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1.

Navn og hjemsted

1.1.
1.2.

Klubbens navn er Boxer-klubben, i forkortelse benævnt BK.
Klubbens hjemsted er den kommune, hvor sekretæren har hjemsted.

2.
2.1.

Formål
Klubbens formål er at fremme avl og anvendelse af den tyske boxer, samt at udbrede
kendskabet hertil blandt medlemmer og i offentligheden, hvilket sker i samarbejde med DKK
og i overensstemmelse med DKK’s formål og internationale forpligtelser.
Formålet søges opfyldt ved afholdelse af udstillinger, avlskåringer og brugshundeprøver,
udgivelse af medlemsblad og informationsmateriale, oprettelse af lokale grupper samt
afholdelse af foredrag, filmaftener og selskabelige sammenkomster.
BK kan endvidere samarbejde med andre af DKK anerkendte organisationer og
specialklubber.

2.2.1

2.2.2

3.

Medlemskab

3.1.

Som medlem kan optages enhver, der har interesse for boxeren, og som i øvrigt opfylder
betingelserne for medlemskab af DKK.
3.2.1 Bestyrelsen er berettiget til at afvise anmodning om medlemskab, såfremt den finder, at
betingelser herfor ikke er opfyldte.
3.2.2 Afvisning skal meddeles vedkommende skriftligt inden 3 måneder efter indmeldelse. Ved
indmeldelse forstås dato for kontingentindbetaling.
3.2.3 En person, der udelukkes fra medlemskab, kan skriftligt indanke bestyrelsens afvisning for
DKK’s disciplinærnævn, der herefter træffer den endelige afgørelse.
3.3.1. Medlemmers børn under 18 år kan optages som juniormedlemmer. Juniormedlemmer betaler
halvt kontingent, men modtager særskilt eksemplar af medlemsbladet.
3.3.2. Medlemmers ægtefælle eller samlevende kan optages som husstandsmedlemmer.
Husstandsmedlemmer betaler 40% af ordinært kontingent, men modtager ikke særskilt
eksemplar af medlemsbladet.
3.3.3. Pensionister betaler kun halvt kontingent. For husstandsmedlemmer gælder 3.3.2, idet
pensionister dog kun betaler 20 % af ordinært kontingent.
3.4.
Medlemmer, der i en årrække har udført en fortjenstfuld indsats, kan af bestyrelsen udnævnes
til æresmedlemmer. Æresmedlemmer er kontingentfrie.
3.5.
Stemmeberettigede i alle klubbens anliggender er ethvert myndigt medlem, der har betalt
forfaldent kontingent, jvf. 4.1.4. Valgbarhed opnås efter minimum 6 måneders uafbrudt
medlemskab.
3.6.
DKK’s formand og administrerende direktør er kontingentfrie medlemmer uden stemmeret.
Disse kan lade sig repræsentere ved stedfortrædere fra DKK’s bestyrelse.
3.7.
Medlemskontingent som fastsættes efter en procentsats forhøjes til nærmeste hele kr. deleligt
med 5.

4.

Kontingent

4.1.1. Kontingentet fastsættes af hvert års ordinære generalforsamling med virkning for kontingent,
der forfalder efter vedtagelse på generalforsamlingen.
4.1.2. Kontingentet omfatter en periode af 12 kalendermåneder, regnet fra den 1. i en måned.
4.1.3. Kontingentet kan kun indbetales til BK’s kasserer.
4.1.4. Kontingentet er forfaldent til betaling ved påbegyndelsen af en ny kontingent periode.
4.1.5. Opkrævning sker ved udsendelse af Indbetalingskort senest 14 dage før udløbet af den
foregående kontingentperiode.
4.2.1. Såfremt et medlem er i restance mere end 1 måned, slettes vedkommende af medlemslisten.

5.

Generalforsamling

5.1.1
5.1.2

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel ved bekendtgørelse i
Boxeren. Eventuelle nødvendige ændringer (force majeure, aflysning af afholdelseslokation
og lignende) efter indkaldelse til generalforsamling kan meddeles medlemmerne på
Boxerklubbens hjemmeside www.boxer-klubben.dk
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5.1.3

5.4.4

Indkaldelsen skal indeholde dels meddelelse om hvilke sager, der vil være at behandle, dels
ordlyden af fremsatte forslag.
I sager, der ikke er optaget på den ved generalforsamlingens indkaldelse udsendte
dagsorden, kan ingen afgørelse træffes.
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne. Dirigenten afgør alle
tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.
Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeenhed, hvor andet ikke er bestemt.
Afstemning kan ske ved håndsoprækning. Dog skal afstemning ske skriftligt, såfremt ét
medlem kræver det.
For så vidt angår husstands-medlemmer, kan én af parterne afgive begges stemmer mod
behørig skriftlig fuldmagt. Stemmeafgivning kan i øvrigt ikke ske ved fuldmagt.
Referatet af de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i
klubbens forhandlingsprotokol, og underskrives af dirigenten og referenten.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 2. kvartal.
Ordinær generalforsamling afholdes i lige år vest for Storebælt, i ulige år øst for Storebælt.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal være bilagt bestyrelsens beretning.
For den ordinære generalforsamling gælder følgende dagsorden:
1 Valg af dirigent.
2 Valg af 2 stemmetællere og referent.
3 Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år til godkendelse.
4 Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af decharge til
bestyrelsen.
5. Indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg:
a) Bestyrelsesmedlemmer
b) Suppleanter for bestyrelsen
c) Revisor og revisorsuppleant jvf. 7.3.1.
8. Valg.
a) til Lov- og Responsaudvalg
b) af suppleanter til Lov- og Responsaudvalg
9. Eventuelt.
Indkaldelse af forslag sker i årets sidste nummer af “Boxeren”. Forslag fra medlemmerne, der
ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indgives skriftligt og må være
sekretæren i hænde senest den 1. januar.
Indkaldelse af forslag af kandidater til valg til bestyrelsen samt meddelelse om hvorvidt de
afgående bestyrelsesmedlemmer modtager genvalg, sker i årets sidste nummer af “Boxeren”.
Forslag om kandidater til valg til bestyrelsen indgives på den i 5.3.5 foreskrevne måde, bilagt
de foreslåedes skriftlige samtykke. Kandidaternes navne bekendtgøres samtidig med
indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling, kan afholdes så ofte, bestyrelsen finder det nødvendigt.
Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 10% af
medlemmerne skriftligt fremsætter begæring herom, med angivelse af dagsorden.
Indkaldelsen skal i så tilfælde ske senest 4 uger efter begæringens modtagelse.
Hvis ikke mindst 2/3 af de medlemmer, der har begæret den ekstraordinære
generalforsamling indkaldt, er til stede ved dennes begyndelse, bortfalder dagsordenen.
Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes skiftevis øst og vest for Storebælt.

6.

Bestyrelse

6.1.1

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges blandt de forhåndsopstillede og opstillede på
dagen.
Valg til bestyrelsen gælder for en 2-årig periode, idet bestyrelsesmedlemmerne afgår i turnus
3-2.
Generalforsamlingen vælger hvert år mindst 2 suppleanter for bestyrelsen.
Valg af suppleanter gælder for en 1-årig periode.
Ved vakance indtræder suppleanterne i forhold til deres stemmetal, og den indtrædende
suppleant følger det udtrådte bestyrelsesmedlems valgperiode.
Genvalg kan finde sted.
Ved første bestyrelsesmøde efter nyvalg konstituerer bestyrelsen sig med formand,
næstformand, kasserer og sekretær.

5.1.4
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4

5.3.5

5.3.6

5.4.1
5.4.2

5.4.3

6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
6.2.1
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6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
6.2.7
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Forretningsordenen skal indeholde
bestemmelse om aflæggelse af beretning fra kasserer samt avls- og brugshunderåd.
Sekretæren fører protokol over forhandlingerne og de af bestyrelsen trufne beslutninger.
Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2
bestyrelsesmedlemmer forlanger det.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede, heraf enten
formanden eller næstformanden.
Formanden - eller i dennes fravær næstformanden - leder bestyrelsesmøderne og har i
tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.
Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. Der kan ydes bestyrelsesmedlemmerne
godtgørelse for afholdte udgifter i forbindelse med hvervet.
Bestyrelsens medlemmer skal være medlem af DKK.
Bestyrelsen råder over klubbens midler i overensstemmelse med lovene og de på
generalforsamlingen trufne beslutninger.
Bestyrelsen tegner klubben udadtil. I retshandler tegnes klubben af formanden i forbindelse
med to af bestyrelsens medlemmer.
Boxer-klubbens bestyrelse kan foretage nødvendige ændringer i pointlister, regler for Top-20
m.m. når udefra kommende ændringer, såsom ændrede udstillingsregler/direktiver fra
eksempelvis DKK eller Folketing, gør det nødvendigt.

7.

Regnskab og revision

7.1.1

Kassereren modtager klubbens indtægter og fører en af bestyrelsen godkendt kassebog samt
medlemsfortegnelse.
Alle udgiftsbilag skal attesteres af formanden.
Beholdningerne skal henstå på bank-, sparekasse- eller girokonto.
Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
Årsregnskabet afleveres til den af generalforsamlingen valgte revisor senest 31. januar.
Regnskabet skal foreligge revideret, såvel kritisk som talmæssigt senest 28. februar.
Regnskabet tilstilles medlemmerne samtidig med indkaldelsen til den ordinære
generalforsamling.
På den ordinære generalforsamling, der afholdes i lige år, vælges en revisor samt en
suppleant for denne.
Valgene som revisor og revisorsuppleant gælder for en 2-årig periode, men genvalg kan finde
sted.

7.1.2
7.1.3
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.3.1
7.3.2

8.

Lokale grupper

8.1.1

Lokale grupper under BK kan oprettes i et område, når en kreds af medlemmer anmoder
bestyrelsen herom.
Gruppens geografiske område fastsættes af bestyrelsen i samråd med eksisterende grupper,
hvis interesseområde støder op til den nye gruppes.
Gruppernes geografiske område skal primært fastlægges under hensyn til
medlemsgrundlaget.
Gruppens navn identificeres ved et nummer, samt et lokalt stednavn.
Gruppens hjemsted er den kommune, hvis navn - eller lokale stednavn i samme kommune den fører.
Indkaldelse til stiftende møde skal ske med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen kan ske ved
bekendtgørelse i “Boxeren” eller skriftligt til hvert enkelt medlem af BK, der er bosiddende i
den nye gruppes interesseområde.
Gruppernes formål er at være bindeled mellem BK og dens lokale medlemmer samt i
samarbejde med BK’s bestyrelse at arbejde for at fremme klubbens formål.
Grupperne bistår BK’s bestyrelse i forbindelse med afholdelse af udstillinger, avlskåringer og
brugshundearrangementer.
Grupperne varetager de praktiske opgaver i forbindelse med brugshundearbejdet, jvf. 11.1.1
og 11.1.2.
Ethvert medlem af BK har ret til at være medlem af en gruppe. Ethvert medlem af en gruppe
som er indehaver af en Boxer, skal samtidig være medlem af BK. Medlemmer med anden
hunderace end Boxer skal være medlem af racens respektive specialklub.

8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.1.6

8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.3.1
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8.3.2
8.3.3
8.4.1
8.4.2
8.4.3
8.5.1
8.5.2

Udelukkede fra medlemskab af en gruppe er personer, der er i kontingentrestance hos en
anden gruppe.
Stemmeberettigede og valgbare i alle gruppens anliggender er medlemmer, der opfylder
betingelserne, jvf. 3.5, samt har betalt forfaldent kontingent jvf. 8.4.2
Kontingent til gruppen fastsættes af dennes ordinære generalforsamling.
Gruppen fastsætter selv opkrævningsmåde og forfaldstidspunkter.
Grupperne skal hvert år inden udgangen af januar kvartal fremsende en medlemsfortegnelse
til BK’s bestyrelse.
Indkaldelse til generalforsamling sker ved bekendtgørelse i “Boxeren” eller skriftligt til hvert
enkelt medlem med mindst 3 ugers varsel.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal. For den ordinære
generalforsamling gælder følgende dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelses –medlemmer og suppleanter.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt.

