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              Det praktiske ved UHM og AK 

 

Rottweilerklubben Danmark 

Gældende fra 01.04.2017  

RKD er medlem af DKK som er stambogsførende. 

Der henvises i øvrigt til DKK retningslinier  
 
 
 

 
AK ARRAMGEMENT: 
 
 
Arrangør er: RKD Opdrætter udvalg (med arbejdsgrupper) 
 Der findes en navngiven arrangementsansvarlig for hver arrangement 
 

Forudsætninger: Der anvendes RKD udvidede mentalbeskrivelse og skemaer. 
 Der anvendes DKK/RKD godkendte beskrivere og figuranter. 
 

Fremstilles kan: Rottweilere, som er stambogsført i DKK. 
Drægtige tæver kan stilles. Drægtige tæver kan ikke stilles de sidste 30 dage før fødslen beregnet 
fra 63 dage efter første parring. Drægtige tæver skal have bestået en mentalbeskrivelse eller en af 

DKK godkendt lignende prøve. Løbske tæver stilles til sidst på dagen. 
 

Alderskrav:           Minimum 22 måneder – max indtil den dag, hunden fylder 5 år. 
 
Tilmelding:           Der henvises til Rottweiler Klubben Danmarks hjemmeside (www.rottweiler.dk)  
 
 
AVLSKÅRINGEN:  Efter Rottweiler Klubben Danmark´s regler for Avlsgodkendelse beskrevet i 

afsnittet AVLSKÅRING(AK) –side 4 i dokumentet. 
 
DEN PRAKTISKE DEL: 

 
Inden arrangementets start byder Arrangementsansvarlig (AA) velkommen. 
 
Et medlem af beskriver teamet giver en generel instruktion om testforløbet og gennemgår kodeks for god 
hundefører- og publikumsadfærd på testbanen. 
 
Eksteriørdommer giver information om cykeltur og eksteriørbeskrivelse. 
 
Hundens ID kontrolleres af eksteriørdommer og gentages ved UMB. 
 
Eventuelle klager over indgives skriftlig til arrangementsansvarlig(AA). AA orienterer dagens personale og 
videresender klagen til DKK (sekretær for MT udvalg.). Se klageprocedure for MB 
 
Resultater indberettes til DKK senest 2 uger efter arrangementet. Kopi af indberetningen fremsendes til 
RKD arkivansvarlige. 
 

http://www.rottweiler.dk/
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HUSKELISTER: 
 
 
Opdrætter udvalg (arbejdsgruppe): 
 

 Bemander arrangementet efter gældende regler. 

 
 

Arrangementsansvarlig:  

 Udmåler rute på 5 km til afvikling af cykelprøven. 

 Ledsagebil med fører stilles til rådighed for eksteriørdommeren. 

 Undersøge nødvendigheden af cykelfigurant – deltagere i AK må ikke cykle alene. 

 På dagen sørges for den nødvendige skiltning for deltagerne. 

 Målepind 

 Stopur 

 Ved deltagernes ankomst kontrolleres stambøger, vaccinationsattest samt bevis for udvidet 
ansvarsforsikring. 

 Ved dagens slutning meddeles resultater og opnåede point til hundeførerne 

 Arrangements ansvarlig / lokalforening påtager sig forplejning af officials ved arrangementet 

 Arrangements ansvarlig fremsender bilag i forbindelse med forplejning til RKD kasserer sammen med 

kørselsafregninger for alle medhjælpere. 

 
 
 
 
 
 
Sekretær: 

 Tro- og love erklæringer modtages. 

 At HD-status, brugsprøver, og UHP er korrekt noteret i avlsrådspapirerne. 

 Diverse arbejdspapirer/skemaer og eksteriørformular 

 Specielt sørge for at der anvendes DKK UMB’s skema med RKD mærker 

 At samtlige deltagere har betalt deltagergebyr for arrangementet. 

 At en eventuel dyrlægeerklæring er korrekt. 

 At der foreligger underskrift fra eksteriørdommer, mentalbeskriver og avlsrådsrepræsentant på 
indberetningen til DKK. 

