,

Championklasse, Veteranklasse). (Derefter Bedst i køn (BIK) Han og Tæve
vinder vider til) Bedst i Race (BIR) og Bedst i modsatte køn (BIM)
8. Den afholdende gruppe byder velkommende på dagen og informer om
regler på pladsen. Evt. lufteområder, hunde i varme biler, cigaretskod og
frizonen rundt ringen.
Gruppen afslutter udstillingen med at takke dommer, ringpersonale,
udstiller og hjælper m.m. og Derefter kan pokaler, sponsorgaver og
diplomer uddeles, samt fotografering med dommer og vinderhunde.
9. Den afholdene klub skal forsøge og finde sponsorer til at dække
udgifter til pokaler, kontakt kenneler i DDK og grupper. De der
tilkendegiver at de vil give, der sendes navn og adresse til DDK’s kasserer
som kræver pengene ind. (250 kr)
Gruppen køber også gave til Dommer og ringpersonale (ca. 250 kr. pr.
person, der refunderes af DDK, husk hvis de skal med flyver, så køb ikke
vin).
10. Reklame / bander for udstillingen, laver DDK. Det deles på Facebook
og hjemmeside (DDK og Grupperne) samt andre relevant sider. Gør det i
god tid ca. 1-2 mdr. før udstillingen.
Det vil være en god ide at gruppen laver information om hvad priserne er
på frokost / menuplan og evt. kammeratskabs aften, hvis der er et
dobbelt/weekend arrangement i gruppen. Samt deres konto nr. så de kan
få bestillinger ind på mad.

DDK sørger for flg. I forbindelse med udstilling:

1. DDK sørger for at der er bestilt og aftale med dommer, ringpersonale
evt. tolk. DDK modtager tilmeldings gebyr og betaler registrerings afgift
til Dansk Kennel Klub.
De resterende penge bruges til at dække udgifter til hotel og rejse til
dommer og ringpersonale samt deres vederlag.
(I forbindelse med dommeraspirant skal DDK meddele gruppen det i god
tid, dommeraspirant afholder selv alle udgifter).
2. DDK sørger for bestilling af pokaler og får dem sendt til gruppen. DDK
betaler dem med støtte fra sponsoraterne gruppen får ind, overskuddet
går ubeskåret til gruppen. Et evt. underskud betales af DDK.
3. DDK sørger for certifikater og diplomer.
4. DDK laver katalog (gruppen får dem på dagen, og står for salg i
kantinen, beløbet tilfalder DDK)
5. DDK (avlsansvarlig), er behjælpelig med spørgsmål ved afholdelse af
udstillingen.

Titler & Procedurer på DDKs udstillinger
Via de nedenstående titler er det muligt at få kvalitetsbedømt sin hund.
Samtidig er det hensigten, at tiltrække udstiller fra andre lande så de kan
være med i konkurrencen om DDK titler.

1. Der er en uofficiel titel til bedste baby. Klassen skal vindes med SL.
2. Der er en uofficiel titel til bedste hvalp. Klassen skal vindes med SL.
Bedste baby og hvalp går mod hinanden til BIR og BIM på dagen.
3. Der er en uofficiel titel, BIR og BIM til junior han og tæve. Der vinder sin
klasse med excellent + CK. (Bedst i racen og Best i modsat køn junior).

4. Godkendt titel: DDC (Dansk Dobermann Cup)
Den tilmeldte hund stille til udstilling og brugsarbejde over to dage. Titlen
gives til bedste hund efter dommers bedømmelse af det samlede resultat
fra begge dage. Titlen er opkaldt efter den italienske AIAD.

5. DDK´s / DKK´s Junior Championat.
Certifikatet uddeles til den han og tæve, som har opnået excellent 1
vinder + CK, i Junior klassen. I de tilfælde, hvor excellent 1 vinder i klassen
er fuld Cert’et (har opnået sine certifikater, der berettiger til titlen DDK
KLBCH eller Dansk Champion) gives certifikatet til den næste i rækken.
Dog kun til de, som er vinderplaceret med excellent + CK.

Der skal opnås 3 certifikater for at kunne ansøge DDK om tildeling af
klubchampionatet KLBCH er et eksteriør championat. For at blive Dansk
Junior Champion under DDK skal der ligeledes opnås 3 certifikater.

6. DDK’s / DKK´s Championat
Certifikatet uddeles til den han og tæve, som har opnået excellent 1
vinder + CK, i brugs eller champion klassen. I de tilfælde, hvor excellent 1
vinder i klassen er fuld Cert’et (har opnået sine certifikater, der berettiger
til titlen DDK KLBCH eller Dansk Champion) gives certifikatet til den næste
i rækken. Dog kun til de, som er vinderplaceret med excellent + CK.
Der skal opnås 3 certifikater for at kunne ansøge DDK om tildeling af
klubchampionatet KLBCH er et eksteriør championat. For at blive Dansk
Champion under DDK skal der ligeledes opnås 3 certifikater. Antallet af
DDK udstillinger udgør pt. ca. 3 til maks. 4 udstillinger om året.

7. DDK´s / DKK´s Veteran championat
Certifikatet uddeles til den Veteran han/tæve, der vinder sin klasse med
excellent + CK. I de tilfælde, hvor excellent 1 vinder i klassen er fuld
cert’et (har opnået sine certifikater, der berettiger til titlen DDK Veteran
CH) gives certifikatet til den næste i rækken. Dog kun til de, som er
vinderplaceret med excellent + CK. Der skal opnås 2 certifikater på en
DDK udstilling for at kunne ansøge DDK om tildeling af Veteran
championatet. For at blive Dansk Veteran Champion under DKK skal der
opnås 3 certifikater, deraf kan de 2 være opnået på DDK’s udstilling.

DKK´s Cert kan også opnås på alle DKK´s udstillinger, hvorimod Dansk
Dobermann Klub Cert kun kan opnår under DDK´s udstillinger.

Registrering af DDK titler på hundeweb

Titlen: DDK KLBJCH - Junior champion, DDK- KLBCH champion og DDKKLBVECH veteran champion
Kan ved anmodning hos DKK, påføres den enkelte hund på hundeweb og
mod betaling af gældende gebyr. Registreres som 2. titel og dermed
påføres stamtavlen.
Vindertitlerne kan, når de er godkendt af DDK, påføres hundeweb ved
henvendelse til DKK og mod betaling af gældende gebyr. Vindertitlerne
kan registreres som 3. titel og vil derfor kun fremgå af hundeweb.

Godkendelsesprocedure
For godkendelse af DDK KLBJCH, DDK KLBCH og DDK KLBVECH, skal
certifikaterne være opnået under forskellige dommere.
Tilmeldinger til DDKs udstillinger kan kun foregå via hundeweb, manuel
tilmelding kan ikke længere foretages.

Udstillingsåret gælder fra 01.01. – 31.12.

