
 

Velkommen 
Dansk Kennel Klub kreds 4 byder hermed velkommen til vores Nordiske udstilling ved Brørup Hallerne og sender 

katalognummer samt ringlister, der angiver ringnummer, antal hunde samt i hvilken rækkefølge racerne 

bedømmes. Som en ”tommelfingerregel” kan vi oplyse, at der bedømmes ca. 20 hunde i timen, det er dog 

udstillerens eget ansvar at være der til tiden, ligesom vi tager forbehold for eventuelle ændringer i 

bedømmelsesrækkefølgen. Klassestatistikker kan ses på vores hjemmeside. 

Kl. 08.00 åbnes indgangen, og kl. 09.30 starter bedømmelserne.  

Ring 1 + 2 + Store ring er indendørs. Ring 3-13 er udendørs. 

Parkering 
Der er 3 parkeringspladser, fra morgenstunden fylder vi op på P1 og P2, før vi åbner P3. Handicap P for udstillere 

til Ring 1 eller 2, er på pladsen foran hallen. Til ring 3-13 forefindes de i bunden af P2 tættest mod banerne. 

Handicap parkering kan kun benyttes mod fremvisning af gyldig Handicapskilt. 

Husk! Parkeringsvagternes henvisninger SKAL efterkommes. 

Mad/drikke 

På udstillingsområdet vil det være muligt at købe mad og drikke hos Brørup Hallerne, som har en salgsbod på 

stand området. Der forefindes også en café indendørs i hallen. Husk Coronapas! 

Elektronisk katalog  
Fra og med udstillingerne 2018 sælges der ikke længere trykte kataloger på DKK’s udstillinger. I stedet lægges 

udstillingskatalogerne online på hjemmesiderne dkk.dk og hundeweb.dk. Kataloget vil jf. FCI’s bestemmelser være 

tilgængeligt 2 timer før bedømmelsesstart, dvs. fra kl. 07.30 om morgenen på udstillingsdagen. I vores 

informationsstand vil det være muligt at foretage opslag i kataloget, og medarbejderne vil være klar med hjælp og 

informationer. 

Find katalog her: https://www.hundeweb.dk/udstilling-katalog/udstilling/210180/ 

 

DELTAGERINFORMATIONER  

Dansk Kennel Klubs kreds 4 Nordisk udstilling 31/7 + 1/8 2021 

i/ved Brørup Hallerne, Byagervej 3, 6650 Brørup 

Lørdag: Gruppe 1 + 6 + 8 + 9 Søndag: Gruppe: 2 + 3 + 4 + 5 + 7 + 10 

Retningslinjer i forhold til covid-19 

Coronapas 
Gyldig Coronapas skal kunne fremvises på forlangende, enten via den officielle APP eller Min sundhed. Er man 

færdigvaccineret eller har fået 1. stik mindst 14 dage før, eller har man være syg med Corona inden for det sidste 

år, giver det et gyldig Coronapas. Er man ikke vaccineret, eller er der ikke gået 14 dage fra 1. stik, kan man bruge 

en Negativ PCR test der max. må være 96 timer gammel, ved udstillingsdagens afslutning eller en hurtigtest 

(Antigentest) der max. må være 72 timer gammel, ved udstillingsdagens afslutning. 

Mundbind 
Der er ikke generelt krav om at bære mundbind, MEN hav det med, da enkelte dommere eventuel, for egen 

sikkerheds skyld, ønsker det bæres i deres ring. I så fald vil ringpersonalet i den enkelte ring, gøre opmærksom på 

det. 

Afstand og hygiejne  

Alle bedes på hele udstillingsområdet holde god afstand til de øvrige personer samt sørge for god hygiejne ved 

ofte at vaske hænder og spritte af. 

 

https://www.hundeweb.dk/udstilling-katalog/udstilling/210180/


Elektroniske kritikker og resultater 
 Pr. 1. januar 2015 gik DKK over til et nyt IT-system på udstillingerne, hvor hundens resultat og dommerens kritik 

bliver indtastet direkte i DKK’s registreringssystem, mens bedømmelserne foregår i ringene. Kritikker og 

udstillingsresultater vil være tilgængelige på resultatsiden på det offentlige www.hundeweb.dk, så snart racen er 

færdigbedømt i ringen. Hundens kritik vil ligeledes være at finde på ”Min Side” og ”Mine tilmeldinger”.  

