
Dansk Schnauzer og Pinscher Klub 
byder velkommen til klubudstilling i Køge Nord Sport Center, 

Skolevej 7, 4600 Køge i HAL A, lørdag d. 21. januar 2023  

 

Bedømmelserne starter kl. 10.00 

 

Ringpersonale til udstilling 1: 

 

Dommer: Morten Matthes 

Ringsekretær: Tinna Grubbe 

Ringsteward: Anne-Mette Storr 

Udstillingsleder: Henrik Rasmussen 

 

Barn og Hund: 

Der kan på dagen tilmeldes til barn og hund i to aldersklasser, under 10 år og 10-17 år. 

Der kan kun konkurreres med hunderacer som deltager på udstillingen. Tilmelding koster 20 kr. 

Henvendelse udstillingsudvalget. 

Der vil på dagen kun være en konkurrence 

 

Fælleskonkurencer: 

Barn og hund 0-9 år  

Barn og hund 10-17 år  

Udstillingens bedste baby  

Udstillingens bedst hvalp 

Udstillingens bedste junior 

Udstillingens bedst veteran 

Udstillingens bedste opdrætsklasse 

Udstillingens bedste avlsklasse 

Best in Show 

 

Bedømmelses rækkefølge:  

                                      Katalognr. 

Schnauzer p/s 1-21 

Schnauzer p/s opdrætskl 22 

Schnauzer p/s avlsklasse 23 

Affenpinscher 24-28 

Dværgpinscher 29-39 

Tysk pinscher 40-46 

Riesenschnauzer sort 47-50 

Schnauzer sort 51-53 



 

Antal hunde pr. klasse: 

 

Race                      

 Bak Hvk Jun Mel Åk Bk Chk Vet Opd Avl Bak Hvk Jun Mel Åk Bk Chk Vet Opd Avl I alt 

Affenpinscher   1    1      1  1  1    5 

Dværgpinscher  1   1  2      4 1   1 1   11 

Riesenschnauzer, sort   1            2  1    4 

Schnauzer, peber/salt 2  1    3 1   1  4 2 3  4  1 1 23 

Schnauzer, sort             3        3 

Tysk Pinscher  1     1       1 3  1    7 

 

Årspokaler udleveres efter bedømmelserne 

Dyrlæge: Anicura Køge Dyrehospital, Ølby Center 12, 4600 Køge, 70250202 

Præmier: 

Der uddeles værdibevis til alle tilmeldte hunde, gældende til DPSK’s shop. 

Roset til racens bedste baby 

Roset til racens bedste hvalp 

Roset til racens bedste junior 

Roset til racens bedste veteran 

Roset til racens bedste avlsklasse 

Roset til racens bedste opdrætsklasse 

Rosetter til nye danske champions, juniorchampions og veteranchampions 

Rosetter til nye klubchampions, klubjuniorchampions og klubveteranchampions 

Rosetter til Bedst I Racen (BIR) og Bedst I Modsat køn (BIM) 

Rosetter til udstillingens Barn & Hund-deltagere nr. 1, 2, 3, 4 og øvrige 

Roset til udstillingens bedste baby nr. 1, 2, 3 og 4 

Roset til udstillingens bedste hvalp nr. 1, 2, 3 og 4 

Roset til udstillingens bedste juniorhund nr. 1, 2, 3 og 4 

Roset til udstillingens bedste veteran nr. 1, 2, 3 og 4 

Roset til udstillingens bedste avlsklasse nr. 1 

Roset til udstillingens bedste opdrætsklasse nr. 1 

Rosetter til Best In Show (BIS) nr. 1, 2, 3, 4 og øvrige 

 

Årskonkurrencer 2023 
Årets Klubvinder – point gives i racen 

Årets Veteran i racen – point gives i racen 

Årets Barn & Hund 0-9 år 

Årets Barn & Hund 10-17 år 

Årets opdrætter i DSPK – point gives i konkurrencen om BIS-opdrætsklasse 

Årets Hund i DSPK – point gives i BIS-konkurrencen 

 

Regler for årskonkurrencerne: 
 

Årets Klubvinder: 

Bedst i Racen får 5 point mens Bedst i Modsat Køn får 3 point 

Ved pointlighed vinder den hund med flest BIR. Er der stadig pointlighed, vinder den hund, der er højest placeret på  

den udstilling med de flest tilmeldte hunde i racen (eksklusiv hvalpe og babyer). 

En hund kan kun få point, hvis ejeren af hunden er medlem af DSPK.  

Årets Veteran i racen: 

Der gives 2 point til BIR veteran med CK og 1 point til BIM veteran med CK. Ved pointlighed vinder den veteran, der 

har flest BIR. Er der stadigvæk pointlighed, vinder den veteran, der er højest placeret på udstillingen med flest tilmeldte  

veteraner i racen. 

En hund kan kun få point, hvis ejeren af hunden er medlem af DSPK.  



 Årets Barn & Hund 0-9 år: 

BIS1 får 4 point, BIS2 får 3 point, BIS3 får 2 point, BIS4 får 1 point. Hvis barnet fylder 10 år i løbet af det indeværende  

år, han/hun går B&H i denne klasse, så konkurrerer barnet færdig i denne klasse året ud. Hvis barnet selv ønsker at  

rykke op i den næste klasse (10-17 år), så mister barnet de point, som han/hun har optjent i denne klasse (0-9 år). Point  

kan altså IKKE overføres fra denne klasse (0-9 år) til den næste klasse (10-17 år). Er der pointlighed, vinder det barn,  

der har flest BIS1. Er der stadigvæk pointlighed, vinder det barn, der er højest placeret med flest tilmeldte børn. 

