
 

Unghundeshow 2022 8. oktober 2022 
Hårlevhallen, Industrivej 39, 4642 Hårlev  

Dommer Henrik Søeborg, Danmark 

 

I Dansk Stabyhoun Klub har der været tradition for at afholde en årlig avlerdag, hvor kuld, der var 

1 år gamle, blev inviteret til en kuldbedømmelse med deres forældre. 

Avlerdagen har fået nyt format, hvor vi gerne vil kombinere en afslappet og hyggelig dag med 

uofficiel kuldbedømmelse, søskendehygge og opdrættersnak med en officiel eksteriørvurdering, 

der ikke kun er brugbar til avlsgodkendelse af din hund, men der, -ligesom kuldbedømmelsen, er 

et vigtigt redskab for opdrætteren til at vurdere, om avlen holder sig indenfor racestandarden.   

På grund af de sidste års aflysninger har vi inkluderet de kuld, der ikke kunne deltage i 2020 og 

2021. 

Klubben håber på stor opbakning til arrangementet, så vi kan få bedømt så mange kuld som 

muligt. Støt op om avlsarbejdet og kom til en super hyggelig dag. 

Der er rosetter til alle deltagende hunde. 

Alle inviterede hunde kan deltage i Unghundeshow, uanset om den er neutraliseret eller har fejl i  

forhold til racestandard. 

Tidsplan og praktisk meddelelse sendes ud cirka 10 dage før skuet. 

 

TIL SKUET INVITERES FORÆLDREDYR OG HVALPE TIL KULD, DER ER FØDT I PERIODEN 

1/5-2018 - 30/4-2019  

1/5-2019 - 30/4-2020 

1/5-2020 - 30/4-2021 

Pris for deltagelse i skuet er 50,-kr 

Tilmelding og betaling på HUNDEWEB ved at trykke her  eller her www.hundeweb.dk  

Stiller du med flere kuld på samme tæve eller han, tilmeldes hunden blot én gang. 

Udstillingsudvalget opretter avlsklasserne, når tilmeldingen er slut. 

 

https://www.hundeweb.dk/dkk/public/openIndex?ARTICLE_ID=23&RAID=2220&AAR=NESTE12&TYPE=SKUE
http://www.hundeweb.dk/


 

EKSTERIØRBEDØMMELSE 

Officielt udstillingsresultat som tæller til avlsgodkendelse 

Dommer Tenna Bihlet 

Eftermiddag – 8. oktober 2022 i Hårlev Hallen 

Ønsker du en eksteriørvurdering af din hund, der er brugbar til avlsgodkendelse, 

har din hund et gammelt udstillingsresultat og du ønsker en nyere vurdering, eller vil 

du blot støtte op om avlsarbejdet og din opdrætter ved at få din hund officielt 

bedømt, så tilmeld din hund til Eksteriørbedømmelse lørdag eftermiddag i hallen. 

Alle hunde, der ikke er neutraliserede og ikke får adfærdsændrende medicin, har 

mulighed for at blive eksteriørbedømt.  

Hunden vises frem for dommeren, som til en almindelig udstilling, men uden andre 

hunde i ringen. Dommeren skal kunne tjekke din hunds tænder, røre hundens krop 

og den skal kunne løbe i trav ved siden af dig. 

Du kan læse mere om reglerne her: https://www.dkk.dk/alle-emner/sundhed-og-

sygdom/doping 

Pris for eksteriørbedømmelsen er 150,- kr 

Tilmelding på HUNDEWEB her eller her www.hundeweb.dk 

Sidste frist for tilmelding er 24.9.2022 kl 20:00  

Tidsplan kommer cirka 10 dage før 

Hanhundeparade 2022 
Som ejer til en hanhund på Dansk Stabyhoun Klubs hanhundeliste inviteres du og 

din hund til klubbens første officielle hanhundeparade. 

Du vil her få lejlighed for at vise din hanhund frem og få en snak med interesserede 

tæveejere og netværke med andre hanhundeejere. 

På dagen vil hundene blive præsenteret i en stor ring med god plads, og 

speakeren vil præsentere din hund for publikum med en oplæst tekst, som du selv 

skriver, hvor du fortæller om din hund og dens kvaliteter. 

Tilmelding med info til aktiv@stabyhoun.dk 

Senest 24.9.2022 kl 20:00 

Det er gratis at vise sin hanhund frem og klubben trykker et katalog til tæveejerne, 

som du kan sende fotos og tekst til.  

OBS! Deltager din hanhund i Unghundeshow og Eksteriørbedømmelse, tilmeldes 

det særskilt.  

 

https://www.dkk.dk/alle-emner/sundhed-og-sygdom/doping
https://www.dkk.dk/alle-emner/sundhed-og-sygdom/doping
https://www.hundeweb.dk/dkk/public/openIndex?ARTICLE_ID=26&KLID=&PT=14&Type=ALLE&AAR=NESTE12&orderBy=&sortOrderByOption=&HUID=
http://www.hundeweb.dk/
mailto:aktiv@stabyhoun.dk


 

 

Tilmelding til Unghundeshow: 

1)  Vælg Udstillings kalender - tilmelding 

 
2) Vælg Stabyhoun og skue 

 

 
3)  Vælg Web tilmelding 

 
4) Tilmeld din hund i den klasse, som er tilgængelig, og som den normalt vil tilmeldes i til en 

almindelig hundeudstilling. De fleste hunde skal tilmeldes i Åben Klasse medmindre den 

er Dansk Eksteriør Champion eller Veteran (over 8 år). 

 

 



 

 

Tilmelding til eksteriørbedømmelse: 

 

1) Vælg Prøve tilmelding 

 

 

2) Vælg Eksteriørbedømmelse 

 

 

3) Tilmeld din hund 

 


