
Bedømmelses - vejledning 
 

 

Hermed følger en vejledning i hvordan bedømmelserne på en dansk udstilling 

normalt foregår. 

 

Vejledningen skal ses som en hjælp specielt for nye udstillere, hvor det hele 

kan se noget uoverskueligt ud, men også for tilskuere der bare vil følge med. 

 

Det er da også en god ide at spørge de erfarne udstillere til råds, men husk 

at disse også har hunde med, der skal gøres klar til bedømmelse, og hvor der 

kan være en smule stress med i billedet. 

 

Endvidere er det en god ide at følge med i bedømmelsen af de andre klasser. 

 

Held og lykke med din hund på udstillingen, og HUSK! - det er den samme 

dejlige hund, Du har med hjem uanset hvordan det går. 

 

Forkortelser/Bånd:               Bånd 

 
Excellent / 1.vinder (Rødt) (CK=Champion Kvalitet - Rosa) 

Very Good / 2.vinder (Blåt) 

Good / 3.vinder (Gult) 

Sufficient / 4.vinder (Grønt) 

Disqualified       (Gråt) 

Cannot be Judged (Brunt) 

 

Kun hunde med Excellent (Rødt bånd) konkurrerer om placeringer. Dog ”fyldes 

op” med hunde med Very Good så der placeres 4 hunde. (for baby/hvalp deltager 

hunde med SL). 

 

SL    Særdeles lovende (baby og hvalp) (Lyserødt) 

L     Lovende (baby og hvalp) (Lyseblåt) 

ML    Mindre lovende (baby og hvalp) (Gult) 

CAC   Certifikat til champion (Rødt med hvid stribe) 

Reserve-CAC   (Lyseblåt) 

BIM   Bedst i modsat køn  (Grønt/Hvidt bånd eller roset) 

BIR   Bedst i racen  (Rødt/Gult bånd eller roset) 

CACIB Internationalt certifikat (Hvidt) 

Reserve-CACIB   (Orange) 

 

 

Klasseinddeling: 
 

Baby-klasse   3 -  under 6 mdr   

Hvalpe-klasse   6 -  under 9 mdr 

 

Baby og hvalpeklasse konkurrerer om SL, L, ML samt bedste baby og hvalp i 

racen. 

 

Junior-klasse   9 -  under 18 mdr 

Mellem-klasse  15 -  under 24 mdr 

Åben klasse  15 mdr -> 

Champion-klasse hunde der har opnået 3 CAC og er 24 mdr ved det 

sidste, eller hunde der er Champion undenfor 

Danmark. 

Veteran-klasse 8 år -> 

 

Veteraner konkurrerer desuden om bedste Veteran i racen. 

 

 

 

Bedømmelses-rækkefølge: 
 

Først    - Baby-klasse hanner og tæver  

Dernæst  - Hvalpe-klasse hanner og tæver 

 

Herefter bedømmes først alle hanner og derefter tæver opdelt i følgende 

klasser: 

 

  - Junior-klasse  

  - Mellem-klasse 

- Åben-klasse 

- Champion-klasse 

  - Veteran-klasse    

 

I hver klasse bedømmes hver enkelt hund for sig og præmieres som vist ved 

”Forkortelser/Bånd” (tilsvarende bånd udleveres). 

Når alle hunde i klassen er bedømt, deltager alle hunde med Excellent (samt 

evt. hunde med Very Good) i konkurrencen om placeringer fra 1-4 i klassen. De 

hunde dommeren mener har Champion-kvalitet tildeles CK. 

  

Når alle han-klasser er bedømt konkurrerer alle hunde med CK om bedste han 

(tilsvarende for tæve-klasserne) 

I denne konkurrence vil den bedste placerede hund, der ikke er Dansk 

Champion, få tildelt CAC. 

På DKK’s internationale udstillinger vil den bedst placerede han/tæve kunne 

få tildelt CACIB. Nr. 2 kan få Reserve-CACIB. (Kun hunde i champion-, mellem- 

eller åben-klasse). 

 

Bedste veteran han og tæve (med CK) konkurrerer om at blive BIR-veteran. 

Dette gøres lige inden BIR og BIM. 

 

Når bedste han og bedste tæve er fundet, konkurrerer disse to hunde om BIR 

(Bedst i Racen) – den anden hund får tildelt BIM (Bedst i Modsat køn). 

 

Herefter kan der være tilmeldt hunde i avls- og opdræts-klasse, og disse vil 

blive bedømt efter BIR-konkurrencen. 

 

Hundene bedømmes normalt i katalog-nr. orden. 

 

Bedste Baby, Hvalp, Veteran og BIR samt Avl og Opdræt deltager i de 

afsluttende konkurrencer om ‘Best in Show’ mod tilsvarende vindere fra de 

andre racer. 

KSS har også ”Best in Show” for junior. 

 

I ringen: 
 

Denne vejledning skal kun give et indtryk af hvordan de fleste dommere vil 

foretage bedømmelserne - der kan være afvigelser fra dette hos nogle dommere. 

 

Det er vigtigt at lytte til hvad dommeren beder Dig om at gøre. 

 

Ved start på bedømmelsen af en klasse stiller alle deltagere op i nr.-orden, 

og man vil ofte se, at dommeren tager et hurtigt overblik over alle 

deltagere, for at få et første indtryk. 

 