Det vil sige, at man kan se resultatet og kritikken umiddelbart efter bedømmelsen, hvis man har medbragt en 

smartphone eller en tablet på udstillingen og har adgang til internettet. Det er endvidere muligt at modtage 

kritikken pr. sms, hvis man har tilvalgt denne service i forbindelse med tilmelding. Da kritikkerne registreres 

elektronisk og vil være tilgængelige på internettet, vil de ikke længere blive udleveret i papirform. 

Resultater og kritikker for udstillingen i Brørup findes på følgende link: 

https://www.hundeweb.dk/udstilling-resultat/udstilling/210180/ 

VIGTIGT INFORMATION vedr. Telte m.v.  
Telte må IKKE opsættes ved ringsiderne. Der etableres teltzoner – se oversigtskort på vores hjemmeside. Nordisk 

udstilling i Brørup 31/7 + 1/8 2021 ~ DKK Kreds 4 (dkk-kreds4.dk) Kun i disse teltzoner må man opstille sit telt. 

Teltene må opstilles i klynger af 8 telte, hvorefter der skal være en afstand på 2 meter fra bardun til bardun til 

næste klynge af telte. Overholdes dette ikke, vil man blive bedt om at flytte sit telt, da vi ellers ved eventuel 

inspektion kan risikere at udstillingen lukkes. Ved nedtagning af telte er det overordentlig vigtigt, at SAMTLIGE 

pløkke og lignende fjernes fra udstillingsarealet. 

Der er IKKE åbent for teltopsætning dagen før udstillingen 

Ved ringsiderne  

Det vil være muligt at opholde sig stående eller siddende ved ringsiden med sin hund i snor. Der er ikke op stillet 

bænke, så hvis man ønsker at sidde ned, må man selv medbringe en stol. Bure, trimmeborde, tæpper, kurve, 

hvalpegårde og lignende må kun forefindes i teltzonerne – ikke ved ringsiden. 

Ryd op efter dig selv og din hund  

For at Dansk Kennel Klub kreds 4 kan få lov at leje sig ind i de forskellige haller og på de forskellige pladser, er det 

bydende nødvendigt, at alle gør en indsats. Når arealet forlades, skal det derfor være i samme stand, som da du 

ankom. Da udstillinger desværre er populære udflugtsmål for lommetyve og lignende, råder vi jer til ikke at 

efterlade jeres ting og værdigenstande uden opsyn på noget tidspunkt. 

Vær ansvarlig!  

Det er forbudt at sætte hunden i en situation, som kan være farlig for dens sundhed og trivsel, som f.eks. at 

efterlade hunden i en bil i varmt eller koldt vejr og/eller behandle hunden på en grusom måde. Føreren er 

forpligtet til at fremvise hunden på en måde, så hundens velfærd og sundhed ikke tilsidesættes. Vi henviser 

endvidere til DKK’s udstillingsreglement. De fleste af DKK’s udstillinger foregår på idrætsanlæg, som ligger i tæt 

forbindelse med offentlige stier og veje. Når I lufter jeres hunde på disse områder, beder vi jer om at vise hensyn 

over for kondiløbere og cyklister ved at have godt styr på jeres hunde og begrænse brugen af flexliner. På forhånd 

tak for indsatsen! 

Hunde i varme biler  

INGEN HUNDE I VARME BILER. Bliver vi opmærksom på hunde i biler, gives der kun en chance. Såfremt hundene 

ikke bliver fjernet omgående, vil sagen blive videregivet til politiet. Har du aircondition i din bil, beder vi dig 

venligst gøre opmærksom på dette ved f.eks. at sætte et skilt i bilruden. 

Præmier  

Der udleveres værdikuponer til alle hunde, der har opnået Særdeles Lovende (i baby- eller hvalpeklasse), 

Excellent eller Very Good eller har vundet avls- eller opdrætsklasse med ærespræmie. Værdikuponerne har en 

værdi på hver 25 kr. 