Det er kun børn med tilknytning til et DSPK-medlem, der kan få point i årskonkurrencen  

Årets Barn & Hund 10-17 år: 

BIS1 får 4 point, BIS2 får 3 point, BIS3 får 2 point, BIS4 får 1 point. Hvis barnet fylder 17 år i løbet af det indeværende  

år, han/hun går B&H i denne klasse, så konkurrerer barnet færdig i denne klasse året ud. Er der pointlighed, vinder det  

barn, der har flest BIS1, er der stadigvæk pointlighed, vinder det barn, der er højest placeret på udstillingen med flest  

tilmeldte børn. 

Det er kun børn med tilknytning til et DSPK-medlem, der kan få point i årskonkurrencen  

Årets Opdrætter i DSPK: 

Point gives kun i BIS konkurrencen: BIS1 får 4 point, BIS2 får 3 point, BIS3 får 2 point, BIS4 får 1 point. Ved  

pointlighed vinder den opdrætter, der har flest BIS1. Er der stadigvæk pointlighed vinder den opdrætter, der er højst  

placeret på udstillingen med de flest tilmeldte opdrætsklasser. 

En opdrætter kan kun få point, hvis denne er medlem af DSPK.  

Årets Hund i DSPK: 

Point gives kun i BIS-konkurrencen: BIS1 får 5 point, BIS2 får 4 point, BIS3 får 3 point, BIS4 får 2 point, BIS5 – BIS7  

får 1 point. Alle hunde SKAL placeres på udstillingen. Ved pointlighed vinder den hund, der har flest BIS1, hvis der  

stadigvæk er pointlighed, vinder den hund, der er højest placeret på udstillingen med de flest tilmeldte hunde (eksklusiv  

hvalpe og babyer) – dette fortsætter til en vinder er fundet. 

En hund kan kun få point, hvis ejeren af hunden er medlem af DSPK. 

Regler for Championater: 

Det er altid udstillerens pligt at gøre ringpersonalet opmærksom på, hvorvidt hunden opfylder udstillingsreglementets  

krav for tildeling af certifikat. 

Ved tvivlsspørgsmål gives certifikatet direkte videre til den højst placerede certifikatberettigede hund i  

konkurrencebedømmelsen. 

 Klubjuniorchampionat - KLBJCH: 

Bedste junior han og tæve med Excellent og CK opnår juniorklubcertifikat. Efter opnåelse af to juniorklubcertifikater  

under to forskellige dommere opnår hunden titlen Klubjuniorchampion, der er registreringsberettiget hos DKK. Er  

bedste juniorhund allerede Klubjuniorchampion, tildeles klubjuniorcertifikatet første juniorhund med CK, der ikke er  

Klubjuniorchampion. 

En hund kan kun blive klubjuniorchampion hvis ejeren af hunden er medlem af DSPK.  

 Klubchampion - KLBCH: 

Bedste han og tæve med Excellent og CK, der er tilmeldt i championklassen, men som endnu ikke er klubchampion,  

tildeles klubcertifikat. Klubcertifikatet rykker til første hund med CK, der endnu ikke er Klubchampion. Ved opnåelse  

af 4 klubcertifikater under minimum 3 forskellige dommer, tildeles hunden titlen Klubchampion, som er  

registreringsberettiget hos DKK. 

En hund kan kun blive klubchampion hvis ejeren af hunden er medlem af DSPK.  

 Klubveteranchampionat - KLBVCH: 

Bedste veteran han og tæve med Excellent og CK opnår veteranklubcertifikat. Efter opnåelse af tre  

veteranklubcertifikater opnår hunden titlen Veteranklubchampion, der er registreringsberettiget hos DKK.  

Veteranklubcertifikatet gives til første veteranhund med CK, der ikke er Veteranklubchampion. 

En hund kan kun blive klubveteranchampion hvis ejeren af hunden er medlem af DSPK.  

 Dansk Juniorchampion - DKJUCH: 

Bedste junior han og tæve med Excellent og CK opnår juniorcertifikat. Efter opnåelse af tre juniorcertifikater under 3  

forskellige dommere, opnår hunden titlen Dansk Juniorchampion, der er registreringsberettiget hos DKK.  

Juniorcertifikatet gives til første juniorhund med CK, der ikke er Dansk Juniorchampion. Der gives også  

reservecertifikater i juniorklassen. 

 Dansk Champion - DKCH: 

Bedste han og tæve med Excellent og CK opnår certifikat. Efter opnåelse af tre certifikater under 3 forskellige  

dommere, opnår hunden titlen Dansk Champion, der er registreringsberettiget hos DKK. Det sidste certifikat skal dog 

være opnået, efter at hunden er fyldt 24 måneder. Certifikatet rykker til første hund med CK, der endnu ikke er Dansk  

Champion. Der gives også reservecertifikater. 

 Dansk veteranchampion - DKVCH 

Bedste veteran han og tæve med Excellent og CK opnår veterancertifikat. Efter opnåelse af tre veterancertifikater under  

3 forskellige dommere, opnår hunden titlen Dansk Veteranchampion, der er registreringsberettiget hos DKK.  

Veterancertifikatet rykker til første veteranhund med CK, der ikke er Dansk Veteranchampion. Der gives også  

reservecertifikater i veteranklassen. 


