
Godkendte ændringer i DKK’s udstillingsreglement gældende fra 1. januar 2017 for Nova Scotia 
Duck Tolling Retriever 
 
Særlige krav til enkeltracer for at kunne deltage i brugshundeklasse: 
 
Hunden skal have bestået Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs kvalifikationsprøve eller 
have opnået 1. præmie i begynderklassen på Tollerjagtprøven. 
For udenlandsk ejede hunde, der ikke opfylder ovenstående krav, gælder, at FCI’s brugsprøvecerti-
fikat skal medbringes som dokumentation for bestået adgangsgivende prøve 
 
 
Tillægskrav for racer i gruppe 8 for at opnå titlen Dansk eksteriørchampion – DKCH:  
 
Hunden skal have bestået Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs kvalifikationsprøve eller 
have opnået 1. præmie i begynderklassen på Tollerjagtprøven. 
 
 
Øvrige championater, der kan opnås af visse racer i gruppe 8: 
 
Dansk udstillingschampionat – DKCH(U)  
Tildeles følgende racer, af hvilke der kræves følgende: 
 
Hunden skal mindst tre gange af mindst tre forskellige dommere på danske udstillinger, anerkendt 
af DKK, have opnået certifikat.  Titlen tildeles ikke hunde, som før 1. januar 2017 har opnået titlen 
DKCH.  
Hunde registreret i et FCI-anerkendt land kan endvidere opnå titlen DKCH(U), hvis den efter den 1. 
januar 2017 opnår 1 dansk certifikat (CAC) og har opnået eller opnår nationalt eksteriørchampio-
nat i et FCI medlemsland.  
I begge tilfælde gælder, at det sidste certifikat (enten dansk eller udenlandsk) skal være opnået, 
efter at hunden er blevet 24 måneder. Hunde, der har opnået denne titel, skal på udstilling an-
meldes i championklasse, brugshundeklasse (kun såfremt hunden opfylder racens aktuelle prøve-
krav) eller veteranklasse (kun såfremt hunden er fyldt 8 år). 
 
 
 
 
Dansk jagtchampionat - DKJCH  
Tildeles følgende racer, af hvilke der kræves følgende: 
 
Hunden skal have opnået mindst 3 x 1 præmie i vinderklasse på Tollerjagtprøver arrangeret af 
DNSDTRK eller SSRK under mindst 2 forskellige dommere. Mindst to 1. præmier skal være tildelt 
på en dansk Tollerjagtprøve i vinderklassen. Derudover skal hunden have opnået mindst ”Very 
good” på en officiel udstilling, efter den er fyldt 24 måneder. 