 

Udstillerne kan herefter henvende sig til de af DKK’s stand lejere, der har ønsket at være med i præmieordningen, 

og her benytte værdikuponerne som hel eller delvis betaling for varer. 

https://www.hundeweb.dk/udstilling-resultat/udstilling/210180/
https://www.dkk-kreds4.dk/news.asp?pid=74365
https://www.dkk-kreds4.dk/news.asp?pid=74365


Finaler  

Skal din hund deltage i konkurrencerne i Store Ring, forhåndsbedømmer dommeren hundene i 

forbedømmelsesringene -Ring 1 og 2 inde i hal 2. Store Ring er i hal 1. Du bedes være klar i god tid før 

konkurrencen. Rækkefølgen af konkurrencerne fremgår af vores program, som du finder længere nede. 

Øre- og halekupering  

Alle ørekuperede hunde født fra og med 1. juli 2009 kan ikke deltage, uanset hvor hunden er født. For 

ørekuperede hunde født inden den 1. juli 2009 gælder, at hunde født i et land, hvor ørekupering er forbudt, ikke 

kan deltage.  

Halekuperede hunde kan ikke deltage, uanset i hvilket land hunden er født. Forbuddet omfatter også hunde, som 

har fået halen kuperet af veterinære årsager, uanset om man har en dyrlægeerklæring. Eneste undtagelse er 

hunde, som har fået skriftlig dispensation af Fødevarestyrelsen.  

Følgende racer er endvidere undtaget for halekuperingsforbuddet: Ruhåret Hønsehund, Korthåret Hønsehund, 

Breton, Vizsla og Weimaraner.  

Kun følgende racer kan deltage 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 Hyrdehund m/korthårshoved, Schipperke, Spansk Vandhund, Terrier 

Brasileiro, Västgötaspids, Welsh Corgi Pembroke. For alle andre racer (med undtagelse af Breton, Korthåret 

Hønsehund, Ruhåret Hønsehund, Vizsla og Weimaraner, som er undtaget fra halekuperingsforbuddet) gælder, at 

hunde uden hale eller med kun dele af halen anses for at mangle legemsdele og kan dermed ikke deltage (og vil 

blive diskvalificeret). Eneste undtagelse er hunde, som har fået skriftlig dispensation af Fødevarestyrelsen. 

Særligt vedrørende deltagelse af hunde med vildtkløer  

Det er ifølge dansk lovgivning forbudt at fjerne vildtkløer af kosmetiske årsager. Derfor vil danskejede hunde 

typisk blive fremvist med vildtkløer, selv om det evt. fremgår af racens standard, at vildtkløer bør være fjernet. Da 

lovgivning vedrørende fjernelse af vildtkløer og evt. andre operative indgreb varierer fra land til land, må 

dommeren således i sin bedømmelse ikke tage hensyn til, om hunden i overensstemmelse med standarden har 

fået sine vildtkløer fjernet. 

Værd at vide om flytning til anden klasse  

Udstillerens valg af klasse online eller på anmeldelsesblanketten er bindende. Når anmeldelsesfristen er udløbet, 

er det ikke muligt at flytte en hund fra en klasse til en anden, med mindre det drejer sig om en administrativ fejl 

fra arrangørens side. Det er hundeejerens ansvar, at hunden opfylder kravene for deltagelse i den klasse, hunden 

anmeldes i. Anmeldes hunden i en klasse, som den ifølge udstillingsreglementet ikke er berettiget til at stille i, er 

arrangøren ikke forpligtet til at returnere anmeldelsesgebyret, selv om hunden således ikke kan deltage i 

udstillingen. Flytning til en anden klasse på selve udstillingen kan således kun foretages, hvis det kan konstateres, 

at der er begået en fejl fra arrangørens side, eller hvis der er sket en fejl i kataloget. I disse tilfælde skal udstilleren 

henvende sig til arrangøren forud for udstillingen eller på udstillingskontoret, inden bedømmelserne starter. I de 

tilfælde, hvor en hund efter anmeldelsesfristens udløb kvalificerer sig til deltagelse i brugshundeklasse eller 

championklasse, skal hunden forblive i den klasse, den oprindeligt var anmeldt i.   

