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Dansk Kennel Klub 
FCI European Dog Show 2023 (EDS 2023) 

 
Orientering nr. 3 til specialklubber og kredse 

 
 
Kære alle 
 
Her kommer en kort orientering med lidt nyt om EDS 2023. 
 
EDS-hjemmeside 
Kort før udstillingerne i Herning 2021 blev hjemmesiden for EDS 2023 offentliggjort. 
Hjemmesiden er stadig ikke komplet, men bliver udbygget løbende. 
I finder hjemmesiden på følgende link: 
https://eds2023.dk   
 
Specialklubbernes udstillinger i forbindelse med EDS 
Inden vi i den kommende uge lægger et link til en oversigt over specialklubbernes udstillinger på 
EDS-hjemmesiden, vil vi gerne sikre, at alle klubber har lagt de rigtige priser ind på deres modsat 
dag-udstillinger. 
Derfor sender vi her en oversigt over priserne i danske kroner (og EUR): 
 

Specialklubudstillinger 
1. frist  

1. december 2022 
2. frist  

1. februar 2023 
3. frist  

1. april 2023 

Priser v/tilmelding on-
line 

DKK EUR DKK EUR DKK EUR 

1. hund 485 65 560 75 745 100 

2. hund 450 60 520 70 710 95 

3. og efterfølgende 
hund 

410 55 485 65 670 90 

Baby- og hvalpeklasse 300 40 300 40 300 40 

Veteranklasse 300 40 335 45 375 50 

Avls- og opdrætsklasse 0 0 0 0 0 0 

Evt. parklasse 
Fastsættes af 

arrangøren 
Fastsættes af 

arrangøren 
Fastsættes af 

arrangøren 
Fastsættes af 

arrangøren 
Fastsættes af 

arrangøren 
Fastsættes af 

arrangøren 

Juniorhandling 
Fastsættes af 

arrangøren 
Fastsættes af 

arrangøren 
Fastsættes af 

arrangøren 
Fastsættes af 

arrangøren 
Fastsættes af 

arrangøren 
Fastsættes af 

arrangøren 

 
Vi beder således ALLE specialklubber om hurtigst muligt at kontrollere, om det er de rigtige pri-
ser, der er lagt ind på deres modsat dag-udstilling – og sikre, at priserne opdateret hurtigst mu-
ligt. 

Det er vigtigt, at det er priserne i danske kroner (DKK), I lægger ind.       
 

https://eds2023.dk/
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Til jeres orientering sender vi jer også en oversigt over priserne til EDS og CACIB-udstillingen: 
 

EDS 2023 
1. frist  

1. december 2022 
2. frist  

1. februar 2023 
3. frist  

1. april 2023 

Priser v/tilmelding on-
line 

DKK EUR DKK EUR DKK EUR 

1. hund 635 85 710 95 895 120 

2. hund 595 80 670 90 855 115 

3. og efterfølgende 
hund 

560 75 635 85 820 110 

Baby- og hvalpeklasse 375 50 375 50 375 50 

Veteranklasse 375 50 410 55 450 60 

Avls- og opdrætsklasse 0 0 0 0 0 0 

Parklasse 300 40 300 40 300 40 

Juniorhandling 300 40 300 40 300 40 

CACIB-udstilling 
1. frist  

1. december 2022 
2. frist  

1. februar 2023 
3. frist  

1. april 2023 

Priser v/tilmelding on-
line 

DKK EUR DKK EUR DKK EUR 

1. hund 560 75 635 85 820 110 

2. hund 520 70 595 80 780 105 

3. og efterfølgende 
hund 

485 65 560 75 745 100 

Baby- og hvalpeklasse 335 45 335 45 335 45 

Veteranklasse 335 45 375 50 410 55 

Avls- og opdrætsklasse 0 0 0 0 0 0 

Parklasse ikke muligt - - - - - - 

Juniorhandling ikke 
muligt 

- - - - - - 

Der må påregnes ekstra gebyr ved manuel tilmelding. Dette gebyr er endnu ikke fastsat. 

