
 
 
 
Kære HTM / Freestyle deltager 
 

 

Dansk Kennel Klubs HTM udvalg byder hermed velkommen til DANSK KENNEL KLUBS  
HTM / Freestyle konkurrencer den 01. april 2017 i Rønde. 

 

Du kan finde katalog, praktiske informationer samt en speaker seddel (som alle bedes 
udfylde og medbringe på dagen ) på: 

https://dogdancingdk.wordpress.com/2017/03/20/katalog-roende-d-1-4-2017/ 

 

 

Konkurrencen afholdes hos Hangar 17, 

Adresse: Lufthavnsvej 32, Feldballe, 8410 Rønde. 

Regler vedr. kupering mv.: 

Dansk opdrættede, ørekuperede hunde født efter 1. januar 1985 kan ikke deltage. Samme 
bestemmelse gælder for hunde født i andre lande, hvor ørekupering er forbudt. 

Halekuperede hunde født efter den 1. juni 1996 kan ifølge dansk lovgivning ikke udstilles, 
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. Følgende racer 
er dog undtaget for halekuperingsforbuddet: ruhåret hønsehund, korthåret hønsehund, 
breton, vizsla og weimaraner. 
 
Såfremt en hund er født stumphalet, skal det for dansk opdrættede hundes vedkommende 
fremgå af hundens stambog. For udenlandsk opdrættede hundes vedkommende skal der 
fremlægges en engelsksproget dyrlægeattest, der er udstedt i det land, hvor hunden er 
opdrættet, på, at hunden er født stumphalet. 
 
For hunde født efter 1. oktober 2004 er det dog kun følgende racer, der på stambogen 
kan få påført, at de er født naturligt stumphalet: Australian shepherd, Boston terrier, 
Bouvier des flandres, Dansk/svensk gårdhund, Engelsk bulldog, Entlebucher sennenhund, 
Fransk bulldog, Gos d’atura catala, Jack russell terrier, Karelsk bjørnehund, King charles 
spaniel, Mudi, Old english sheepdog, Perro de agua espanol, Polski owczarek nizinny, 
Pyrenæisk hyrdehund, Pyrenæisk hyrdehund m/korthårshoved, 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 født efter den 1. oktober 2004 anses for at mangle 
legemsdele og kan dermed ikke udstilles (og vil blive diskvalificeret). 
 
Det er endvidere ifølge dansk lovgivning forbudt at fjerne vildtkløer af kosmetiske årsager. 
Da lovgivning vedrørende kupering/andre operative indgreb varierer fra land til land, må 
dommeren således i sin bedømmelse ikke tage hensyn til, om hunden i overensstemmelse 
med standarden er blevet kuperet eller har fået sine vildtkløer fjernet.  

https://dogdancingdk.wordpress.com/2017/03/20/katalog-roende-d-1-4-2017/


 
 
RYD OP EFTER DIG SELV OG DIN HUND. For at Dansk Kennel Klub kan få lov at leje 
sig ind i de forskellige haller, er det bydende nødvendigt, at alle gør en indsats. Når hallen 
forlades skal den derfor være i samme stand, som da du ankom. 
 
Hunde i varme / kolde biler - såfremt DKK’s udstillingsledelse/dyrlægen finder, at det 
vil være uforsvarligt, at der er hunde i bilerne, vil dette blive meddelt over højtaleren. 
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. 
 
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. 
 
Vi gør opmærksom på, at eventuelle klager m.v. vedrørende konkurrencen kun kan 
behandles, såfremt de bliver forelagt stævneledelsen på selve dagen. 
 
 
Du ønskes held og lykke i Rønde 
DANSK KENNEL KLUB – HTM udvalg 
PARKVEJ 1, 2680  SOLRØD STRAND 