8.5.3

8.5.4

8.5.5
8.6.1
8.6.2
8.6.3
8.6.4
8.6.5
8.7.1
8.7.2
8.8.1

8.9.1

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal
indgives skriftligt og må være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens
afholdelse.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når
1/3 af gruppens medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af
dagsorden. Indkaldelse skal i så tilfælde ske senest 4 uger efter begæringens modtagelse.
BK’s bestyrelse har ret til at lade sig repræsentere på gruppens generalforsamlinger.
Gruppens bestyrelse består af mindst 3 og højst 5 medlemmer.
Valg til bestyrelse gælder for en 2-årig periode, idet bestyrelsesmedlemmerne afgår i turnus 12 eller 2-3.
Valg af suppleanter gælder for en 1-årig periode.
Genvalg kan finde sted.
Gruppens bestyrelse konstituerer sig selv. Resultatet af konstitueringen meddeles BK’s
bestyrelse, senest 1 måned efter at valget har fundet sted.
Gruppernes regnskabsår er kalenderåret.
Gruppernes eventuelle gældsforpligtelser er BK uvedkommende.
Grupperne kan om fornødent fastsætte en intern forretningsorden til supplering af
bestemmelserne i nærværende kapitel. En sådan forretningsorden skal dog godkendes af
BK’s bestyrelse.
Opløsning af en gruppe kan kun ske efter godkendelse af BK’s bestyrelse. For opløsning
kræves i øvrigt, at vedtagelsen sker på en til formålet indkaldt ekstraordinær
generalforsamling, samt at 4/5 af fremmødte medlemmer stemmer for opløsningen.

9.

Aktivitetsfond

9.1

Boxer-klubbens Aktivitetsfond har til formål at yde økonomisk støtte til almennyttige aktiviteter,
der fremmer klubbens formål.
Støtte fra Aktivitetsfonden kan søges af enkeltmedlemmer eller lokale grupper. Ansøgningen
skal indeholde en beskrivelse og et budget for den påtænkte aktivitet. Ansøgningen sendes til
Boxer-klubbens bestyrelse der vil behandle ansøgninger løbende.
Bestyrelsen træffer beslutning om, og i hvilket omfang, en aktivitet kan opnå støtte.
Meddelelse om støtte gives direkte til ansøgeren og offentliggøres ligeledes.
Midler til fonden kan komme fra 3 kilder:
a. Ved opløsning af en gruppe overføres eventuelt overskud fra gruppens regnskab til
Boxerklubbens Aktivitetsfond. Allerede henlagte midler overføres til Aktivitetsfonden.
b. Det søges at hensætte et årligt beløb fra driften på Aktivitetsfonden.
c. Tilskud eller sponsorater kan indsættes på Aktivitetsfonden.

9.2

9.3
9.4
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10.

Avlsråd og avlsarbejde

10.1.1 BK er DKK’s sagkundskab i avlsarbejdet vedrørende den tyske boxer. BK er berettiget til at
fastsætte specielle regler for eget avlsarbejde, samt indføre avlsforbud og restriktioner,
såfremt der foreligger arvemæssige begrundelser herfor. Avlsforbud og restriktioner skal dog
godkendes af DKK’s sundhedsudvalg.
10.2.1 Avlsrådet udpeges af bestyrelsen.
10.2.3 Rådets medlemmer skal være sagkyndige eller vidende om arvelighed og kynologi.
10.2.4 Avlsrådet konstituerer sig selv samt fastsætter sin forretningsorden, der dog skal godkendes
af BK’s bestyrelse.
10.3.0 For Avlsrådet og dettes virksomhed er vedtaget særlige regler.

11.

Brugshunderåd og brugshundearbejde

11.1.1 Brugshundearbejdet omfatter DKK’s og specialklubbernes prøveprogram for brugshundesport
i Danmark.
11.1.2 Brugshunderådet administrerer klubbens aktiviteter i forbindelse med brugshundesport,
herunder uddannelse, prøver og mesterskaber.
11.2.1 Brugshunderådet udpeges af bestyrelsen.
11.2.2 Brugshunderådet konstituerer sig selv, samt fastsætter sin forretningsorden, der dog skal
godkendes af BK’s bestyrelse.

12.

Medier

12.1.1 Boxer-klubben udgiver medlemsbladet “Boxeren”, som udgives mindst 4 gange årligt.
Medlemsbladet skal tilgodese en bred informationsformidling om relevante forhold for Boxerklubben og dens medlemmer.
12.1.2 Boxer-klubben udgiver hjemmesiden www.boxer-klubben.dk. Hjemmesiden skal tilgodese en
bred informationsformidling over for omverdenen om Boxer-klubben og dens virke.
Hjemmesiden tjener samtidig som opslagsværk og elektronisk servicemedie for klubbens
medlemmer.
12.2.1 Boxer-klubben’s formand er ansvarshavende redaktør for begge medier.
12.2.2 Bestyrelsen udpeger redaktionen.

13.

Lov- og responsaudvalg

13.1.1 Udvalget har til opgave, at vurdere indkomne forslag, der ønskes behandlet af BK’s
generalforsamling, samt at afgive udtalelser om fortolkning af nærværende love.
13.1.2 Efter vurderingen afgiver udvalget en betænkning, der alene skal indeholde en tilkendegivelse
af, hvorvidt det omhandlede forslag er i strid med BK’s love, DKK’s love eller regler. I tilfælde
af forslag om ændringer af BK’s love skal betænkningen redegøre for eventuelle
konsekvensændringer.
13.1.3 Udvalgets betænkning offentliggøres i tilslutning til det fremsatte forslag.
13.1.4 I tilfælde af udvalgets uenighed jvf. 13.1.2, skal udvalget antage den nødvendige juridiske
bistand.
13.2.1 Udvalget består af 3 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.
13.2.2 Valg til udvalget gælder for en 2-årig periode, idet udvalgets medlemmer afgår i turnus 2-1.
Generalforsamlingen vælger hvert år en suppleant, hvis valgperiode gælder for en 1-årig
periode. Genvalg kan finde sted.
13.2.3 Et af udvalgets medlemmer skal være juridisk sagkyndig eller have erfaring i foreningsret.
13.2.4 Såfremt den i 13.2.3 anførte betingelse ikke kan opfyldes, er udvalget bemyndiget til at antage
den fornødne juridiske bistand.
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15.

Disciplinærsager

15.1.1 Har et medlem,
1) ved ord eller gerning modarbejdet BK’s interesser,
2) i et kynologisk anliggende handlet uredeligt eller i øvrigt tilsidesat gældende forskrifter,
3) i forbindelse med udstillinger eller prøver overtrådt de herfor gældende reglementer,
4) handlet således, at betingelserne for optagelse som medlem ikke længere opfyldes,
5) overtrådt lov om værn af dyr og er idømt straf herfor, kan der træffes disciplinære
foranstaltninger over for det pågældende medlem.
15.1.2 Sager, der kan henføres til 15.1.1, kan indbringes for DKK’s disciplinærnævn.
15.1.3 Disciplinærsager kan ikke behandles af BK’s generalforsamling.
15.2.0 Bestemmelserne i 15.1.1 berører ikke en dommers, prøve- eller udstillingsleders ret og pligt til
at træffe disciplinære foranstaltninger i henhold til prøve- og udstillingsreglementet.

16.

Lovændringer

16.1.1 Ændringer af BK’s love kan kun vedtages af BK’s generalforsamling.
16.1.2 For at ændringsforslaget kan nyde fremme, kræves at dette vedtages med 2/3 majoritet af de
afgivne stemmer.
16.1.3 Vedtages forslaget af generalforsamlingen med den krævede stemmemajoritet, prøves dette
ved en urafstemning, hvor der for gyldig vedtagelse kræves almindelig stemmeflerhed.
16.1.4 Lovændringer er først gældende efter endelig godkendelse af DKK.

17.

Urafstemning

17.1.1 Prøvelse af sager, der i henhold til BK’s love skal afgøres ved urafstemning, skal ske senest 3
måneder efter afholdelsen af den generalforsamling, hvorpå sagen er behandlet.
17.1.2 Afstemningsfristen er mindst 14 dage.
17.1.3 Stemmesedlerne fremsendes til den af BK’s generalforsamling valgte revisor. Revisoren og
kassereren optæller stemmesedlerne samt bekendtgør resultatet.

18.

Opløsning

18.1.1 Boxer-klubben kan kun opløses på en til formålet indkaldt ekstraordinær generalforsamling
med efterfølgende prøvelse ved urafstemning.
18.1.2 For at opløsningen kan finde sted, kræves at mindst 3/4 af de fremmødte stemmer herfor.
18.1.3 Vedtages opløsningen af ekstraordinære generalforsamling, kræves det for endelig
vedtagelse, at mindst 3/4 af samtlige klubbens stemmeberettigede medlemmer stemmer
herfor.
18.2.0 I tilfælde af opløsning deponeres aktiverne i DKK, indtil en ny specialklub for racen kan
oprettes.

19.

Ikrafttræden

19.1.1 Lovene træder i kraft den 1. januar 1987. Samtidig ophæves BK’s love af september 1981.
19.1.2 I forbindelse med nærværende loves ikrafttræden, vedtages særlige overgangsregler.
19.1.3 Således vedtaget på ekstraordinære generalforsamling den 31. marts 1985, samt ved
urafstemning i oktober 1986.
Ændringer vedtaget på BK’s generalforsamling og efterfølgende urafstemning 2011.
Ændringer vedtaget på BK’s generalforsamling og efterfølgende urafstemning 2015 ( pkt 8.3.1 og 12.1.1)
Ændringer vedtaget på BK’s generalforsamling og efterfølgende urafstemning 2016 ( pkt 5.3.5 og 5.3.6)
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Bilag 1
Regler for avlsarbejde samt BK’s Avlsråd.
1.0

1.2

1.3
2.1

2.2
2.3

3.1

3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.1
5.2
5.3

6.0

Avlsrådet forestår BK’s avlskåringer, for hvilke der er vedtaget særlige regler, samt foretager
indsamling af oplysninger i alle forhold, der vedrører avlen, samt formidler disse og yder
vejledning til opdrætterne.
Avlsrådet arrangerer kurser og seminarer for udstillings- og prøvedommere, opdrættere samt
andre interesserede, med det formål at udveksle konstruktive synspunkter samt erfaringer
vedrørende avl, opdræt, sundhed, drægtighed og fødsel m.v.
De under 1.2 nævnte arrangementers afholdelse, skal godkendes af bestyrelsen.
Ethvert medlem af BK er pligtig at meddele Avlsrådet oplysning om foretagelse af parringer.
Denne pligt påhviler tævens ejer. Parringen skal være bekræftet også af hanhundens ejer.
Yderligere forpligtes ethvert medlem af BK til at indsende kopi af alle sundhedsmæssige,
registrerede oplysninger.
Tævens ejer er pligtig at meddele udvalget oplysning om fødsel, kuldets størrelse samt
forekomst af fejl og defekter.
Avlsrådet fastsætter de nærmere regler samt udarbejder de fornødne formularer for afgivelse
af de i 2.1 og 2.2 krævede oplysninger. De af udvalget fastsatte regler skal dog godkendes af
bestyrelsen.
Såfremt et medlem undlader at afgive de krævede oplysninger, jvf. 2.1 og 2.2, afgiver urigtige
oplysninger eller undlader at opfylde DKK’s regler for stambogsføring, udelukkes
vedkommende fra benyttelse af BK’s hvalpeanvisning, indtil berigtigelse har fundet sted. I
grove tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan bestyrelsen beslutte, at udelukkelse skal ske for
en periode på ikke under 2 år.
Er et medlem udelukket fra benyttelse af BK’s hvalpeanvisning i medfør af 3.1, omfatter
udelukkelse tillige medlemmer af den pågældendes husstand.
Hvalpe født efter 1. januar 1993 kan kun optages på BK’s hvalpeliste, såfremt parring er
bekræftet af forældredyrenes ejere.
Avlsrådet er berettiget til at kræve dokumentation for, at de i 3.3 nævnte betingelser er opfyldt.
BK’s hvalpeanvisning administreres af Avlsrådet.
Til udarbejdelse og distribution af hvalpelister, kan Avlsrådet udpege et tilforordnet medlem,
der dog skal godkendes af bestyrelsen.
Der må ikke i forbindelse med hvalpeanvisningen foretages anbefaling af enkelte opdrættere.
Avlsrådet udarbejder nærmere regler for hvalpeanvisningen. Sådanne regler skal dog
godkendes af bestyrelsen
Klager vedrørende hvalpeanvisningen skal stiles til bestyrelsen, der indhenter udtalelse fra
Avlsrådet, forinden afgørelse træffes.
BK’s avlskåringsregler kan kun ændres efter vedtagelse af generalforsamlingen. For
vedtagelse af ændringer kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for ændringsforslaget.
Indstillinger til DKK om ændringer af regler for stambogsføring samt avlsret, kan kun finde
sted efter vedtagelse på den i 5.1 foreskrevne måde.
Sker vedtagelse jvf. 5.1 og 5.2 ikke med den krævede majoritet, men mindst halvdelen af de
afgivne stemmer er for forslaget, prøves dette ved en urafstemning, hvor der for gyldig
vedtagelse kræves almindelig stemmeflerhed.
Foranstående regler kan kun ændres efter de for lovændringer gældende regler. Dog kræves
ikke godkendelse af DKK.