Klager  

Klager vedrørende arrangementet skal fremføres for arrangementslederen inden arrangementsstedet forlades 

ved henvendelse til kredsens udstillingskontor. Arrangementsleder skal forsøge at afklare/forlige klagen på dagen. 

Skriftlige klager skal ledsages af et klagegebyr på kr. 1.000,-, som tilbagebetales til klageren, såfremt denne får 

medhold i sin klage. Får klageren ikke medhold i klagen, tilfalder gebyret den arrangerende klub. 

Arrangementsledelsens afgørelse kan indbringes for den arrangerende klubs bestyrelse. Klager modtaget senere 

end på arrangementsdagen behandles som udgangspunkt ikke. Ved klager over bedømmelsen er dommerens 

afgørelse inappellabel.  

 

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER -  Dansk Kennel Klub Kreds 4 



 

DKK kreds 4 Nordisk udstilling i Brørup 31/7 + 1/8 2021 

DKK kreds 4 Nordic show in Brørup July 31st + August 1st 2021 

 

Program lørdag / Programme Saturday 

 

Kl. 08.00 Indgangene åbnes / The entrance opens 

Kl. 09.30 Racebedømmelserne begynder / The breed judgings start 

Kl. 13.30 Juniorhandling / Junior handling 

Kl. 14.00 Forbedømmelserne starter / The pre-judgings start 

Kl. 14.30 Finalekonkurrencerne i Store Ring / Final competitions in the main ring 

  

13.30 Juniorhandling / Junior handling Ratibor Cekic, Serbia 
14.30 Bedste baby / Best baby Massimo Inzoli, Italy 

 Bedste hvalp /Best puppy Johan J. Juslin, Finland 
 Bedste veteran / Best veteran Miodrag Vretenicic, Montenegro 

 Bedste avlsklasse / Best progeny group Anna Albrigo, Italy 

 Bedste opdrætsklasse / Best breeder’s 
group 

Birgitta Svarstad, Sweden 

 Bedst i gruppe 1 / Best of group 1 Sanja Vretenicic, Montenegro 
 Bedst i gruppe 6 / Best of group 6 Rony Doedijns, Holland 

 Bedst i gruppe 8 / Best of group 8 Karl-Erik Johansson, Sweden 
 Bedst i gruppe 9 / Best of group 9 Tiina Taulos, Finland 

 

Ret til ændringer forbeholdes / We reserve the right to make alterations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Program søndag / Programme Sunday 

 

Kl. 08.00 Indgangene åbnes / The entrance opens 

Kl. 09.30 Racebedømmelserne begynder / The breed judgings start 

Kl. 13.30 Juniorhandling / Junior handling 

Kl. 14.00 Forbedømmelserne starter / The pre-judgings start 

Kl. 14.30 Finalekonkurrencerne i Store Ring / Final competitions in the main ring 

  

13.30 Juniorhandling / Junior handling Miodrag Vretenicic, Montenegro 

14.30 Bedste baby / Best baby Tiina Taulos, Finland 
 Bedste hvalp /Best puppy Kim Vigsø Nielsen, Denmark 

 Bedste veteran / Best veteran Birgitta Svarstad, Sweden 

 Bedste avlsklasse / Best progeny group Sanja Vretenicic, Montenegro 
 Bedste opdrætsklasse / Best breeder’s 

group 
Rony Doedijns, Holland 

 Bedst i gruppe 2 / Best of group 2 Miodrag Vretenicic, Montenegro 

 Bedst i gruppe 3 / Best of group 3 Johan J. Juslin, Finland 
 Bedst i gruppe 4 / Best of group 4 Jeanette Kretzmann, Denmark 

 Bedst i gruppe 5 / Best of group 5 Anna Albrigo, Italy 
 Bedst i gruppe 7 / Best of group 7 Karl-Erik Johansson, Sweden 

 Bedst i gruppe 10 / Best of group 10 Massimo Inzoli, Italy 

 Best in Show Ratibor Cekic, Serbia 
 

Ret til ændringer forbeholdes / We reserve the right to make alterations 

 

 

   

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


