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Det er DDK’s ønske, at fremme og bidrage til at vores udstillinger både indeholder god
konkurrence i ringen og et aktivt liv omkring ringen, før under og efter udstillingen.
Der er derfor udarbejdet denne vejledning. Heri forsøges beskrevet forhold, som klubben
anser som vigtige at fremhæve.
Håbet er, at dette dokument vil kunne bidrage til, at vores udstillinger fremover vil fortsætte
med at være attraktive at komme til.
Dalmatineren er beskrevet i FCI standard nummer 153. Et par kommenterer hertil og til vores
udstillinger generelt.
Temperament
Der er tale om en harmonisk og tillidsfuld hund. Det skal være muligt at ”komme” til hunden
og se tænder og lignende.
Vi ser desværre af og til hunde med, som udviser angst og i nogle tilfælde også aggressive
tendenser. Dette bekymrer klubben da vi jo ønsker den kontaktsøgende og glade dalmatiner
som vi holder af. Vi vil bede dig om at lægge vægt på dette.
Nye folk i ringen
Vi har en del nye folk i ringen. Det er vigtigt, at de får en god oplevelse, som er så positiv, at de
kommer igen. Vi vil som klub gerne gøre vores til, at sådanne ”nye kunder” får den fornødne
hjælp og assistance med at komme i gang med udstillingsarbejdet. Vi er klar over, at det kan
være til besvær, men beder dig bære over med de nye i flokken.

Generel ”code of conduct” i ringen samt udenfor ringen
Der er generelt et godt miljø i og omkring ringside. Blandt dommere samt ringpersonale har vi
et godt ry. Det er særdeles vigtigt, at dette holdes for øje og der værnes om det.
Vi vil bede dig skride ind overfor udstillere i ringen hvis du observerer ukorrekt opførsel
overfor de andre deltagere.
Der er utallige måder at udføre sin handling på. Som FCI og Dansk Kennel Klub (DKK) klart
har tilkendegivet, er hundenes velfærd i højsædet. Enhver form for tvang eller lignende,
stramme liner, træde over poter beder vi dig om at have øje for.

Det er vores håb, at ovenstående kan give inspiration og bidrage til at vi får en rigtig god
udstilling.
Vi er fuldstændigt overbevist om, at vores arbejde omkring uddannelse samt valg af dommere
til vores udstillinger gør, at vi til den kommende udstilling, har en fantastisk dygtig dommer i
ringen. Vi glæder os meget til dagen.
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