Ikrafttrådt 1. januar 1987
Stk. 1.0 - 1.3 ændret 1990
Stk. 2.1 og 3. ændret 1992
Stk. 2.1 ændret 2011
Stk. 3.3 ændret 2013
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Bilag 4
Regler for BK’s avlskåringer
1.

Formål

1.1

Avlskåringernes formål er at tilvejebringe oplysninger om det størst mulige antal hunde med
henblik på rådgivning samt udvælgelse af avlshunde med en formodet tilstrækkelig værdi til
vedligeholdelse og forbedring af kvaliteten i boxerbestanden.
Oplysningerne tilvejebringes ved beskrivelse af eksteriør, karakteregenskaber afstamning,
HD-status, HD-index samt brugshundegenskaber.

1.2

2.

Betingelser for fremstilling til avlskåring

2.1
2.2
2.3
2.4

Enhver boxer, der er registreret i en af DKK anerkendt stambog, kan fremstilles, når følgende
betingelser er opfyldt:
Såvel hanner som tæver skal være fyldt 16 mdr. på dagen for fremstillingen.
Tilmelding er bindende og betaling skal være foretaget inden sidste tilmeldingsfrist.
Frameldes avlskåringen, eksteriørdelen såvel som brugshundetesten, efter sidste
tilmeldingsfrist, betragtes hele avlskåringen som frameldt, og det indbetalte beløb refunderes
ikke.

3.

Afholdelse af avlskåringer

3.1

Avlsrådet træffer med godkendelse af BK’s bestyrelse afgørelse om afholdelse af
avlskåringer.
Avlskåringernes antal og geografiske placeringer fastlægges under hensyntagen til behovet
Afholdelse af avlskåringer annonceres i “Boxeren” og på klubbens hjemmeside.
Anmeldelsesfristen er mindst 3 uger.
BK’s bestyrelse fastsætter et gebyr for fremstilling til avlskåring.
BK afholder udgifter samt oppebærer eventuelle indtægter af avlskåringerne. Indtægter og
udgifter vedr. gruppens kantinedrift, sponsorer m.v. er BK uvedkommende.
En avlskåring kan aflyses, såfremt der er anmeldt mindre end seks hunde til denne.
Bestemmelse om eventuel afvisning træffes af BK’s bestyrelse.
Ved hver avlskåring kan maksimalt fremstilles 15 hunde. Avlsrådet kan dog i samråd med
vedkommende kåringsdommer meddele dispensation for yderligere to hunde.
Avlskåringen foretages af en eksteriørdommer, der er særskilt autoriseret for racen. Ved
avlskåringen skal endvidere være en autoriseret brugsprøvedommer samt mindst et
avlsrådsmedlem eller en af bestyrelsen udpeget stedfortræder. Kravet om mindst et
avlsrådsmedlems/stedfortræders tilstedeværelse kan ikke fraviges, uanset at
eksteriørdommeren måtte være medlem af Avlsrådet.

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

4.

Beskrivelse og vurdering af de fremstillede hunde.

4.1
4.2

Beskrivelse af de fremstillede hunde sker på et af BK’s bestyrelse godkendt skema.
Hundens afstamning anføres i et led. For forældrene anføres de oplysninger, som kan
tilvejebringes fra disses kåring.
Før eksteriørbedømmelsen og måling og vejning, skal hunden testes for skudfasthed.
Skudtesten foretages med hunden gående fri ved fod i en ca. 10 m. lang tynd line slæbende
efter sig. Løber hunden væk fra føreren før, under eller efter skud, kan føreren kalde/lokke
hunden til sig op til 5 gange. Kan hunden ikke kaldes til sig indenfor de 5 forsøg, kan hunden
ikke avlskåres. Første skud afgives efter at hund/fører er gået ca. 20 skridt væk fra
dommeren. Derefter går hund/fører yderligere 10 skridt og vender om, hvorefter der afgives et
skud. Hunde som er skudangste kan ikke blive avlskåret, og vil ikke blive færdigbeskrevet.
Hundens eksteriør vurderes af eksteriørdommeren, og beskrivelsen indeholder en
helhedsbedømmelse, beskrivelse af hoved, bygning og bevægelser.
Tegn på/efter alvorlige/arvelige sygdomme og defekter samt degenerationstegn skal betragtes
som væsentlige fejl, der kan udelukke avlskåring.
Følgende sygdomme og fejl udelukker for avlskåring:
a) Hofteledsdysplasi (HD) grad D og E
b) Raceutypiskhed.
c) Øjenfarve lysere end grad 3b.
Hundens væsen vurderes af brugsprøvedommeren i samråd med eksteriørdommeren. I

4.3

4.4
4.5
4.6

4.7
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4.8
4.9
4.10

tilfælde af uenighed er brugsprøvedommerens vurdering afgørende.
Væsensbeskrivelsen baseres på en obligatorisk karaktertest.
Dårligt væsen udelukker avlskåring.
Hunden skal bære et enkelt enradet kædehalsbånd.

5.

Brugshundetest

5.1.
5.2.
5.3.

Brugshundetesten er frivillig.
Brugstesten bedømmes af den i 3.8 nævnte brugsprøvedommer.
En avlskåret hund kan tilmeldes til brugstest ved en efterfølgende avlskåring. Det forudsætter
at der i forvejen er tilmeldt én eller flere hunde til frivillig brugstest ved det pågældende
arrangement.
Der betales et gebyr på 200,- kr., når avlskårede hunde tilmeldes til brugstest alene.
Tilmelding til brugstest er bindende og skal ske indenfor de angivne tidsfrister, ligesom
gebyret skal være indbetalt inden sidste tilmeldingsfrist.
Ved tilmelding til separat brugstest, skal det originale avlskåringsskema indsendes til BK’s
avlsråd.
Såfremt hunden består/ikke består en senere separat brugshundetest, skal der på det
oprindelige skema, påføres hvilken dato brugshundetesten er bestået eller ikke bestået, samt
hvilken dommer, som har dømt brugshundetesten.

5.4.

5.5.
5.6.

6.

Beskrivelse af brugshundetesten

6.1.

6.4.

Før brugshundetesten begyndes, skal alle deltagere fjernes, så den der prøves, ikke bliver
forstyrret.
Til gennemførelse af testen skal anvendes et passende terræn samt en af BK godkendt
figurant med unghundeærme og stok.
På dommerens anvisning går den tilsyneladende gerningsmand i skjul. Ejeren overlader sin
hund til en af brugsdommeren anvist hjælper, der holder den i halsbåndet. Allerede ud fra
hundens adfærd, mens den bliver holdt fast, skal dommeren danne sig et indtryk af hundens
nervemæssige forfatning. Dommeren står ikke i umiddelbar nærhed af gerningsmandens
skjulested, snarere på et punkt, der tillader ham at iagttage det samlede forløb, fra hunden
bliver holdt fast til overfaldet sker. Gerningsmanden befinder sig i et skjul ca. 30-40 skridt fra
hjælperen, der holder hunden. På vejen hen til gerningsmanden må ejeren råbe til og
opmuntre sin hund. Når ejeren er ud for gerningsmanden, følger et overfald, og i dette øjeblik
bliver hunden sluppet og skal i hurtig gangart begive sig til den betrængte ejer og forsøge at
forsvare denne. Hunden skal straks gribe fat og holde fast. Da det i nogle tilfælde drejer sig
om utrænede hunde, lægges der ingen vægt på øvelsesmæssigt samarbejde, men hunden
skal udvise modig beslutsomhed. Den skal stoppe gerningsmanden, som tildeler en(1)
stokbelastningstest. Hundeføreren kaldes ud af skjulet og stiller sig på det anviste sted på
midterlinien. Hundeføreren tager linen af og holder hunden i halsbåndet. Figuranten forlader på tegn fra dommeren - det anviste skjul i en afstand af ca. 40-50 skridt fra hundeføreren og
krydser pladsen i normal gangart. Hundeføreren opfordrer figuranten til at stoppe, ved at
anråbe denne. Figuranten tager sig ikke af denne opfordring og angriber i løb hund og
hundefører frontalt, uden at slå hunden. Hunden skal også her bide til og holde kraftigt fast.
På dommerens anvisning skal ejeren derefter hente sin hund (ikke kalde på den) henne ved
gerningsmanden. Ud fra disse øvelser må kåringsdommeren forstå at bedømme hundens
væsen, dens nervemæssige forfatning, driftsanlæg og belastbarhed.
Der gives en kort beskrivelse af brugstesten i avlskåringsskemaet.

7.

Genfremstilling

7.1
7.2

7.5

Såfremt en hund ikke kan avlskåres, kan den genfremstilles ved en senere avlskåring.
Kan hunden ikke avlskåres ved genfremstillingen, kan den ikke fremstilles mere. Herefter er
BK berettiget til at udstede avlsforbud under iagttagelse af BK’s love 10.1.1.
Avlsrådet kan, når særlige grunde taler herfor, tillade og fordre, at allerede avlskårede hunde
genfremstilles.
Når en avlskåret boxer genfremstilles, skal det tidligere udfærdigede avlskåringsbevis
afleveres til Avlsrådet.
Ved en genfremstilling betales sædvanligt gebyr.

8.

Resultat af avlskåringen

6.2.
6.3.

7.3
7.4
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8.1
8.2
8.3

Hundens ejer modtager på kåringsdagen en genpart af avlskåringsskemaet. Ved evt.
eftersendelse af dokumenter, betaler ejeren et af BK fastsat gebyr.
Avlsrådet fremsender senest 14 dage efter avlskåringen en genpart til DKK med anmodning
om indførsel i stambogen. Eventuelle udgifter i forbindelse hermed afholdes af BK.
Oplysninger om de fremstillede hunde offentliggøres i “Boxeren”. Resultaterne af avlskåringen
offentliggøres ligeledes på avlsdatabasen på klubbens hjemmeside.

9.

Almindelige bestemmelser

9.1

Erstatningskrav begrundet i tab i forbindelse med udelukkelse fra avlskåring og/ eller
avlsforbud i medfør af nærværende regler og BK’s love, kan ikke stilles.
I forbindelse med anmeldelse til avlskåring underskriver hundens ejer en erklæring om at
være bekendt med BK’s avlskåringsregler.

9.2

10.

Ikrafttræden og ændringer

10.1

Regler for BK’s avlskåringer kan kun ændres efter de i “Regler for avlsarbejde samt BK’s
Avlsråd” (Bilag 1 til BK’s love) i 5.1 og 5.3 anførte bestemmelser.
Med reglernes ikrafttræden bortfalder BK’s avlskåringsregler af 1. juni 1978 med senere
ændringer.

10.2

Vedtaget på BK’s generalforsamling 2008, ændring af pkt. 3.8 vedtaget på BK’s generalforsamling 2014.
Ændring af pkt. 4.3 samt tilføjelse af pkt 4.10, vedtaget på BK’s generalforsamling 2015 ( med ikrafttrædelse fra 1/1-2016 )
Ændring af pkt. 6.2 og pkt 6.3, vedtaget på BK’s generalforsamling 2015 ( med ikrafttrædelse fra 1/1-2016 )

Parrings- og Hvalpelisten
1.

