FORSLAG 1: opnåelse af certifikat på udstilling
Begrundelse:
I Danmark er det kun ganske få Curlyer, der kan tildeles certifikat, da kravet på nuværende er en bestået
Kvalifikationsprøve eller 1. præmie i Begynder klasse på Markprøve B. Før dette krav blev indført, kunne
certifikat opnås med en bestået Brugsprøve i Dansk Retriever Klub. Brugsprøven er en lydighedsprøve med
en let markeringsopgave og skudprøve.
At kravet nedsættes, betyder hunde nu igen har mulighed for at blive tildelt certifikater, før et evt.
prøvekrav er opfyldt – fx for opnåelse af titlen DKCH.
For at sikre, der fremadrettet tildeles flere certifikater, ændres kravene derfor tilbage. Hunde konkurrerer
stadig om certifikat i Bedst i Køn klassen (BIK), da dette ikke kan ændres jf. DKK. Dog kan certifikat, som det
altid har været, kun udleveres til hunde, som opfylder prøvekravet.

Forslagene er ændringer til DKK's udstillingsreglement.
Forslagene skal ses som en helhed, til at ændre måden hvorpå der kan opnås certifikat på udstilling.

Ændringer:
A) Særlige krav til enkeltracer for at kunne deltage i brugshundeklasse:
Curly Coated Retriever
Hunden skal have bestået Dansk Retriever Klubs Brugsprøve.
For udenlandsk ejede hunde, der ikke opfylder ovenstående krav, gælder, at FCI’s Brugsprøvecertifikat skal
medbringes som dokumentation for bestået adgangsgivende prøve.

C) Særlige krav til enkeltracer for at kunne tildeles certifikat:
Curly Coated Retriever
Hunden skal have bestået Dansk Retriever Klubs brugsprøve.
For udenlandsk ejede hunde gælder FCI’s anerkendte Brugsprøvecertifikat som dokumentation for
anerkendt prøve til tildeling af certifikat.
Hunde, som tidligere har opnået de championatgivende certifikater, men som endnu ikke har opnået den
krævede præmiering på prøve for tildeling af dansk eksteriørchampionat, kan ikke tildeles certifikat. I
sådanne tilfælde gives certifikatet videre til den højst placerede certifikatberettigede hund i
konkurrencebedømmelsen.
Det er udstillerens pligt at gøre ringpersonalet opmærksom på, om hunden har opnået de
championatgivende certifikater (dvs. er “fuldcertet”).

Foreslagsstiller: Anja Buhl-Westermann

FORSLAG 2: opnåelse af Dansk eksteriørchampionat (DKCH)
Begrundelse:
Det er blevet ønsket, at gøre opnåelse af Dansk eksteriørchampionat lettere, idet kun få opnår titlen. Idet
kravet på nuværende er en 1. præmie i begynderklasse på Markprøve B, er dette allerede gjort lettere end
det tidligere krav om 2. præmie i åbenklasse.
I forslaget tages der hensyn til, at vi har en apporterende jagthunderace, hvorfor det er de jagtsimulerende
prøver forslaget bør holde sig indenfor. Samtidig skal der tages hensyn til, vi er en del af Dansk Retriever
Klub, hvorfor det ville være uheldigt at medtage prøveformer udenfor klubregi. Vildtsporprøverne har sin
egen titel, hvorfor disse ikke inddrages i forslaget.
Interessen for arbejde med dummyer er voksende, og der skal tages hensyn til, ikke alle ønsker at arbejde
med vildt, samt at ikke alle udlændinge har adgang til den samme mængde vildtprøver. Derfor medtages
Working Tests i forslaget, dog som bestået åbenklasse, da der netop ikke er vildt på prøven, og hunden
derfor skal vise de jagtlige egenskaber ved mere teknisk kunnen.
I det nuværende reglement er der ikke mulighed for at opnå Dansk eksteriørchampionat ved udenlandske
prøver, hvilket ikke svarer til realiteten. Derfor skal der medtages en tekst, der angiver muligheden for at
opnå Dansk eksteriørchampionat med udenlandske prøver.

Forslaget er en ændring til DKK's udstillingsreglement.
Forslaget skal ændre måden hvorpå der opnås Dansk eksteriørchampionat (DKCH).

Ændring:
Tillægskrav for racer i gruppe 8 for at opnå titlen Dansk eksteriørchampion – DKCH:
Curly Coated Retriever
Hunden skal have opnået mindst en 1. præmie i begynderklasse på markprøve B eller have bestået
åbenklasse på Working Test i Dansk Retriever Klub.
For udenlandsk ejede hunde, skal hunden have opnået en tilsvarende præmiering på en FCI-anerkendt
prøve.

Foreslagsstiller: Anja Buhl-Westermann

