Forslag til udstillingschampionat uden markprøve for curly coated retriever.
FORSLAG:
Ny titel for curly coated retriever DKCH(U)

DKCH(U) Curly Coated Retriever:
Hunden skal mindst tre gange af tre forskellige dommere, på danske DKK anerkendte udstillinger,
have opnået certifikat.
Hunde registreret i et FCI anerkendt land kan endvidere opnå titlen DKCH(U), hvis den opnår et dansk
certifikat (CAC) og har opnået eller opnår nationalt eksteriørchampionat i FCI medlemsland.
I begge tilfælde gælder, at det sidste certifikat (enten dansk eller udenlandsk) skal være opnået efter
1.januar 2018 og efter at hunden er fyldt 24 måneder.
Overgangsordning: For hunde, som allerede pr.1.januar 2018 er fuldcertede, gælder at hunden
yderligere skal erhverve et CK på en DKK anerkendt udstilling for at opnå titlen DKCH(U).
Hunde der har opnået denne titel, kan på udstilling anmeldes i championklasse.

Begrundelse:
Det indstilles hermed at der indføres et udstillingschampionat uden prøvekrav for curly coated
retriever DKCH(U). Titlen skal 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
være opnået, efter at hunden er fyldt 24 måneder.
Forslaget er med henblik på at ensrette reglerne for at opnå eksteriør championaterne i norden.

Vil det have en avlsmæssig betydning, at der indføres en udstillingstitel?
- Det mener vi ikke. Det nuværende system, hvor man alene kan få en udstillingschampion med
en prøve, er ikke styrende for, hvilke avlsdyr der vælges. Opdrætteren vælger i de fleste
tilfælde avlsdyr uanset meritterne. De opdrættere, for hvilke det har en betydning at bruge en
hund med en prøvepræmiering udover udstillingsmeritterne, kan stadig gøre det, helt som
hidtil.
Virker vores krav om markprøvepræmiering afskrækkende for udstillere?
- De nuværende regler har den konsekvens at flere vælger udstillinger fra fordi de alligevel ikke
kan opnå noget. Flere aktive hunde vil styrke racen og vække interessen for deltagelse i andre
hundesportsaktiviteter som eksempelvis markprøve, sporarbejde mm.
Certifikat kan ved godkendelse af dette forslag opnås i alle officielle klasser på DKK anerkendt
udstilling.
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