Generelt

1.1

Parrings- og Hvalpelisten er et tilbud til danske opdrættere, som er medlemmer af Boxerklubben
Opdrætteren eller hanhunde ejeren må ikke må have noget udestående med BK, f.eks.
manglende indsendelse af parringskort, el.lign.
Parrings- og hvalpelistens parringer/kuld angives på listen med henholdsvis GULD-, SØLVog BRONZE mærke, i nævnte rækkefølge.
For at parringen/kuldet kan oppebære GULD mærke skal DKK’s avlsanbefalinger jvf: Boxer
racenummer DKK:1440 være overholdt samt tillige BK’s anbefalinger.
For at parringen/kuldet kan oppebære SØLV mærke skal DKK’s avlsanbefalinger jvf: Boxer
racenummer DKK:1440 være overholdt.
Parringer/kuld oppebærer BRONZE mærke når de udelukkende efterlever DKK’s
avlsrestriktioner vedrørende HD-status.

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.

Parringslisten

2.1

Alle parringer, der opfylder kravene til optagelse, medtages i denne oversigt, jf. parringskort A.
Der oplyses om opdrætters navn og evt. kennelnavn, adresse, by, tlf.nr., evt. e-mail og
hjemmeside, hundenes navne og evt. meriter.
Listen ajourføres løbende, det betyder at en parring står på listen 63+14 dage = 77 dage fra
parringsdatoen, hvorefter den uden varsel slettes, hvis B-kort (fødsel) ikke er indsendt.

2.2

3.

Hvalpelisten

3.1

Alle hvalpe der anføres på parringskort B, optages på Hvalpelisten. Det anmeldte antal hvalpe
fra parringskort B, sættes på Hvalpelisten. Såfremt der sker ændring i det antal hvalpe der er
til salg, SKAL opdrætteren straks meddele dette til administratoren af Hvalpelisten. Alle
opdrættere som har et kuld hvalpe registreret på Hvalpelisten, forpligtiger sig til at bekræfte
antallet af hvalpe til salg minimum 1 gang ugentlig. Overholdes dette ikke, vil kuldet uden
varsel blive slettet fra Hvalpelisten.
Der oplyses om opdrætters navn og evt. kennelnavn, adresse, by, tlf.nr., evt. e-mail og
hjemmeside, hundenes navne og evt. meriter, saamt antallet af hvalpe ( fordelt på køn og
farve ).

3.2
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3.3

3.4

Når kuldet er 12 uger gammelt fjernes det automatisk fra Hvalpelisten, hvis der ikke er sket en
positiv henvendelse fra opdrætteren, med anmodning om yderligere fortsættelse af
optagelsen.
Er der ikke sket henvendelse i form af en skriftlig meddelelse, slettes kuldet på listen og kan
IKKE genoptages før indbetaling af nedenstående gebyr.

4.

Distribution

4.1
4.2

Parringslisten og Hvalpelisten - sendes på anfordring
Elektronikversion Parringsliste og Hvalpeliste på Hjemmesiden (Internettet)

5.

Økonomi

5.1
5.2

Boxer-klubbens bestyrelse fastsætter gebyret for denne ordning. Indtil videre er ordningen
gratis
Ved forlængelse af hele eller dele af kuldets optagelse på Hvalpelisten, ud over de 12 uger,
skal der dog forud for optagelsen, betales et gebyr på kr. 200,00, sami i de tilfælde, hvor Bkortet indsendes/indtastes for sent.

6.

Misligholdelse

6.1

Såfremt ordningen misligholdes, herunder at parringskort ikke indsendes/indtastes som
anført, kan bestyrelsen beslutte, at medlemmets ret til at benytte ordningen bortfalder i en
periode af ikke under 6 måneder.

7.

Ikrafttræden
Denne regel træder i kraft pr. 1. januar 2001. Boxer-klubbens bestyrelse kan til enhver tid
ændre konditionerne for denne ordning.
11. maj 2003 Boxer-klubbens bestyrelse
Stk. 1.3. vedtaget på klubbens generalforsamling 2003
Stk. 1.6 vedtaget på klubbens generalforsamling 2009
Stk. 1.5 ændret og Stk. 1.7 vedtaget på klubbens generalforsamling 2010
Ændring af pkt. 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 og 6.1 vedtaget på klubbens generalforsamling 2015

Overførsel fra andre stambøger
Boxere, som overføres fra ikke FCI anerkendte, stambogsførende organisationer, skal avlskåres i BK,
for at få ophævet det af DKK pålagte avlsforbud.
Bestyrelsen den 8. juni 2002

Indmeldelse af hvalpekøbere i Boxer-klubben til halv pris
BK yder 50% tilskud til nye medlemmer, der indmeldes af opdrættere. Opdrætterne betaler de
resterende 50% op til normal kontingent. Dette gælder både enkeltmedlemskab og
hustandsmedlemskab.
Det er en forudsætning, at de pågældende opdrættere er medlem af BK.
Tilbuddet gælder 1.års kontingent.
Vedtaget på BK’s generalforsamling 2002
Ændret på BK’s generalforsamling 2013

Ordningen i praksis
For at udnytte dette tilbud, skal opdrætteren aftale med hvalpekøberen, at vedkommende meldes ind i
Boxer-klubben.
Opdrætteren indmelder hvalpekøberne samlet til BK’s kasserer ved at indsende en liste over de
respektive hvalpekøbere, sammen med 50% af enkeltkontingentet. Indmeldelse af hvalpekøbere kan
også ske online via Boxer-klubbens hjemmeside.

Boxer-klubbens love og regler (december 2018)

12

En hvalpekøber kan opnå husstandsmedlemskab, ved at kontakte Boxer-klubbens kasserer og
anmode om ændring af medlemskabet. Kassereren fremsender herefter et indbetalingskort, og den
nye status træder i kraft, når beløbet er indbetalt.
Bestyrelsen januar 2007

Opdrætterliste
Bestyrelsen skal opretholde opdrætterlisten på hjemmesiden.
Gebyret for at stå på opdrætterlisten fastsættes af bestyrelsen og gældende takst kan ses i Boxeren.
vedtaget på BK’s generalforsamling 2014

Mentalbeskrivelse
Mentalbeskrivelse i Boxer-klubben følger de til enhver tid gældende regler fra DKK.
Afholdelse af Mentalbeskrivelse involverer mange mennesker, og der skal derfor ske en fornuftig
planlægning. Brug denne liste til at sikre, at alle de vigtige punkter bliver gennemført på en fornuftig
måde.

Planlægning af en Mentalbeskrivelse
Find et egnet areal. Med mindre der benyttes et areal, der tidligere har været anvendt til
Mentalbeskrivelse, skal arealet godkendes af teamlederen.
Aftal med Boxer-klubbens Avlsråd om afholdelse af Mentalbeskrivelse.
Bestil leje af en testbane ved henvendelse til Dansk Kennel klub.
Kontakt 4 mentalbeskrivere, heraf minimum 1 teamleder. Teamlederen har det overordnede ansvar
for testens gennemførelse. Eventuelle tvivlsspørgsmål skal afklares med teamlederen.
Når alle aftaler er på plads kan arrangementet annonceres på Boxer-klubbens hjemmeside. Dette
sker ved kontakt til Avlsrådet. Hvis arrangementet er lukket for tilmelding, bør det stadig annonceres
af hensyn til interesserede tilskuere, men tilmeldingen kan i så fald udelades.
Alle aftaler skal bekræftes skriftligt. Alle mentalbeskrivere skal have et brev eller en email med
oplysning om navnene på de mentalbeskrivere der deltager, antallet af hunde, racen/racerne,
eventuelle praktiske forhold og en kørevejledning.
Antallet af hunde må ikke overstige 10.

Gennemførelse af en Mentalbeskrivelse
Det tager ca. 1 time at opstille banen. Den arrangerende gruppe skal derfor sørge for, at afhente
testbanen og bringe den til testarealet i god tid, inden testen skal begynde. Mentalbeskriverne
opstiller banen.
Mentalbeskrivelsen tager ca. 45 minutter pr. hund. Der kan gennemføres typisk test af 5 hunde om
formiddagen og 5 om eftermiddagen.
Sørg for at der er tilstrækkeligt publikum til samtlige hunde. Det er altid et stort problem at have
tilskuere nok til eftermiddagens sidste hunde, men det skal der være!
Til hver hund skal være et testskema, der på forhånd skal være udfyldt med hundens navn, ejer o.s.v.
På testskemaet skal også stå navnene på alle mentalbeskrivere. Testskemaet skal udfyldes i
minimum tre eksemplarer, således at der er det eksemplar, der skal sendes til DKK til registrering, et
til Avlsrådet, ligesom hundens ejer sikkert også gerne vil have et eksemplar. Bemærk: på www.danskkennel-klub.dk kan man hente disse skemaer i PDF format, hvorved de kan udfyldes på skærmen,
inden de printes i det ønskede antal.
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Ønskeprofilen for den pågældende race skal være til stede, og kan med fordel skrives over på de
skemaer hundeførerne får med hjem.
Mentalbeskriverne er altid meget villige til, at orientere om hvad der foregår. Dette vil af hensyn til
selve testforløbet bedst ske i forbindelse med de naturlige pauser der er undervejs.
Mentalbeskriverne sætter krydser i og underskriver det eksemplar, som skal sendes til DKK.
Kørselsafregning for mentalbeskrivere skal, hvis ikke andet udtrykkeligt er aftalt på forhånd, ske til
Statens høje takst, minimum kr. 100,-.
Beskriverne nedtager banen efter brug, men det er altid glædeligt, når nogen hjælper med at pakke
sammen.

Efter Mentalbeskrivelsen
Gruppen skal sørge for at rengøre testbanen efter brug. Der må ikke være jord på de forskellige
stålstænger. De to spøgelsesdragter skal vaskes, ligesom alle klude til jagtmomentet også skal
afleveres renvaskede.
Testbanen afleveres på det aftalte sted. De udfyldte og underskrevne skemaer sendes til Dansk
Kennel Klub til registrering. For så vidt angår beskrevne boxere, skal kopi af skemaet sendes til
Avlsrådet.
Gruppen afregner selv med DKK vedr. leje af testbanen
Bestyrelsen januar 2007

Boxer-klubbens DM
DM afholdes hvert år i september, oktober eller november måned. BHR kan vælge at afvikle DM, som
samlet eller delt arrangement over en eller flere prøveterminer.
DM afholdes i følgende i tre klasser:
· Begynder- og SL-prøver:
BP-B, BP-AB, BP-ABC,
SL-1, SL-2 og SL-3
· Brugshundeprøver:
IPO-1, IPO-2 og IPO-3
· Sporhundeprøver:
Stufe-1, Stufe-2, SPH-1 og SPH-2
For sporprøver gælder følgende adgangskrav:
Adgangskrav Stufe-1.
Ingen forudgående krav for deltagelse.
Adgangskrav Stufe-2.
Forud for tilmelding have bestået Stufe-1.
Adgangskrav SPH-1:
Forud for tilmelding have bestået SPH-1/FH-1.
Adgangskrav SPH-2:
Forud for tilmelding have bestået SPH-2/FH-2.
Tilmelding til BHR senest 3 uger før DM.
Tilmeldingsgebyret betales til BK’s kasserer senest 3 uger før DM.
Der er vandrepokal i alle kategorier.
Der er pokaler for nr. 2 og 3 i alle kategorier.
Der er endvidere pokal for Bedste A, B og C i Begynder-/SL-prøver, og for bedste A, B og C i
brugsprøver.
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BHR administrerer alle pokaler og vandrepokaler. Sponsorat er muligt.
DM afholdes i en eller flere lokale grupper i samarbejde med BHR.

Brugshunderådets ansvar:
•
•
•
•
•

Annoncering
Udtager alle officials
Kørsel, forplejning samt evt. overnatning for officials.
Forhåndsgodkender plads og sporarealer.
Indkøber pokaler / medaljer i henhold til ovenstående

Den arrangerende gruppes ansvar:
•
•
•
•

Stiller tilstrækkeligt, godkendt sporareal og/eller plads til rådighed
Sørger for alle hjælpemidler jf. prøveprogrammet.
Oppebærer alle indtægter, samt evt. underskud, fra salg i kantine samt katalog, annoncer og
sponsorer.
Sørger for udarbejdelse af katalog. Kataloget skal som minimum indeholde følgende oplysninger:
• Stambogsnavn
• Stambogsnummer
• Førerens navn og gruppe
• Hvilken prøve der deltages i
• Tidsskema
• Sørger for diplomer og udfylder disse med stamdata.

