
Kåringsudvalget 

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

været god, og der har været afholdt 3 arrangementer i 2018, fordelt på Sjælland, Fyn og i Jylland. 

• På Skive 22. april, hvor der var 9 hovawarter der gennemført DKK mentalbeskrivelsen (1 

andre racer) 

• På Sjælland d. 6. maj, hvor der var 1 hovawarter der gennemført DKK mentalbeskrivelsen 

og 5 der gennemførte Udvidet mentalbeskrivelse 

• På Fyn igen d. 7. og 8. oktober, hvor der var 6 hovawarter der gennemført DKK 

mentalbeskrivelsen (3 andre racer) og til den udvidede mentalbeskrivelse var der 5 der 

bestod (og 1 af anden race).  

I alt har der i 2018 været 16, som har gennemført DKK mentalbeskrivelsen og 9 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, som er forlænget og den 

uofficielle melding fra DKK er, at bliver et DKK-arrangement.  

Rottweilerklubben, kåringsudvalget i DKK og DHK mødes fortsat 1 gang årligt, for at planlægge 

og revurderer året. DKK har bedt om, at få skemaerne fra den udvidede mentalbeskrivelse ind, og 

så vil de blive lagt på ”hundeweb” under fanen ”andre prøver” 

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. 

 

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

udvidede mentalbeskrivelser i 2018. 

• 5. maj i Holbæk (DKK MB og UMB) 

• 5. og 6. 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 2018, og udvalget fortsætter denne mødeform 

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

give en forståelse af hunden.  

 


