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Generelle betingelser for tildeling af 

Klubcertifikat i Broholmerselskabet: 

KlubCert uddeles kun på udstillinger arrangeret 

Broholmerselskabets bestyrelse eller af en af 

Broholmerselskabets 3 aktivetskredse.       

Der kan uddeles op til 2 stk. KlubCerter pr. 

kalender år i hver af Broholmerselskabet aktivitets 

kredse, Jylland, Fyn og Sjælland inkl. Bornholm 

Dommerkrav: 

Det er kun dommere som optræder på DKKs 

aktuelle liste over Broholmer-eksteriørdommere, 

der kan tildele KlubCert.  

 

Diplom / Titelregistrering: 

Hunden tildeles et diplom af Broholmerselskabet 

for opnået titel.                                                  

Titlen kan efterfølgende registreres hos DKK, når 

der indsendes en kopi af diplomet til DKK. (se 

DKK’s gebyrer for titelregistrering)            

Diplomet udstedes efter betaling af DKK 100,-. til 

Broholmerselskabet.   

 

 KLBJCH, Klubjuniorchampion   

• Hunden opnår Klubjuniorcertifikat, når den i 

Juniorklasse opnår Excellent og Junior CK, og 

bliver klassevinder. 

o Er klassevinderen i forvejen 

Klubjuniorchampion kan 

Klubjuniorcertifikat rykke ned til anden, 

tredje, eller fjerde placering i klassen, dog 

forudsat at der ligeledes er opnået 

Excellent og Junior CK.    Er fjerde 

vinderen i klassen Klubjuniorchampion, 

uddeles Klubjuniorcertifikat IKKE.  

• Hunden bliver Klubjuniorchampion, når den 

på 2 Klub-udstillinger i Juniorklasse har 

vundet et Klubjuniorcertifikat. 

 

 

KLBCH, Klubchampion. 

• Hunden opnår Klubchampioncertifikat, når 

den i Championklasse opnår Excellent og CK, 

og bliver klassevinder. 

o Er klassevinderen i forvejen 

Klubchampion kan 

Klubchampioncertifikatet rykke ned til 

anden, tredje, eller fjerde placering i 

klassen, dog forudsat at der ligeledes er 

opnået Excellent og CK.  Er fjerde 

vinderen i klassen Klubchampion, uddeles 

Klubchampioncertifikatet IKKE.  

• Hunden bliver Klubchampion, når den på 4 

klub udstillinger i Championklasse har vundet 

et Klubchampioncertifikat. 

 

 

 KLBVCH, Klubveteranchampion  

• Hunden opnår Klubveterancertifikat, når den i 

Veteranklasse opnår Excellent og CK, og 

bliver klassevinder. 

o Er klassevinderen i forvejen 

Klubveteranchampion kan 

Klubveterancertifikatet rykke ned til 

anden, tredje, eller fjerde placering i 

klassen, dog forudsat at der ligeledes er 

opnået Excellent og CK.  Er fjerde 

vinderen i klassen Klubchampion, uddeles 

Klubveterancertifikatet IKKE.  

• Hunden bliver Klubveteranchampion, når den 

på 2 klub udstillinger i Veteranklasse har 

vundet et Klubveterancertifikat. 
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