Herudover gælder almindelige regler jf. prøveprogrammet.
Vedtaget på generalforsamlingen 2007
Ændring af spordiscipliner vedtaget på generalforsamlingen i 2008
Ændring af adgangskrav for spordiscipliner vedtaget på generalforsamlingen i 2013
Krav om at prøver skal være bestået er fjernet. Vedtaget på generalforsamlingen i 2015

ATIBOX Brugshunde VM
1. BK’s medlemmer kan deltage, såfremt hund og fører året før har deltaget i BK’s DM i den
pågældende prøve, eller indenfor de seneste 12 måneder har bestået 3 IPO prøver.
2. Tilmelding skal ske til BHR senest den 15. marts. BHR tilmelder alle deltagere samlet over for
ATIBOX.
3. Boxer-klubben betaler deltagergebyret. Herudover kan BK yde andre tilskud.
4. Herudover gælder de til enhver tid gældende ATIBOX-regler.
Vedtaget på generalforsamlingen 2006

ATIBOX SPH VM
1. BK’s medlemmer kan deltage, såfremt hund og fører året før har deltaget i BK’s SPOR-DM, eller
hund og hundefører indenfor de seneste 12 måneder har bestået 3 SPH prøver.
2. Tilmelding skal ske til BHR senest den 1. oktober. BHR tilmelder alle deltagere samlet over for
ATIBOX.
3. Boxer-klubben betaler deltagergebyret. Herudover kan BK yde andre tilskud.
4. Herudover gælder de til enhver tid gældende ATIBOX-regler.
Vedtaget på generalforsamlingen 2006
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Specialklubudstillinger
En specialklubudstilling er en officiel DKK udstilling, der afvikles på DKK’s vegne af specialklubben.
En specialklubudstilling kan sidestilles med DKK’s nationale udstillinger, idet der kun kan opnås
nationale titler, og der kan kun udstedes certifikat til opnåelse af nationalt championat.
Der kan ikke udstedes Cacib, der er et internationalt certifikat.
Udenlandske boxere kan deltage på BK’s udstillinger, og har derfor mulighed for at opnå titlen: DKCH
(Dansk Champion.)

Ansøgning om specialklubudstilling
Boxer-klubbens grupper skal ansøge om afholdelse af specialklubudstilling ved indsendelse af
ansøgningsskema til BK’s Udstillingsudvalg, senest 6 måneder før udstillingens afholdelse.
Ansøgningsfristen for BK’s Årsvinderudstilling skal være BK’s udstillingsudvalg i hænde senest
1. Januar – det pågældende år hvor Årsvinderudstillingen afholdes.
Ansøgningsskema skal indeholde både dato og dommervalg - og gerne alternativer til begge dele.
Udstillingsformen kan hentes på BK’s hjemmeside eller rekvireres via Udstillingsudvalget.
Udstillingsudvalget varetager den bindende kontakt til dommere for alle udstillinger, men grupperne
skal dog indhente en foreløbig accept fra dommerne inden ansøgningen. Udstillingsudvalget
varetager ligeledes ansøgningen til DKK - for accept af både dato- og dommervalg. I samråd med
BK’s bestyrelse finder Udstillingsudvalget en optimal geografisk fordeling samt en variation i
dommerdeltagelse.

Administration af specialklubudstilling
Adminstration og tilmelding til specialklubudstillinger skal ske via DKK’s udstillingssystem på
hundeweb. Fra det øjeblik en gruppe ansøger om afholdelse af en BK udstilling hos BK’s
udstillingsudvalg og indtil udstillingen bliver lukket i systemet, bliver DKK systemet brugt. Brugerid og
adgangskode til DKK’s udstillingssystem vil blive udleveret til Udstillingsleder af BK’s
udstillingsudvalg.

Dommere
BK’s generalforsamling har vedtaget, at hver dommer maksimalt kan dømme 65 boxere pr. dag.
En eventuel dispensation herfor kan kun meddeles af BK’s bestyrelse.
Baby- og Hvalpeklasser kan evt. dømmes af en uautoriseret dommer – dog med accept fra DKK.
Udstillingsudvalget forsøger i videst muligt omfang, at imødekomme gruppernes dommerønsker, men
det kræver både dommernes tilsagn om deltagelse og DKK’s godkendelse af dommernes deltagelse.
Kan ønsker ikke imødekommes, kontaktes grupperne af Udstillingsudvalget for alternative forslag.

Datoer
Hvis to nærliggende grupper ønsker udstilling indenfor samme tidsperiode, kan det være nødvendigt,
at den ene gruppe må ændre datovalg.
Her vejer hensynet til udstillerne tungere end hensynet til grupperne. Hvilken gruppe, der bør ændre
datovalg afhænger af flere forhold og vurderes fra gang til gang.
Et godt argument for valg af udstillingsdato kan f.eks. være “modsat dag” i forbindelse med boxerens
bedømmelse på DKK udstilling i samme landsdel.
Når ansøgning imødekommes meddeler Udstillingsudvalget, at både dommertilsagn og godkendelse
fra DKK er forhandlet på plads. Herefter overtager gruppen al videre kontakt til dommere i forbindelse
med transport, overnatning, forplejning m.v.

Annoncering
Gruppen har ret til 1/1 gratis annonce i medlemsbladet Boxeren. Yderligere annoncer kan tegnes til
gældende dagspris.
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Fremvisning
Kommer der tilskuere på udstillingen, som medbringer en hvalp, der ikke er tilmeldt udstillingen, kan
man ofte få dommeren til at foretage en mundtlig exteriørbeskrivelse. Dette er en gratis serviceydelse,
der er udbredt i Tyskland, men kun sjældent ses herhjemme.
Det er typisk en nybagt boxerejer der bor i lokalområdet, som er lokket til udstillingen af omtale i
avisen. De vil få en positiv oplevelse og sikkert få interesse for at blive medlem af gruppen og Boxerklubben.

Udstillingsforløb
Bedømmelsesforløbet følger Dansk Kennel
Klubs regler således:
Babyklasse
Hvalpeklasse
Juniorklasse
Mellemklasse
Åben klasse
Brugshundeklasse
Championklasse
Veteranklasse
Bedst I Køn klasse (hanner og tæver hver for sig)
Avls- og opdrætsklasser
Bedst i Racen / Bedst i modsat køn
Bedømmelserne opdeles i to parallelle bedømmelsesforløb for hanner og tæver, normalt startende
med baby- og hvalpeklasse.
Frokostpause afvikles (afhængig af antal tilmeldte hunde) typisk efter juniorklassen.
Den dommer, der dømmer hanner, skal også sætte Bedst i Racen / Bedst i modsat køn (BIR/BIM).
Den dommer, der dømmer tæver, skal også dømme avls- og opdrætsklasser. Ofte optræder begge
dommere i ringen under denne bedømmelse, men det er tævedommeren der har ansvaret for
bedømmelserne.
Der bør være pause i modsat ring, når avls- og opdrætsklasser bedømmes. Dette er ud fra et
avlsmæssigt synspunkt én af udstillingens vigtigste klasser, som tilskuerne skal have mulighed for at
følge.
Af praktiske grunde kan man lade BIR/BIM klassen afvikle i samme ring som avls- og
opdrætsklasserne, så publikum ikke skal flyttes.
BK Gruppen må under ingen omstændigheder ændre på udstillingsforløbet.
Det er kun til BK’s Årsvinderudstilling at udstillingsforløbet må forløbe anderledes end DKK’s regler og
dette er fordi BK ansøger om at måtte bruge BK’s specielle forløb for Årsvinderudstillingen.

Vedtaget på generalforsamlingen 2013/2014
Tilrettet omkring anvendelse af DKK’s klubsystem 2016

Årsvinderudstillingen
Boxer-klubbens Årsvinderudstilling følger regler for specialklubudstilling med det ekstra, at der
uddeles særlige BK Årsvindertitler.
Årsvinderudstillingen bør have et vist format, og derfor har Boxer-klubbens bestyrelse besluttet, at
samtlige årsvindere tildeles BK’s årsvinderguldmedalje, en Årsvinder-roset samt en buket blomster.
Bedste Avlsklasse og bedste Opdrætsklasse tildeles ligeledes blomster.
Alle udgifter i den forbindelse afholdes af Boxer-klubben.

Generelt
BK’s Årsvinderudstilling afholdes årligt i august eller september måned.
BK fremstår som officiel arrangør, men kun i samarbejde med den lokale gruppe, der ansøger om
afholdelse således, at den arrangerende gruppe står for det økonomiske og praktiske arrangement.
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Udstillingen afvikles altid med deltagelse af to dommere - en dommer til hanner og en dommer til
tæver.
I forbindelse med tvister ved dommerønsker er det BK’s bestyrelse, der træffer det endelige valg.
Der kan undtagelsesvis anvendes uautoriserede dommere til bedømmelse af baby- og hvalpeklasse.
Der skal dog være 2 dommere til at bedømme Hanner og Tæver til Årsvinderudstillingen og forløbet
skal afvikles i henhold til afvikling af en udstilling med 2 ringe (opdeling af racer) i DKK’s system.
For Årsvinderudstillingen gælder et særligt bedømmelsesforløb, som BK har pligt til at søge godkendt
af DKK før afholdelse.
Der uddeles medaljer, Klubchampion-certifikat og Klubvinder-certifikat efter BK’s gældende regler,
som ved afholdelse af specialklubudstilling.
Da udstillingen er Boxer-klubben’s Årsvinderudstilling så er det ligeledes medlemmer af BK’s
bestyrelse som uddeler Årsvindermedaljerne, vandrepokaler etc. til vinderne under årsvinderforløbet.

Dommere
Deltagende boxere konkurrerer kun ved samme dommer i de respektive konkurrencer om
årsvindertitlerne.
Dommer for hanner vælger: Babyårsvinder, Hvalpeårsvinder, Juniorårsvinder, Årsvinder og
Veteranårsvinder - hanner.
Dommer for tæver vælger: Babyårsvinder, Hvalpeårsvinder, Juniorårsvinder, Årsvinder og
Veteranårsvinder - tæver.
Ved anvendelse af særskilt dommer i baby- og hvalpeklasse, er det denne dommer, der vælger
Babyårsvinder han, Hvalpeårsvinder han og Babyårsvinder tæve, Hvalpeårsvinder tæve.

Årsvindertitler:
Årsvinder Baby Han / Årsvinder Baby Tæve – kaldes begge Babyårsvinder + årstal
Årsvinder Hvalp Han / Årsvinder Hvalp Tæve – kaldes begge Hvalpeårsvinder + årstal
Årsvinder Junior Han / Årsvinder Junior Tæve – kaldes begge Juniorårsvinder + årstal
Årsvinder Han / Årsvinder Tæve – kaldes begge Årsvinder + årstal
Årsvinder Veteran Han / Årsvinder Veteran Tæve – kaldes begge Veteranårsvinder + årstal
Vinder mellem Årsvinder bedste Baby & Årsvinder bedste Hvalp – kaldes BK Årsvinderudstillingens
bedste Baby/Hvalp + årstal

