
RETNINGSLINJER FOR AFHOLDELSE AF UDSTILLINGER I ROTTWEILER KLUBBEN DANMARK. 

                               Rottweiler Klubben Danmark, Hovedbestyrelsen, den 7.  oktober 2016 

 

Vi har fra hovedklubben ønsker om en god kvalitet i de udstillinger, som afholdes under Rottweiler Klubben Danmark. 
Vi har vedtaget et sæt retningslinjer der som minimum skal være opfyldt når en kreds ønsker at afholde en udstilling.  
Da vi ved at der nogen udskiftning både i kredse og i klub har vi sikret at disse retningslinjer er tilgængelige på 
klubbens hjemmeside. Som en del af dette skal DKK’s regler naturligvis være opfyldt. 
 
Et nyttigt link er DKK’s vejledning:  http://www.dkk.dk/xdoc/120/vejled2016.pdf 
 
1. Der skal anvendes autoriserede dommere for racen, primært racespecialister eller dommere der erfaringsmæssigt 

har godt kendskab til racens mentalitet og egenskaber. Dette gælder for alle klasser, dog undtaget junior 
handling, som kan varetages af en RKD’s godkendte og aktive Eksteriør beskriver. 

2. Der skal anvendes DKK autoriseret ringpersonale i ringen. 
3. Kredsen afholder udstillingen i tæt samarbejde med det siddende udstillingsudvalg i RKD. Udstillings Udvalget 

(UU) i RKD er rådgivende for arrangør og står for det praktiske vedr. tilmelding og information. Kredsen står selv 
for reklamering, bestilling af Dommer og Ringpersonale og det direkte arbejde i forbindelse med udstillingen. UU 
vil stå til rådighed for hjælp og vejledning under hele processen.  

4. DKK’s udstillingsreglement SKAL til hver en tid overholdes. Det betyder at dobbelthandling ikke er tilladt. Dette 
skal præciseres overfor dommer. Det er dog tilladt at skifte handler i ringen såfremt dommeren tillader dette. 

5. Dommer og ringpersonale skal have behørig information før og under arrangementet, samt afregnes efter 
gældende takster – se DKK’s vejledning. 

6. Præmiering i ringen skal være tydelig for tilskuere og udstillere, markeret ved skilte eller uddeling af 
præmieringsbånd.  

7. Præmier der uddeles på RKDs udstilling, skal følge de retningslinjer der er udstukket på RKD’s hjemmeside/via 
Udstillingsudvalget. Som minimum skal vindende titler have pokaler. Men der er intet krav til pokal størrelsen 

8. Alle titelvindere kan annonceres på RKDs hjemmeside, såfremt man ønsker billede på, bedes dette tilsendt UU 
snarest efter udstillingen er afholdt.  

9. De fysiske rammer ved en udstilling skal matche antallet af hunde/tilskuere, herunder også toiletforhold.  
10. Der skal for ringpersonalet, være adgang til elektricitet og internet (DKK’s online kritiksystem). 
11. Bespisning af dommere og ringpersonale skal ske på ordentlig forhold og på et godt niveau. 
12. Arrangør skal sørge for at udstillere ikke har mulighed for samvær med dommer. 

I DKK’s vejledning findes en beskrivelse af hvordan arrangør sikre at dommer ikke involveres med udstillere. 
 
Uddrag fra vejledning: En dommer må ikke:  

• rejse til en udstilling sammen med en udstiller, som skal udstille (eje eller handle) under ham  

• have selskabelig omgang med nogen udstiller, som skal udstille hunde på den pågældende udstilling  

• overnatte i en udstillers hjem i forbindelse med udstillingen  
 
I må dermed ikke arrangere, at dommeren afhentes af en person, som skal udstille hos dommeren, eller sørge for at give en 
udstiller andre opgaver, der involverer almindeligt samvær med dommeren. I må naturligvis heller ikke arrangere, at dommeren 
indkvarteres privat hos en udstiller.  
I det hele taget skal man som arrangør/udstillingsledelse undgå at sætte sig selv i en situation, hvor man kan risikere at blive 
kritiseret for at have haft mulighed for at påvirke dommeren. Når man har en tillidspost, bør man altid (for ens egen skyld) gå at 
bevæge sig på kanten af reglerne. 

13. Der skal være mulighed for let forplejning til tilskuere og deltagere. 
14. Alle Rottweilerklubbens ordinære udstillinger har gratis adgang, herunder også parkering. 

 

Vi ser frem til fortsat mange gode udstillinger afholdt i Rottweiler Klubben Danmark. 

 

Hovedbestyrelsen. 

http://www.dkk.dk/xdoc/120/vejled2016.pdf

