
Kåringsudvalget 

Interessen for at komme til DKK mentalbeskrivelsen og den udvidede mentalbeskrivelse har igen 

været god, og der har været afholdt 4 arrangementer i 2017, fordelt på Sjælland, Fyn og i Jylland. 

• På Sjælland 23. april, hvor der var 6 hovawarter der gennemført DKK mentalbeskrivelsen (5 

andre racer) 

• På Fyn d. 11. juni, hvor der var 9 hovawarter der gennemført DKK mentalbeskrivelsen 

• I Jylland d. 17. september, hvor der var 4 hovawarter der gennemført DKK 

Mentalbeskrivelsen ( 3 andre racer) 

• På Fyn igen d. 7. og 8. oktober, hvor der var 2 hovawarter der gennemført DKK 

mentalbeskrivelsen (3 andre racer) og til den udvidede mentalbeskrivelse var der 4 der 

bestod (og 1 af anden race) 

I alt har der i 2017 været 21, som har gennemført DKK mentalbeskrivelsen og 4 der har bestået den 

udvidede mentalbeskrivelse. 

Her skal lyde en stor tak til kåringsudvalget, for det store arbejde med at forberede og afvikle disse 

beskrivelser og ligeledes en stor tak for vores 2 beskrivere Sarah og Andreas og figurant Niels og 

alle jer, som har været med på ”dagen”. 

Den udvidede mentalbeskrivelse er fortsat et pilotprojekt i DKK, og som det ser ud lige nu, så vil 

beskrivelsen på sigt, blive et DKK-arrangement. Men det er fortsat kun Rottweilerklubben og 

Hovawartklubben, som har en bestået UMB som et krav til at avlskåringen.  

DKK’s mål er, at flere racer vil bruge beskrivelsen. 

Der er sket en ændring i den UMB i forbindelse med test af påvirkning af skarp lyd, her er 

ændringen at 

Hundefører og hund går sammen med testleder gennem flokken, og fører med hund fortsætter i 

rask gang direkte frem mod den højre markeringspind. Herfra går føreren med hunden uden stop 

videre frem og tilbage mellem de 2 markeringspinde, indtil testlederen beder føreren om at stoppe. 

Hunden skal være i en ca. 2 meter lang løs line.  

Mens føreren går frem og tilbage mellem markeringerne afgives der 2 skarpe lyde.  

Ændringen træder i kraft 1. januar 2018. 

Som det kan ses på klubbens hjemmeside, så er der planlagt 3 DKK mentalbeskrivelser og 2 

udvidede mentalbeskrivelser i 2018. 

• 22. april er det i Skive (DKK MB) 

• 5. og 6. maj i Holbæk (DKK MB og UMB) 

• 6. og 7. oktober på Fyn (DKK MB og UMB) 

Tilmeldingen er gået i gang 

tilmelding til disse foregår via klubbens hjemmeside. 

KU har afholdt 1 web-møde i 2017, og fremover afholdes web-møder løbende. 

AU’s mål er at afholdte aktiviteter giver deltagerne en god oplevelse og en beskrivelse, som kan 

give en forståelse af hunden.  

 