Regler for tildeling er som følger:
Babyårsvinder:
Titlen tildeles den baby, der opnår titlen bedste hanbaby / bedste tævebaby.
Såfremt der ikke tildeles SL, og dermed ikke findes bedste hanbaby / bedste tævebaby, uddeles titlen
ikke.
Hvalpeårsvinder:
Titlen tildeles den hvalp, der opnår titlen bedste hanhvalp / bedste tævehvalp.
Såfremt der ikke tildeles SL, og dermed ikke findes bedste hanhvalp / bedste tævehvalp, uddeles
titlen ikke.
BK Årsvinderudstillingens bedste baby/hvalp:
Titlen tildeles den baby/hvalp, der vinder konkurrencen mellem den bedste Årsvinder Baby og den
bedste Årsvinder Hvalp
.
Juniorårsvinder:
Titlen tildeles den boxer, der opnår prædikatet Excellent 1 m/CK i Juniorklasse Han/Tæve
Såfremt der ikke tildeles CK uddeles titlen ikke.
Årsvinder:
Titlen tildeles den bedste han og den bedste tæve blandt følgende:
Excellent 1 m/CK i Mellemklasse, Åben klasse, Championklasse, Brugshundeklasse.
Såfremt der ikke tildeles CK i de respektive klasser, uddeles titlen ikke.
Veteranårsvinder:
Titlen tildeles den Veteran, der opnår Execllent 1 m/CK i Veteranklasse han / tæve. Såfremt der ikke
tildeles CK uddeles
titlen ikke.
Boxer-klubbens bestyrelse januar 2011
Boxer-klubbens bestyrelse & Udstillingsudvalg oktober 2016 i forbindelse med ændringen af udstillingsforløbet pga DKK’s
system.
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Levering til alle udstillinger
Dommertelte:
2 stk – til ring 1 og 2
IT udstyr:
Laptop 1 – til ring 1
Laptop 2 – til ring 2
Laptop 3 – til sekretariat
3G Router 1
3G Router 2
A-3 Printer ( skal bestilles ved BK UDST )
Ringkufferter:
2 stk ringkufferter med præmieringsbånd
1 stk sekretariatskuffter med ring-mapper, sekretariats-mappe, manualer samt ekstra opfyldning.
Certifikatkort
2 stk. Certifikatkort
2 stk. Klubvinder-certifikatkort
2stk. Klubchampion-certifikatkort
Klubvinder og Klubchampion
Oversigt over hvilke hunde der IKKE kan modtage Klubvinder / Klubchampion certifikater
Rosetter
1 stk BIR (rød/gul)
1 stk BIM (grøn/hvid)
1 stk Bedste Baby (lyserød)
1 stk Bedste Hvalp (rød)
1 stk Bedste Veteran (mørk lille)
Medaljer (Standardpakke)
1 stk. Bronze - Bedste Baby Han
1 stk. Bronze - Bedste Baby Tæve
1 stk. Bronze - Bedste Hvalp Han
1 stk. Bronze - Bedste Hvalp Tæve
1 stk. Bronze - Bedste Junior Han
1 stk. Bronze - Bedste Junior Tæve
1 stk. Bronze - Bedste Mellemklasse Han
1 stk. Bronze - Bedste Mellemklasse Tæve
1 stk. Sølv - Bedste Åben Klasse Han
1 stk. Sølv - Bedste Åben Klasse Tæve
1 stk. Guld - Bedste Brugsklasse Han
1 stk. Guld - Bedste Brugsklasse Tæve
Medaljer til Avls- og Opdrætsklasse
Ved 1 klasse: 1 stk. guldmedalje
Ved 2 klasser: 1 stk. guldmedalje
1 stk. sølvmedalje
Ved 3 klasser: 1 stk. guldmedalje
1 stk. sølvmedalje
1 stk. bronzemedalje
Det tages kontakt til BK’s Udstillingsudvalg om afhentning/levering af ovenstående til udstillingen.
Alle grupper har pligt til, straks efter afslutning på udstilling, at returnere overskydende materiale og
medaljer til Udstillingsudvalget.
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Yderligere til Årsvinderudstilling:
Guldmedaljer graveret til samtlige årsvindere:
Årsvinder Baby Han + årstal
Årsvinder Baby Tæve + årstal
Årsvinder Hvalp Han + årstal
Årsvinder Hvalp Tæve + årstal
Årsvinder Junior Han + årstal
Årsvinder Junior Tæve + årstal
Årsvinder Han + årstal
Årsvinder Tæve + årstal
Årsvinder Veteranklasse Han + årstal
Årsvinder Veteranklasse Tæve + årstal
i alt 10 stk. graverede guldmedaljer.
Årsvinderrosetter:
Rosetter til samtlige årsvindere - 10 stk i alt.
Blomster:
En buket til hver årsvinder samt til bedste Avls- og Opdrætsklasse – 12 buketter a ca 100kr.
Den lokale BK gruppe køber blomsterne til Årsvindr udstillingen og beløbet refunderes af Boxerklubben.
Såfremt den lokale gruppe ønsker at uddele blomster til BIR og BIM, så dækkes dette af gruppen.
Vandrepokaler til Årsvindeustillingen
BK Årsvinderudstillingens bedste baby/hvalp (Gr Århus)
Årsvinderpokalen (Guldmann-Svendsen vandrepokal)
Bedste danske opdrætsklasse på Årsvinderudstillingen (Grosse S. Cantor’s Mindepokal)
BK’s Udstillingsudvalg aftaler med forrige års vindere af vandrepokaler om at sende pokalerne ind til
UDST eller medtage pokalerne til Årsvinderudstillingen.
Ejerne skal gerne selv sende pokalen til gravering, men det kan dog aftales med UDST om at få
pokalen graveret inden Årsvinderudstillingen. BK refunderer beløbet for graveringen af pokalen.

Særligt bedømmelsesforløb for Boxer-klubbens
Årsvinderudstilling
Bedømmelsen foregår, som på en normal udstilling, med individuel kvalitetsbedømmelse og
konkurrencebedømmelse i Baby-, Hvalpe-, Junior- , Mellem-, Åben-, Brugshunde- , Champion- og
Veteran klasse.
Efter de individuelle bedømmelser i hhv. han- og tævering holdes en kort pause, hvorefter han-ringen
omdannes til en Æresring.
I Æresringen æres de to Baby-Årsvinder. Den aktuelle han og tæve er allerede fundet - som 1.
vinder SL i forbindelse med konkurrencebedømmelsen i Baby-klasse, men æres nu under festlige
former og modtager deres Årsvinder medaljer & blomster.
Den Baby, som blev bedste Årsvinder Baby af han og tæve babyen, skal blive tæt ved ringen, da
den skal ind igen til konkurrence om ”BK Årsvinderudstillingens bedste hvalp”.
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Nu æres så de to Hvalpe-Årsvinder. Den aktuelle han og tæve er allerede fundet - som 1. vinder SL
i forbindelse med konkurrencebedømmelsen i Hvalpe-klasse, men æres nu under festlige former og
modtager deres Årsvinder medaljer & blomster.
Den hvalp, som blev bedste Årsvinder Hvalp af han & tæve hvalpen, skal blive til den efterfølgende
konkurrence om ”BK Årsvinderudstillingens bedste baby/hvalp”.
Nu mødes den bedste Årsvinder Baby samt den bedste Årsvinder Hvalp til konkurrence om at
bliver kåret til ”BK Årsvinderudstillingens bedste hvalp”.
Mellem disse to Årsvindere udvælges ”BK Årsvinderudstillingens bedste hvalp” - af begge
dommere i fællesskab. Vinderen æres og modtager ”Årsvinderudstillingen bedste hvalp vandrepokal”.
Såfremt vinderen er udenlandsk, udleveres pokalen ikke, da denne ikke må forlade Danmark. Der er
ingen erstatningspokal.
Ligeledes æres så de to Veteran-årsvindere, der har opnået EX 1 m. CK i Veteranklasse og de
modtager deres Årsvinder medaljer & blomster.
Begge dommere udvælger i fællesskab Bedste Veteran.
Titler tildeles, selvom der ikke er deltagelse i begge køn, men kræver prædikatet Excellent 1 m CK .
Den bedste veteran modtager Bedste Veteran rosetten (mørk lilla).
Herefter sættes Avls- og Opdrætsklasser, der bedømmes af begge dommere i fællesskab. Ved
uenighed, er det den dommer, der dømmer tæver, der træffer den endelige afgørelse. Det er til
enhver tid op til dommerne, om klassen tildeles prædikatet Ærespræmie.
Den bedste Danske Opdrætterklasse på Årsvinderudstillingen modtager Grosserer S. Cantor's
Mindepokal (Vandrepokal).
Bedste Opdrætterklasse, samt bedste Avlsklasse modtager blomster.
Så æres de to Junior-årsvindere. Den aktuelle han og tæve er allerede fundet - som 1. vinder CK i
forbindelse med konkurrencebedømmelsen i Juniorklasse, men æres nu under festlige former og
modtager deres Årsvinder medaljer & blomster.
Såfremt han og/eller tæve ikke har opnået CK i kvalitetsbedømmelsen, tildeles Årsvindertitlen ikke.
Herefter samles Excellent 1-CK fra Mellem- , Åben-, Brugshunde- og Champion-klasse hanner. Den
dommer, der dømmer hanner, finder den boxer, der skal være Årsvinder Han. Der overrækkes
Årsvinder medalje og blomster.
Efterfølgende samles Excellent1-CK fra Mellem-, Åben-, Brugshunde- og Champion-klasse tæver.
Den dommer, der dømmer tæver, finder den boxer, der skal være Årsvinder Tæve. Der overrækkes
Årsvinder medalje og blomster.
BIK-Klassen skal nu sættes, og her placeres BIK 1-4.
I BIK, Bedste Han Klasse, mødes alle hanner med Excellent og CK fra - Junior-, Mellem-, Åben-,
Brugshunde-, Champion- og Veteranklasse og dyster om placering BHK 1-BHK 4. Bedømmelsen
foretages af den dommer, der dømmer hanner.
I BIK, Bedste Tæve Klasse, mødes alle tæver med Excellent og CK fra Junior-, Mellem-, Åben-,
Brugshunde-, Champion- og Veteranklasse og dyster om placering BTK 1-BTK 4. Bedømmelsen
foretages af den dommer, der dømmer tæver.
Afslutningsvis findes BIR / BIM, hvor BIK 1 (han) møder BIK 1(tæve) i den endelige dyst.
Bedømmelsen foretages af begge dommere i fællesskab. Ved uenighed er det den dommer, der
dømmer hanner, der træffer den endelige afgørelse.
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DKK system:
I forhold til afvikling af udstilling i 2 ringe (opdeling af racen), vil Boxer-klubben sikre, at dette foregår i
henhold til brugervejledningen i DKK’s udstillingssystem.
Boxer-klubbens bestyrelse januar 2011 / oktober 2016
Bedømmelsesforløbet er hvert år betinget af DKK´s godkendelse

DKK’s Klub-årsvindertitel (KLBVXX)
Klubårsvindertitlen tildeles første gang i 2002 til den højest placerede boxer på TOP-20 med
brugsprøve, bestået i samme kalenderår. DKK påtager sig ingen form for administration eller kontrol
af den pågældende titel. Titlen kan registreres hos DKK, mod betaling af det til enhver tid gældende
titelregistreringsgebyr, ved indsendelse af dokumentation fra BK for opnåelse.
2006 - BK’s bestyrelse.

Regler for TOP-20
For placering på TOP-20 medregnes resultater opnået på danske BK- og DKK-udstillinger for boxere
med DKK-registreringsnummer samt boxere under overførsel.
Resultater opnået på skuer, samt resultater opnået i Baby-, Hvalpe- og Veteranklasse medregnes
ikke ved placering på TOP-20.
Tildeling af point og beregning af TOP-20 sker løbende.
For placering på den endelige TOP-20 kræves, at boxeren har været udstillet mindst 5 gange i
kalenderåret. Har boxeren været udstillet mere end 5 gange, medregnes kun point opnået på de 5
udstillinger, der har medført det højeste antal point.
Minimum 1 af de for Top-20 gældende resultater skal være opnået på henholdsvis en BK og en DKK
udstilling. Ved 2 eller færre BK udstillinger i det aktuelle år bortfalder reglen om mindst 1 resultat
opnået på BK udstilling.
Ved pointlighed er det opnåede point på udstilling nr. 6, 7, o.s.v., der er udslagsgivende.
For pointskala henvises til pointliste for BK‘s TOP-lister.
Vedtaget på generalforsamlingen 2008
Ændret generalforsamlingen 2010
Krav om mindst et BK/DKK resultat, tilføjet på generalforsamlingen 2015 ( gældende fra 1/1-2016)

