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To nye klubchampionater 
Specialklubberne under Dansk Kennel Klub 
har udover klubchampionat nu også mulig-
hed for at uddele titlerne Klub Junior Cham-
pion (KLBJCH) og Klub Veteran Champion 
(KLBVCH). 
 
Klub Junior Champion (KLBJCH) 
Tildeles den han og tæve, der opnår ét  klub-
junior championcertifikat.  
   Klubjunior certifikatet tildeles 1.vinder i 
juniorklassen med  EX. CK.  
   Hvis 1.vinder allerede er Klub Junior 
Champion, vandrer klubjunior certifikatet til 
næste i rækken, med EX. CK, der ikke er 
Klub Junior Champion. 
 
Klub Veteran Champion (KLBVCH) 
Tildeles den han og tæve, der opnår to klub-
veteran certifikater. 
   Klubveteran certifikatet tildeles 1. vinder i 
veteranklasse med EX. CK.  
   Hvis 1.vinder allerede er Klub Veteran 
Champion, vandrer klubveteran certifikatet 
til næste i rækken, med EX. CK, der ikke er 
Klub Veteran Champion. 
 
Diplomer  
Reglerne  for uddeling af diplomer og regi-
strering af ovennævnte to nye titler følger 
samme procedure som for Klubchampion 
(KLBCH). 
 
Klubchampion (KLBCH) 
Titlen Klubchampion, forkortet KLBCH 
tildeles den han og tæve, der har opnået titlen 
Dansk Champion (DKCH) og derefter opnået 
4 klubcertifikater hos mindst 3 forskellige 
dommere på OES klubbens certifikat-
udstillinger eller udstillinger arrangeret sam-
men med OES Klubben. 
   Klubchampion certifikatet tildeles kun i 
championklassen til hunde, der er præmieret 
med EX. og CK.  
   Klubchampion certifikatet tildeles 1. vinder 

i både han- og tæveklasse.  
   Såfremt 1. vinderen allerede har opnået 
titel af KLBCH, vandrer klubcertifikatet til 
næste i rækken med EX. CK, der endnu ikke 
er Klubchampion. 
   For at kunne modtage et klubchampion 
certifikat med efterfølgende titel af 
Klubchampion, skal hundens ejer være 
medlem af OES Klubben ved tildelingen af 
alle 4 klubchampion certifikater. 
   Når hunden har opnået sit 4. klubchampion 
certifikat, indsendes certifikaterne og kritik-
kerne for de 4 udstillinger med oplysning om 
hundens stambogsnummer, navn samt ejers 
navn og adresse til OES Klubbens 
udstillingsformand, der udfærdiger et klub- 
championat diplom, som for egen regning 
sendes til DKK til registrering. 
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Klubchampionater 


