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Dansk eksteriørchampionat - DKCH
Tildeles den hund, der mindst tre gange af mindst tre forskellige dommere på danske udstillinger,
anerkendt af DKK, har opnået certifikat. Det sidste certifikat skal for alle racers vedkommende være
opnået, efter at hunden er fyldt 24 måneder. Hunde registreret i et FCI-anerkendt land kan endvidere blive
dansk eksteriørchampion, hvis den efter den 1. januar 2018 opnår 1 dansk certifikat (CAC) og har opnået
nationalt eksteriørchampionat i et FCI-medlemsland. Her gælder, at det danske certifikat ikke behøver at
være opnået efter 24-måneders alderen, hvis det udenlandske nationale championat, der udløser det
danske championat, er opnået efter at hunden er fyldt 24 måneder. Der kan først ansøges om dansk
eksteriørchampionat, efter at hunden er fyldt 24 måneder.
Særlige krav til enkeltracer for at kunne deltage i brugshundeklasse:
Hunden skal have bestået Dansk Retriever Klubs kvalifikationsprøve eller have opnået 1. præmie på
markprøve B i begynderklasse. For udenlandsk ejede hunde, der ikke opfylder ovenstående krav, gælder,
at FCI’s brugsprøvecertifikat skal medbringes som dokumentation for bestået adgangsgivende prøve.
Tillægskrav for racer i gruppe 8 for at opnå titlen Dansk eksteriørchampion – DKCH:
Hunden skal have opnået mindst en 2. præmie i åbenklasse på markprøve B i Dansk Retriever Klub eller 2.
præmie i en tilsvarende af FCI godkendt markprøve. Overgangsordning: For hunde, som allerede pr. 1.
januar 2018 er fuldcertede og har opnået ovennævnte markprøvepræmiering, gælder, at hunden yderligere
skal erhverve sig et Excellent på en DKK-anerkendt udstilling for at opnå titlen DKCH.

Begrundelse:
Forslaget om det nye prøvekrav stilles for at ensrette de regler der er omkring eksteriør championat i
Danmark, Norge og Sverige. Hvis man opnår et nordisk eksteriørchampionat, ligger der også
sammenlignelige resultater bag markprøve delen.
Ser man på hvor mange danske curly coated retrievere, der er blevet DKCH i perioden fra januar 2010, hvor
prøvekravet blev nedsat til en 1. præmie på en begynder B prøve til nu er der én curly coated retriever som
opnåede DKCH, mens to danske curly coated retrievere, som opnåede DKCH begge lå over det prøvekrav,
som forslaget udtrykker.

Stillere: Birthe Tygesen, Merete Stub og Janne Hjorth

