KLUBCHAMPIONATER:
DCK Junior Championat (KLBJCH)
Der skal opnås 2 certifikater på en DCK udstilling for at kunne ansøge DCK om tildeling af
Juniorchampionat.
Certifikatet uddeles til den junior/mellem klasse han/tæve med præmieringsgraden
excellent + CK der opnår den højeste placering i Bedst I Køn (BIK) konkurrencen.
I tilfælde af, at ingen junior/mellemklasse hunde placeres i BIK konkurrencen, findes
vinderen via en juniorkonkurrence blandt de kvalificerede junior/mellemklasse hunde efter
BIK konkurrencen, hvor dommeren skal udvælge den bedste juniorhund, der hermed
vinder Juniorcertifikatet. Er denne hund allerede fuldcertet, skal dommeren udvælge den
næstbedste juniorhund, der dermed vinder Juniorcertet. Dette vil fortsætte, til der er en
juniorhund, der ikke er fuldcertet.
DCK Veteran Championat (KLBVECH)
Certifikatet uddeles til den veteran han/tæve, der vinder sin klasse med excellent + CK. I
de tilfælde, hvor vinderen i klassen er fuldcertet gives certifikatet videre til den næste i
rækken eller følgende, som har opnået CK. Der skal opnås 3 certifikater på en DCK
udstilling for at kunne ansøge DCK om tildeling af Veteranchampionat.
DCK Hall of Fame (KLBHOF) (OBS! Denne titel kan ikke registreres i DKK)
Championatet uddeles efter ansøgning til den hund, som igennem sit liv, har vundet
mindst 3 af følgende 4 titler, hvor KLBVECH er obligatorisk: KLBJCH, KLBCH og Årets
hund i DCK 1 – 4.
DCK Klubchampion (KLBCH)
Betingelserne for klubchampionatet, som DCK allerede uddeler, er uændret.
Certifikatet uddeles til den champion han/tæve der vinder sin klasse med excellent + CK. I
de tilfælde, hvor vinderen i klassen er fuldcertet gives certifikatet til den næste i rækken
eller følgende, som har opnået CK. Der skal opnås 4 certifikater på en DCK udstilling for at
kunne ansøge DCK om tildeling af klubchampionat.

ØVRIGE BETINGELSER:
Vi gør opmærksom på, at titlerne KLBCH, KLBJCH og KLBVECH ikke er adgangsgivende
til champion klassen på DCK og DKK’s udstillinger.
Titlen KLBJCH kan, når den er godkendt af DCK, påføres hundeweb ved henvendelse til
DKK mod betaling af det til DKK’s gældende gebyr. DCK Unghunde Champion kan
registreres som 2. titel og dermed påføres stamtavlen.

Titlen KLBVECH kan, når den er godkendt af DCK, påføres hundeweb ved henvendelse til
DKK mod betaling af det til DKK’s gældende gebyr. DCK Veteran Champion kan
registreres som 2. titel og dermed påføres stamtavlen.
For godkendelse af KLBCH, KLBUCH og KLBVECH, skal certifikaterne være opnået
under forskellige dommere.
Kun hunde, der er ejet af et medlem af DCK, kan få tildelt diverse klub-certifikater.
Det er kun klubmedlemmer, der kan få godkendt klubchampionater af DCK.
Udstillingsudvalget under DCK evaluerer præmisserne for tildeling af championaterne.
Kravet for tildeling af champion titlerne kan sættes op, i takt med, at frekvensen af
udstillinger under DCK øges.
Ikrafttrædelse af disse ovenstående tiltag, er gyldig fra begyndelsen af 2014.