BK´s Klubvinder titel KLBV(BK) + årstal
- herunder tildeling af klubvinder-certifikat.
På Boxer-klubbens udstillinger tildeles Klubvinder-certifikat den bedst placerede han og tæve i Bedst i
Køn Klasse (BIK)
Boxere, som har opnået titlen BK-Klubvinder, eller som i forvejen har 3 Klubvinder-certifikater ved 3
forskellige dommere, eller som tidligere har fået tildelt dette certifikat af dagens dommer, kan ikke
tildeles Klubvinder-certifikat. Såfremt den bedste han og/eller tæve af en af ovennævnte årsager ikke
kan tildeles Klubvinder-certifikat på dagen, gives dette videre til den næste BIK-placerede.
I tilfælde af, at Klubvinder-certifikatet ikke kan gives til en af de 4 BIK placerede, skal tildeling af
Klubvinder-certifikatet gå til en af de øvrige boxere i BIK-klasserne efter dommerens skøn.
Titlen ”BK-Klubvinder” opnås, når en boxer har fået tildelt 3 klubvinder-certifikater ved 3 forskellige
dommere på BK’s specialklubudstillinger.
Det er ligeledes et krav, at den pågældende boxer har bestået en brugshundeprøve. Der er intet krav
om, hvornår en brugsprøve skal være bestået. En boxer kan godt få tildelt de 3 nødvendige
Klubvinder-certifikater og derefter bestå brugshundeprøven, eller omvendt.
For opnåelse af titlen ”BK-Klubvinder” skal boxerens ejer tilstille Boxer-klubben kopi af bevis for
bestået prøve, samt kopier af Klubvinder-certifikater.
Boxer-klubben udfærdiger herefter diplom som bevis.
Titlen BK-Klubvinder er pr. 13.08.2012 godkendt af DKK, som en officiel titel, der kan indskrives i
hundens stambog. Dette træder i kraft pr. 01.01.2012.
For at få registreret titlen skal hundeejeren indsende kopi af diplom eller bekræftelsesbrev (dvs. ikke
diverse kritikker eller klubcertifikater) fra specialklubben sammen med titelgebyret til DKK.
Umiddelbart før hver udstilling meddeler BK den arrangerende gruppes udstillingsledelse fortegnelse
over hvilke hanner og tæver, der ikke kan tildeles Klubvinder-certifikat på dagen. Efter udstillingen
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giver udstillingsledelsen BK’s Udstillingsudvalg besked om, hvilke boxere, der modtog Klubvindercertifikat på udstillingen.
Klubvinder-certifikater, tildelt før 31.12.2007, er naturligvis stadig gældende.
Vedtaget på generalforsamlingen 2011
Ændret af BK’s bestyrelse september 2012

DKK’s Klubchampionat (KLBCH)
På Boxer-klubbens udstillinger tildeles klubchampion-certifikat i championklasse.
Klubchampion-certifikatet tildeles Excellent 1 med CK for h.h.v hanner og tæver.
Såfremt Excellent 1 med CK allerede er Klubchampion, tilfalder klubchampioncertifikatet Excellent 2
med CK. Hvis denne boxer også er Klubchampion uddeles klubchampion-certifikatet ikke.
Titlen Klubchampion opnås, når en boxer har fået tildelt 4 klubchampion-certifikater af mindst 3
forskellige dommere.
Ansøgning om titlen sendes til Boxer-klubbens Udstillingsudvalg, som sørger for udfærdigelse af
diplom.
Umiddelbart før hver udstilling meddeler BK den arrangerende gruppes udstillingsledelse fortegnelse
over hvilke hanner og hvilke tæver, der allerede er Klubchampion.
Efter udstillingen giver udstillingsledelsen BK’s Udstillingsudvalg besked om, hvilke boxere, der
modtog klubchampion-certifat på udstillingen, hvilket også skal fremgå af præmielister til DKK
Vedtaget på generalforsamlingen 2011

M. & H. Guldmann-Svendsens vandrepokaler
Pokalerne er skænket af arvingerne efter familien Mabel & Holger Guldmann Svendsen.
Pokalerne kan ikke vindes til ejendom, men Boxer-klubben giver erstatningspokaler. Der
skal kvitteres for modtagelsen af vandrepokalerne.
Vandrepokalerne kan på intet tidspunkt uddeles til hunde eller personer, der er bosiddende uden for
landets grænser. Dette gælder dog ikke for erstatningspokalerne. Følgende pokaler uddeles på
Boxer-klubben’s årlige
generalforsamling:
1. Årets BK’er.
2. Årets bedste danskopdrættede Junior.
3. Årets bedste danskopdrættede Brugshund.
4. For Årsvinderpokalen, er fastsat særlige regler.
Formålet med pokalerne er, at tilgodese det danske opdræt af boxere.
Ændringer i reglerne kan foretages i enighed imellem BK’s bestyrelse og givernes repræsentant.
Givernes repræsentant er indtil videre:
Mogens Gregersen
Valby Gade 3 B, 3200 Helsinge.
Reglerne er aftalt og godkendt i samråd med BK’s bestyrelse og givernes repræsentant i februar 1984
og senere ændringer i marts 1987, november 1995, 30. juni 1999, 5. januar 2002, 22. juni 2015 og
20. august 2017.

Årets BK’er
Denne pokal tildeles det medlem af Boxerklubben, der i årets løb har udført et særligt fortjenstfuldt
arbejde til gavn for enten BK, for en enkelt gruppe eller i øvrigt til gavn for hundesagen.
Et udvalg bestående af 4 medlemmer, udpeger Årets BK’er. Dette udvalg sammensættes på følgende
måde:
1 repræsentant for giverne.
1 repræsentant for bestyrelsen
1 repræsentant for brugshunderådet.
1 repræsentant for avlsrådet.
I tilfælde af stemmelighed, er stemmen afgivet af familiens (givernes) repræsentant i udvalget,
afgørende.
Motiverede forslag fremsendes til udvalget.
Disse forslag (vedr. det foregående kalenderårs kandidat) stiles til udvalget og fremsendes til Boxerklubbens sekretærs adresse senest d. 15. februar.
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Årets bedste danskopdrættede Junior
Årets Junior, er den dansk opdrættede Junior, der opnår det højeste antal point for 5 udstillinger
beregnet ud fra den pointskala, der anvendes i forbindelse med TOP-20, og mindst 3 af de
udstillingsresultater der medregnes skal være opnået i juniorklassen. Kun resultater opnået på danske
udstillinger kan medregnes.
Hunden kan slutte sæsonen i mellemklasse, åbenklasse, brugshundeklasse eller champion-klasse,
I tilfælde af, at to eller flere hunde står lige i pointtal, vinder den hund, der flest gange har deltaget i
juniorklassen.
Såfremt der herefter stadig er hunde, der står lige i antal point, er det den efterfølgende udstillings
antal point, der er afgørende. Hvis ingen hund opfylder ovennævnte krav, kåres Årets bedste
danskopdrættede Junior ikke det pågældende år.

Årets bedste danskopdrættede Brugshund
Årets bedste danskopdrættede Brugshund er den danskopdrættede og danskejede boxer, der i løbet
af kalenderåret ved IPO-1, IPO-2, IPO-3, UHP og FP prøver, taget i Danmark eller udlandet, opnår
det højeste pointtal sammenlagt.
UHP og FP tælles kun med en gang om året.
Ved pointlighed har den yngre hund præference.
Vedr. pointskala, henvises der til point for BK’s hundeførermærker.
Ændringen indføres med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2013

Årsvinder-pokalen
Tildeles den bedst placerede dansk opdrættede boxer på Årsvinderudstillingen. Selve pokalen
overrækkes på Årsvinderudstillingen. Pokalen kan ikke udleveres til hunde eller personer, der er
bosiddende udenfor landets grænser, dette gælder dog ikke erstatningspokalen (plakette), der
udleveres på BK’s årlige generalforsamling, jf. aftalens indledende generelle afsnit.
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Boxer-klubbens vandrepokaler
Årets Hundefører
Årets hundefører er den hundefører, der i løbet af kalenderåret ved IPO-1, IPO-2, IPO-3, SPH-1,
SPH-2 og IPO-SPH samt UHP og FP prøver, taget i Danmark eller udlandet, opnår det højeste
pointtal sammenlagt.
UHP og FP tælles kun med en gang om året
Ved pointlighed har den hundefører med færrest antal prøver præference. Hvis der fortsat er
pointlighed, vil den hundefører med den yngste hund have præference.
Vedr. pointskala, henvises der til point for BK’s hundeførermærker.
En hundefører opnår ikke point, såfremt han/hun går til prøve med en hund, som p.g.a. alder, sygdom
eller andet er tilbagestillet til en lavere prøve end den tidligere har bestået.
Det er ingen betingelse at en hundefører også er ejer af den på gældende hund, for at opnå point.
Pokalen er evigt vandrende. BK skænker erstatningspokal.
Ændringen indføres med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2013

Andre vandrepokaler
Årets Guldhund
Kennel Palominos ærespræmie
Tildeles den boxer, der bliver nr. 1 på årets TOP-20 liste. BK skænker erstatningspokal.

Årets Sølvhund
Kennel Klabauterheims ærespræmie
Tildeles den boxer, der bliver nr. 2 på årets TOP-20 liste. BK skænker erstatningspokal.

Årets Bronzehund
Birthe Damkjærs ærespræmie
Tildeles den boxer, der bliver nr. 3 på årets TOP-20 liste. BK skænker erstatningspokal.

Bedste ikke-certifikat vindende boxer på Top-20
Kennel von Ellinghaus’ ærespræmie
Pokalen tildeles den boxer, der gennem tiderne ikke har erhvervet dommercertifikat på en dansk
udstilling og som bliver højest placeret på årets TOP-20. Den pågældende boxer kan være dansk
eller udenlandsk opdrættet og ejet.
Pokalen er en vandrepokal. Boxer-klubben bekoster en erstatningspokal. Pokalen er evigt vandrende.
5. januar 2003 - BK’s bestyrelse.

Grosserer S. Cantor’s Mindepokal
S. Cantor’s mindepokal skal være en ærespræmie til bedste danske opdrætsklasse.
Præmien er en vandrepræmie, der udsættes én gang årligt på en af Boxer-klubben afholdt udstilling.
Præmien udsættes første gang i 1982.
Pokalen er evigt vandrende, og kan kun vindes af en opdrætter, der tillige er medlem af
Boxerklubben.
Vandrepokalen uddeles på Boxer-klubbens Årsvinderudstilling til bedste danske opdrætsklasse.
Boxer-klubben bekoster erstatningspræmie til den vindende opdrætter.
Såfremt der ingen opdrætsklasse sættes eller der ingen dansk opdrætsklasse er på
Årsvinderudstillingen, uddeles pokalen ikke.
5. januar 2002 - BK’s bestyrelse.

BK’s øvrige pokaler
Årets Brugshund
Årets Brugshund er den danskejede boxer, der i løbet af kalenderåret ved IPO-1, IPO-2, IPO-3, samt
UHP og FP prøver, taget i Danmark eller udlandet, opnår det højeste pointtal sammenlagt.
UHP og FP tælles kun med en gang om året Ved pointlighed har den yngre hund præference.
Pointskala for BK’s hundeførermærker anvendes.
Pokalen vindes hvert år til ejendom.
Ændringen indføres med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2013.
Vedtaget på generalforsamlingen 2013-11-16
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Årets Sporhund
Kaj Andersens Mindepokal
Dette er en vandrepokal, der uddeles til den danskejede boxer, der i løbet af kalenderåret ved SPH-1,
SPH-2 og IPO-SPH prøver, taget i Danmark eller udlandet, opnår det højeste pointtal sammenlagt.
Ved pointlighed har den yngre hund præference.
Pointskala for BK’s hundeførermærker anvendes.
Pokalen er evigt vandrende. Boxer-klubben bekoster erindringspokal til vinderen.
Ændringen indføres med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2013.
Vedtaget på generalforsamlingen 2013

Ærespræmie for bedste opdrætsklasse til minde om Asta & Johs. Hartig
Præmien udsættes 1 gang årligt, nemlig på Boxerklubbens sidste udstilling i kalenderåret, første gang
i 1994.
Ærespræmien vindes hvert år til ejendom.
Såfremt der på den nævnte udstilling ikke stilles nogen opdrætsklasse, eller ingen af de stillede
klasser er kvalificerede, udsættes præmien ikke.
Boxer-klubbens bestyrelse er alene ansvarlig for indkøb af præmien.
Præmien bortfalder når der ikke længere findes midler, til afholdelse af udgifterne.
Boxer-klubben eller andre kan dog skænke midler til præmiens fortsatte beståen.
Maj 1994 Boxer-klubbens bestyrelse

Bedste danskopdrættede Boxer på Top-20
Pokalen tildeles den danskopdrættede boxer, der opnår den højeste placering på årets Top- 20. Den
pågældende boxer skal være dansk ejet. Pokalen vindes hvert år til ejendom, første gang i 2002.
5. januar 2003 Boxer-klubbens bestyrelse

Årets Senior
Titlen er slettet i 2008, som følge af ændrede udstillingsregler
Vedtaget på generalforsamlingen 2008