 
 
Åbning for tilmelding 
Der er blevet åbnet for online tilmelding via hundeweb.dk i starten af juni 2022. 

Den første hund ER tilmeldt.       
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Forespørgsel vedrørende frister 
Til jeres orientering har DKK fået en forespørgsel fra en specialklub om, hvorvidt klubben selv må 
fastsætte tilmeldingsfrist for egen udstilling. 
DKK vil gerne delvist imødekomme dette, forstået på den måde, at specialklubberne tillades at 
forlænge sidste frist. De øvrige frister kan ikke rykkes. Dette er gældende for alle specialklubber. 
 
 
Titler til specialklubberne 
Vi har allerede fået den første ansøgning om godkendelse af en titel til en specialklubudstilling i 
forbindelse med EDS 2023, og vi forventer, at flere klubber vil have samme ønske, efterhånden 
som vi nærmer os maj 2023. Derfor har vi godkendt en titel, som kan benyttes af alle klubber, som 
ønsker at holde en specialklubudstilling i forbindelse med EDS, dvs. samme titel vil være til rådig-
hed for alle klubber. 
 
Følgende titel er således godkendt for alle specialklubber: 
 
European Club Winner 2023 – til BIR/BIM – forkortet EUCW2023 
European Club Junior Winner 2023 – til bedste junior han/tæve – forkortet EUCJW2023 
European Club Veteran Winner 2023 – til bedste veteran han/tæve – forkortet EUCVW2023 
 
Titlerne registreres mod gebyr på hundens præmieoversigt i titellinje 3.  
For at få titlen registreret skal hundeejeren indsende følgende til DKK: Titelgebyr samt kopi af be-
kræftelse eller diplom fra specialklubben. 
 
 
Ringpersonaleuddannelse 
Det er ingen hemmelighed, at vi alle sammen får brug for en del ekstra ringpersonale i forbindelse 
med EDS – og gerne allerede i 2022, så de nyuddannede kan få lidt erfaring inden EDS. 
Vi vil derfor stadig gerne opfordre jer til at sende personer fra jeres klubber/kredse/netværk på 

ringpersonaleuddannelse.       
 
Der har været afholdt to kurser i hhv. januar og april 2022. De næste to planlagte kurser afholdes 
på følgende tidspunkter: 
 
Den 1.-2. oktober 2022 i Kolding – link på hundeweb: 
https://www.hundeweb.dk/dkk/public/openPage/arrangement/arrangement.html?arrangemen-
tId=5073&AAR=NESTE12&type=26&KLID= 
 
Den 7.-8. januar 2023 i Solrød Strand – link på hundeweb: 
https://www.hundeweb.dk/dkk/public/openPage/arrangement/arrangement.html?arrangemen-
tId=5074&AAR=NESTE12&type=26&KLID=  
 
  

https://www.hundeweb.dk/dkk/public/openPage/arrangement/arrangement.html?arrangementId=5073&AAR=NESTE12&type=26&KLID=
https://www.hundeweb.dk/dkk/public/openPage/arrangement/arrangement.html?arrangementId=5073&AAR=NESTE12&type=26&KLID=
https://www.hundeweb.dk/dkk/public/openPage/arrangement/arrangement.html?arrangementId=5074&AAR=NESTE12&type=26&KLID=
https://www.hundeweb.dk/dkk/public/openPage/arrangement/arrangement.html?arrangementId=5074&AAR=NESTE12&type=26&KLID=
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Det var alt for denne gang 
Efterhånden som vi kommer tættere på EDS 2023, vender vi tilbage med yderligere informationer. 
 

Vi håber på nogle gode dage i Herning i maj 2023 sammen med jer alle sammen!       
 
Med venlig hilsen 
DANSK KENNEL KLUB 
Udstillingsafdelingen 


