
Fremvisning af hunden
  (DKK’s udstillingsreglement 2022)

Ingen hund må skifte fører under fremvisningen i udstillingsringen, medmindre ringpersonalet har 

accepteret det, f.eks. hvis føreren er bevægelsesbesværet, eller en hund eventuelt ikke vil "vise 

sig" i ringen med den fungerende fører.

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 måne- der), 

hundens berettigelse til at deltage i den pågældende klasse (dvs. alder, evt. bestået brugs- prøve, 

evt. opnået championat), samt hvorvidt hunden opfylder udstillingsreglementets krav for tildeling 

af certi$kat.

Føreren er forpligtet til at fremvise hunden på en måde, så hundens velfærd og sundhed ikke til- 

sidesættes. 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 bedømmelsen, gøres 

dette uden at hunden udsættes for overlast. Ved uhensigtsmæssig håndtering 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 foregår i en god og 

sober tone.

Al kunstfærdig eller for vidtgående "showing" ved fremføring af hund er ikke tilladt.

Det er ikke tilladt under bedømmelsen at forringe eller ødelægge andre deltagende hundes chancer, 

hvorfor ukontrollerede og meget støjende hunde kan bortvises fra udstillingsringene. Ligeledes er 

det ikke tilladt personer ved ringsiden at søge at påkalde sig den fremførte hunds opmærksomhed i 

forsøg på at forbedre dens chancer, og et sådant forhold skal omgående påtales af dommer eller 

ringpersonale.

Under bedømmelsen er det ikke tilladt at tiltale dommeren. Man kan henvende sig til ringpersonalet, 

hvis det er nødvendigt.

Man har pligt til at fremføre en anmeldt hund til bedømmelse til hele racen er færdigbedømt. 

Forlades udstillingen, inden racen er færdigbedømt, kan dommeren eller udstillingsledelsen fratage 

hunden de tildelte præmieringer.