Årets Veteran
Titlen tildeles den danskejede boxer, der på danske udstillinger i Veteranklasse, opnår den højeste
pointsum.
Placeringen afgøres ved pointsum af op til 3 udstillinger. Ved deltagelse på flere end 3 udstillinger, er
det pointsummen af de 3 bedste udstillinger, der tæller.
Ved pointlighed har den boxer, der har deltaget i færrest udstillinger præference. Hvis der stadig er
pointlighed, tildeles titlen den ældste boxer.
Der tildeles point efter pointliste for BK`s TOPlister.
BK skænker hvert år en pokal, der vindes til ejendom.____________________________________
Vedtaget på generalforsamlingen 2011

Overrækkelse af BK’s vandrepokaler
Ved overrækkelse på den årlige generalforsamling af vandrepokaler og erstatningspokaler/plaketter
vedrørende årets hunde og titler, er det en forudsætning, at mindst 1 medlem af husstanden er
tilstede for at modtage den pågældende hæder.
Vandrepokal og erstatningspokal/plakette kan ikke overrækkes til 3de person og vil i tilfælde af
udeblivelse til ceremonien ikke blive overrakt.
Dog kan pokaler og erstatningspokaler efter forudgående aftale med bestyrelsen udleveres til
tredjemand.
Vedtaget på generalforsamlingen 2011
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Boxer-klubbens nåle
BK’s Årsnåle
uddeles efter følgende kriterier:
- efter 10 års uafbrudt medlemsskab: BK’s Årsnål rød uden krans
- efter 15 års uafbrudt medlemsskab: BK’s Årsnål rød med bronzekrans
- efter 20 års uafbrudt medlemsskab: BK’s Årsnål rød med sølvkrans
- efter 25 års uafbrudt medlemsskab: BK’s Årsnål rød med guldkrans
- efter 30 års uafbrudt medlemsskab: BK’s Årsnål grøn uden krans
- efter 35 års uafbrudt medlemsskab: BK’s Årsnål grøn med bronzekrans
- efter 40 års uafbrudt medlemsskab: BK’s Årsnål grøn med sølvkrans
- efter 45 års uafbrudt medlemsskab: BK’s Årsnål grøn med guldkrans
- efter 50 års uafbrudt medlemsskab: BK’s Årsnål guld uden krans
- efter 55 års uafbrudt medlemsskab: BK’s Årsnål guld med guldkrans
Det er BK’s bestyrelse, der administrerer uddelingen af Årsnåle.
Navnene på de medlemmer der modtager BK’s Årsnåle, vil blive offentliggjort i klubbens medlemsblad
“BOXEREN”.
Herudover kan bestyrelsen tildele følgende nåle:
Årets BK’er (Guldmann Svendsen):
BK’s Fortjenstnål med guldkrans
Æresmedlemmer:
BK’s Fortjenstnål med guldkrans.
I øvrigt kan bestyrelsen uddele BK’s fortjenstnåle, som særlig hædersbevisning.
5.

juni 2017 - BK’s bestyrelse.

Boxer-klubbens medaljer
Medaljer til 1. gang beståede prøver
Boxer-klubben uddeler følgende medaljer til hunde, der består en prøve 1. gang. Prøven kan være
bestået i Boxer-klubben, en anden klub eller i udlandet.
Boxer-klubben afholder udgiften til køb af disse medaljer.
Følgende medaljer uddeles:
BP-B, AB og ABC
Bronzemedalje
FP og UHP
Bronzemedalje
SL 1, 2, og 3
Bronzemedalje
Stufe 1 og 2
Bronzemedalje
IPO-V
Bronzemedalje
IPO 1, BHP1, VPG1
Bronzemedalje
IPO 2, BHP2, VPG2
Sølvmedalje
IPO 3, BHP2, VPG2
Guldmedalje
SPH 1, SPH 2, FCI-SPH
Guldmedalje
1.

marts 2005 - BK’s bestyrelse.

Pointlister
Følgende point er gældende for Junior-, Mellem-, Åben-, Brugs-, Champion- og Veteranklasse.
Excellent
8 point
CK
Very Good
5 point
Certifikat
Good
3 point
BIK1
Sufficient
2 point
Disqualified
0 point
BIK2
Cannot Be Judged
0 point
BIK3
1. vinder
5 point
BIK4
2. vinder
3 point
BIR
3. vinder
2 point
BIM
4. vinder
1 point
Bedste Veteran
Det skal bemærkes, at point for bedste Veteran gives under forudsætning af tildelt
Excellent, men uanset om der er deltagelse i Veteranklasse i modsat køn.

2 point
0 point
7 point (Bedst I
Køn Klasse)
5 point
3 point
2 point
5 point
3 point
3 point

Ændret på generalforsamlingen 2011
Point for Certifikat ændret på generalforsamlingen 2015 ( ikraft fra 1/1-2016
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Pointskala til hundeførermærket

Boxer-klubbens hundeførermærke
Alle medlemmer af BK kan, når det
nødvendige antal point er opnået, ansøge om
hundeførermærke.
Ansøgningen skal indsendes til
Brugshunderådet v/sekretæren.
For hver hund gives point for beståede prøver
således:
1 gang for BP-B, BP-AB og SL-1
2 gange for BP-ABC, SL-2 og SL-3
5 gange for IPO-1, BHP-1, VPG-1, SchH 1
5 gange for IPO-2, BHP-2, VPG-2, SchH 2
10 gange for UHP
IPO-3, BHP-3, VPG-3, SchH 3, SPH-1, SPH2, IPO-SPH og FP giver point hver
gang de bestås.
Der kan kun opnås point med hunde, som
hundeføreren selv ejer. Ved ejerskifte kan
den nye ejer/fører få godkendt point, hvis den
sidst aflagte brugsprøve med den tidligere
ejer ligger et halvt år tilbage. Det samme
gælder hunde, der er uddannet af en
anden person.
For opnåelse af Boxer-klubbens
Hundeførermærke kræves følgende:
Bronze: 20 point
(1 IPO-1 og 1 UHP skal være bestået)
Sølv: 35 point
(1 IPO-2 og 1 UHP skal være bestået)
Guld: 50 point
(1 IPO-3 og 2 UHP skal være bestået)
Elite: 150 point
eller DM-vinder i IPO-3 med prædikat
“fortrinlig”
(under forudsætning af at guldmærket
er tildelt)
Vedtaget på generalforsamlingen 2006

Prøve
BP-B
BP-AB
BP-ABC
FP
UHP
SL-1
SL-2
SL-3
FPR-1
FPR-2
FPR-3
UPR-1
UPR-2
UPR-3
IPO-V
IPO-V
IPO-V
IPO-V
IPO-1, BHP-1, VPG-1, SchH 1
IPO-1, BHP-1, VPG-1, SchH 1
IPO-1, BHP-1, VPG-1, SchH 1
IPO-1, BHP-1, VPG-1, SchH 1
IPO-2, BHP-2, VPG-2, SchH 2
IPO-2, BHP-2, VPG-2, SchH 2
IPO-2, BHP-2, VPG-2, SchH 2
IPO-2, BHP-2, VPG-2, SchH 2
IPO-3, BHP-3, VPG-3, SchH 3
IPO-3, BHP-3, VPG-3, SchH 3
IPO-3, BHP-3, VPG-3, SchH 3
IPO-3, BHP-3, VPG-3, SchH 3
STUFE-1
STUFE-2
SPH-1
SPH-1
SPH-1
SPH-1
SPH-2
SPH-2
SPH-2
SPH-2
IPO-SPH
IPO-SPH
IPO-SPH
IPO-SPH

Præd. Point
bestået
1
bestået
2
bestået
3
bestået
2
bestået
2
bestået
2
bestået
3
bestået
4
bestået
1
bestået
2
bestået
3
bestået
1
bestået
2
bestået
3
T
1
G
2
SG
3
F
4
T
4
G
5
SG
6
F
7
T
6
G
7
SG
8
F
9
T
7
G
8
SG
9
F
10
bestået
2
bestået
4
T
5
G
6
SG
7
F
8
T
7
G
8
SG
9
F
10
T
12
G
14
SG
16
F
18

Vedtaget på generalforsamlingen 2012
Point ændret på generalforsamlingen 2013
Prøverne FPR og UPR tilføjet på generalforsamlingen
2014

Boxer-klubbens love og regler (december 2018)

28

Forkortelser
Titler
ATIBSG
ABDSG
ACH
AJAHSG
AKBSG
BCH
BDSG
BLUXCH
BSG
CHCH
CHSG
CSCH
CSKBSG
CSSG
DKBRCH
DKCH
EUJGSG
EUSG
EUV
FCH
HCH
ICH
KBSG
INTCH
INTBCH
JAHSG
JAHJGSG
KBHV
KLBSG
KLBCH
LCH
NORDCH
NUCH
PLCH
PLSG
SUCH
SFCH
VDHCH
VV
UVV
WA
WSC
WJGSG

Atiboxsieger
Østrigsk Bundessieger
Østrigsk Champion
Østrigsk Jahressieger
Østrigsk Klubsieger
Belgisk Champion
Tysk Bundessieger
Benelux Champion
Belgisk Sieger
Schweizisk Champion
Schweizisk Sieger
Tjekkisk Champion
Tjekkisk Klubsieger
Tjekkisk Sieger
Dansk Brugs Champion
Dansk Champion
Europa Jugend Sieger
Europa Sieger
Europa-vinder
Fransk Champion
Ungarsk Champion
Italiensk Champion
Københavnsvinder
International Champion
International Brugschampion
Jahressieger
Jahresjugendsieger
Københavnsvinder
Tysk Klubsieger
Klubchampion
Luxemburg Champion
Nordisk Champion
Norsk Champion
Polsk Champion
Polsk Sieger
Svensk Champion
Finsk Champion
Tysk Champion
Verdensvinder
Unghundeverdensvinder
Winner Amsterdam
Weltsieger
Weltjugendsieger
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Avlskåringer / tilladelser
AK
ZTP
AK/D
Korad

Avlskåret
Tysk avlstilladelsesprøve
Avlskåring i Tyskland (Körung)
Svensk avlkåring (korning)

Prøver
BLP 1
BLP 2
BPB*
BPAB*
BPABC*
*A
*B
*C
SL 1
SL 2
SL 3
BHP 1
BHP 2
BHP 3
IPO 1
IPO 2
IPO 3
SchH 1
SchH 2
SchH 3
SPH 1
SPH 2
IPO-SPH
UHP
FP
FH
AD
BH
KMH
DSB
PH
RH
VPG
CACIT

BK lydighedsprøve 1 (udgået)
BK lydighedsprøve 2 (udgået)
Begynderprøve B
Begynderprøve AB
Begynderprøve ABC
Sporarbejde
Lydighed
Beskyttelsesarbejde
Spor- og lydighedsprøve 1
Spor- og lydighedsprøve 2
Spor- og lydighedsprøve 3
Brugshundeprøve 1 (udgået)
Brugshundeprøve 2 (udgået)
Brugshundeprøve 3 (udgået)
International Brugsprøve 1
International Brugsprøve 2
International Brugsprøve 3
Tysk Brugsprøve (Udgået)
Tysk Brugsprøve (Udgået)
Tysk Brugsprøve (Udgået)
Sporhundeprøve 1
Sporhundeprøve 2
Sporhundeprøve (International
– over 2 dage)
Udholdenhedsprøve
Færdselsprøve
SPH i Tyskland
UHP i Tyskland
FP i Tyskland
Kamp, Mod og Hårdhed
Driftsanlæg, Selvsikkerhed,
Belastbarhed
Politihundeforeningens kåring
Redningshund
Tysk Brugsprøve (=BHP/SchH)
Internationalt Brugscertifikat
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Udstillinger
Cert
CAC
CACIB
CK
V1... V4
BIR
BIM
BIS
BIK
BHK
BTK
BIG
KIP
SL
L
ML
EX
VG
G
S
Disq.

Certifikat (Dansk certifikat)
Certifikat (Dansk certifikat)
Internationalt certifikat
Certifikat kvalitet
Vinder 1... Vinder 4
Bedst I Racen
Bedst I Modsat køn
Bedst I Show
Bedst I Køn
Bedst i hanklasse
Bedst i tæveklasse
Bedst I Gruppen
Kan Ikke Præmieres
Særdeles Lovende
Lovende
Mindre Lovende
Excellent
Very Good
Good
Sufficient
Disqualified
Cannot be judged
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