 Opnåede resultater noteres i resultathæfte. 

 UMB-skemaer kan udleves til deltagerne. 

 
MT – Teamleder: 
 

 UMB-teamleder sørger for, at mentaltestbanen er intakt og til stede, samt opstiller og afprøver banen 

forud for det annoncerede starttidspunkt. 

 UMB-teamleder er ansvarlig for at mentaltestbanen er godkendt. 
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RKD UHM ARRAMGEMENT: 
 

Under revision – Men brug nedenfor viste indtil andet foreligger. (se i øvrigt også DKK) 

 

 
 
Arrangør er: RKD Opdrætter udvalg (med arbejdsgrupper) 
 Der findes en navngiven arrangementsansvarlig for hver arrangement 
 

Forudsætninger: Der anvendes DKK mentalbeskrivelse og skemaer. 
 Der anvendes DKK godkendte beskrivere. 
 

Fremstilles kan: Rottweilere, som er stambogsført i DKK. 
Drægtige tæver kan stilles. Drægtige tæver kan ikke stilles de sidste 30 dage før fødslen beregnet 

fra 63 dage efter første parring. Løbske tæver stilles til sidst på dagen. 
 

Alderskrav:           Se DKK’s hjemmeside 
 
Tilmelding:           Der henvises til Rottweiler Klubben Danmarks hjemmeside (www.rottweiler.dk)  
 
 
DEN PRAKTISKE DEL: 

 
Inden arrangementets start byder Arrangementsansvarlig (AA) velkommen. 
 
Et medlem af beskriver teamet giver en generel instruktion om testforløbet og gennemgår kodeks for god 
hundefører- og publikumsadfærd på testbanen. 
 
Eksteriørbeskriver giver om eksteriørbeskrivelse. 
 
Hundens ID kontrolleres af eksteriørbeskriver og gentages ved UMB. 
 
Eventuelle klager over indgives skriftlig til arrangementsansvarlig(AA). AA orienterer dagens personale og 
videresender klagen til DKK (sekretær for MT udvalg.). Se klageprocedure for MB 
 
Resultater indberettes til DKK senest 2 uger efter arrangementet. Kopi af indberetningen fremsendes til 
RKD arkivansvarlige. 
 

 

HUSKELISTER: 
 
 
Opdrætter udvalg (arbejdsgruppe): 
 

 Bemander arrangementet efter gældende regler. 

 
 

Arrangementsansvarlig:  

 På dagen sørges for den nødvendige skiltning for deltagerne. 

 Målepind 

 Stopur 

 Ved deltagernes ankomst kontrolleres stambøger, vaccinationsattest samt bevis for udvidet 
ansvarsforsikring. 

 Ved dagens slutning meddeles resultater og opnåede point til hundeførerne 

 Speciel orientering hvis en hund er dumpet = Avlsforbud 

http://www.rottweiler.dk/
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 Arrangements ansvarlig / lokalforening påtager sig forplejning af officials ved arrangementet 

 Arrangements ansvarlig fremsender bilag i forbindelse med forplejning til RKD kasserer sammen med 

kørselsafregninger for alle medhjælpere. 

 Håndtering af klager 

 
 
 
 
 
 
 
Sekretær: 

 Tro- og love erklæringer modtages. 

 At HD-status, brugsprøver, og UHP er korrekt noteret i avlsrådspapirerne. 

 Diverse arbejdspapirer/skemaer og eksteriørformular 

 Specielt sørge for at der anvendes DKK UMB’s skema med RKD mærker 

 At samtlige deltagere har betalt deltagergebyr for arrangementet. 

 At en eventuel dyrlægeerklæring er korrekt. 

 At der foreligger underskrift fra mentalbeskrivere 

 Opnåede resultater noteres i resultathæfte. 

 MB-skemaer kan udleves til deltagerne. 

 
MT – Teamleder: 
 

 UMB-teamleder sørger for, at mentaltestbanen er intakt og til stede, samt opstiller og afprøver banen 

forud for det annoncerede starttidspunkt. 

 UMB-teamleder er ansvarlig for at mentaltestbanen er godkendt. 


