Ved: Aud Jorun Lie

NY I RINGEN
Etter gjentatte oppfordringer bringer vi denne info igjen for studie

Utstillinger avholdes for at hundeeiere, oppdrettere, hannhundeiere og raseklubber skal få
rede på hvordan den enkelte rasen har utviklet
seg i henhold til dens rasestandard.
Når man skal kjøpe en hund av en bestemt
rase, ønsker man at den skal se ut slik som
rasen gjorde i den hundeboken man fant den
omtalt...
Alle hunder blir selvfølgelig ikke like som "to
dråper vann", men rasestandarden forteller om
hvordan den aktuelle rase skal se ut - og det er
på bakgrunn av dette at dommeren gjør sin
vurdering.

Når og hvor kan du delta?
Hunden må ha fylt 9 måneder for å
kunne delta på utstilling.
Hvor den kan delta finner du i "Terminliste for utstillinger". Denne finner du på
Norsk Kennel Klubs webside http://
www.nkk.no - eller du kan bestille den direkte fra NKK.
Terminlisten omfatter alle certifikatutstillingene som arrangeres i Norge i løpet av året. Som det fremgår av terminlisten, arrangeres enkelte utstillinger for
noen få raser, mens andre er større arrangementer. Samtlige utstillinger arrangert av
Norsk Kennel Klub sentralt, omfatter alle
raser, og de er også internasjonale (d.v.s.
at CACIB kan deles ut).
I forbindelse med terminlisten, er det
tatt inn en oversikt over de ti grupper som
hunderasene deles inn i. Når du vet hvilken gruppe din hund hører inn under, vil
du av terminlisten se hvor du kan delta.
(Gruppe 1 = bruks-, hyrde og gjeterhunder,
gruppe 2 = pinscher, schnauzer, molosser og
sennenhunder, gruppe 3 = terriere, gruppe 5
= spisshunder, gruppe 6/4 = dachs-, drivendeog sporhunder, gruppe 7 = stående fuglehunder, gruppe 8 = apporterende hunder,
gruppe 9 = selskapshunder og gruppe 10 =
mynder.)
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Det er også mulig for oss nordmenn å
delta på utstillinger i utlandet. Opplysninger kan da innhentes fra det aktuelle lands
kennelklubb.
Hvilke krav stilles?
1. Hunden må være registrert i Norsk
Kennel Klub (eller i register anerkjent av
NKK). Hundens registreringsnummer skal
oppgis på påmeldingsblanketten. Det er
meget viktig at dette nummer er helt korrekt skrevet fordi utstillingskatalogene
(NKKs utstillinger) lages på bakgrunn av
de opplysninger som "plukkes" fra NKKs
dataanlegg. Dersom reg.nr. ikke er riktig
vil feil hund bli "plukket" fra vårt register.
2. Hundens eier bør være medlem av
Norsk Kennel Klub eller samarbeidende
klubb, hvis ikke må du betale dobbelt påmeldingsavgift.
3. Alle hunder født etter 1. januar 1998
må før de fremstilles til bedømmelse være
ID-merket.
4. Hundens vaksinasjonspapirer må
være i orden. Vaksinasjon mot valpesyke
må ikke være eldre enn to år. Ved første
gangs vaksinasjon gjelder 14 dagers
karenstid (dvs. ved deltagelse på valpeshow (for hunder mellom 4 - 9 mnd.) må
vaksinering være foretatt minst 14 dager
før deltagelse). Det er ingen karenstid ved
revaksinering.

5. Påmeldingsfrist til utstillingen må
overholdes. Likeledes må påmeldingsavgiften være betalt i rett tid!! (Hvor stor
påmeldingsavgiften er, vil du få opplyst
ved henvendelse til den arrangerende
klubb).
6. Du melder på til utstilling på en
"påmeldingsblankett til utstilling" som du
kan finne på NKKs webside - eller du kan
også få den tilsendt ved henvendelse til den
klubb som arrangerer utstillingen.
Vær oppmerksom på at det er den klubb
som arrangerer utstillingen som skal ha din
utfylte påmelding og din påmeldingsavgift
tilsendt.
Til NKKs utstillinger kan du også melde
på digitalt. Denne tjenesten finner du på
NKKs webside.

Når du fyller ut en påmeldingsblankett må hunden meldes på i
riktig klasse.
Klasseinndelingen er som følger:
• 9-15 måneder juniorklasse
• 15-24 måneder = åpen unghundklasse
• fom. 24 måneder = åpen klasse.
• Når en hund har fylt 7 år kan den delta
i veteranklasse, samt i åpen klasse (eller i
veteranklasse og championklasse for 7 år
gamle hunder som er norske champions).
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En utstillingskritikk forteller ikke om vår hund vil kunne gi gode
avkom - den forteller hvordan hunden ser ut i h.h. til rasebeskrivelsen.
Vår hund er et resultat av den avl som har vært foretatt...

Før hunden har nådd utstillingsalder,
kan den delta på valpeshow. Her er det to
klasser: 4-6 måneder og 6-9 måneder.
Verd å vite før du melder på.
Utstillingskondisjon: Møt opp med en
hund som er velstelt og ren. Pelsen bør
være på sitt beste. Kontakt din oppdretter
eller raseklubb for å få råd og veiledning i
hvilket pelsstell din hund trenger.
Tennene skal være rene og fri for tannsten. Dette gjelder forøvrig ikke bare når
den skal på utstilling.
Klørne skal også jevnlig være klippet.
Still ut hunden når den er i utstillingskondisjon. God pelskondisjon gir et pent
ytre, men det som befinner seg under pelsen er minst like viktig. En hund som er
for tykk, vil kunne bli satt ned i premiegrad. Fedmen vil kunne innvirke på hundens bevegelser.
Bevegelser: Hvordan hunden beveger
seg er meget viktig. Tren på å gå i riktig
tempo. Den skal gå med godt flyt, ikke
galoppere, men trave jevnt. Hopp og sprett
er ikke ønskelig.
Den aller beste trening får du ved å trene
sammen med andre eiere og deres hunder.
Ta kontakt med din rases spesialklubb eller din lokale hundeklubb, for å få rede på
om det arrangeres slik trening der du bor.
Å kunne vise seg til sin fordel: Når dommeren skal skrive kritikk på hunden, er det
ønskelig at den skal kunne stå pent og vise
seg best mulig. Dette oppnår du best dersom du har trenet hunden til å stå og tigge
etter noe godt som du f.eks. har i lommen.
Den må ikke bli så ivrig at den hopper opp
på deg, da må den dempes ned.
Ikke alle hunder "shower" for mat, de
er derimot langt mer opptatt av det som

foregår rundt dem. Her skal du imidlertid
være oppmerksom på at "ringside-handling" er forbudt! Dette er ensbetydende
med at det ikke må stå "en medhjelper"
utenfor ringen og påkalle seg hundens oppmerksomhet!
En del av de mindre hunderasene blir
"gått igjennom på bordet" av dommeren.
Hunden bør derfor kunne akseptere å blir
stilt på bord og at dommeren kjenner på
kropp og tenner.
Din hund skal stilles ut
Påmeldingsfrist til utstilling går vanligvis ut 4 uker før utstillingsdato. Både påmeldingsskjema og påmeldingsavgift skal
da være sendt til den klubb som arrangerer utstillingen.
Ca 1 uke før utstillingsdato vil du fra
utstillingsarrangør, motta hundens deltakernummer (som også er hundens nummer i utstillingskatalogen). Du mottar også
et orienterende brev om utstillingen med
opplyst om utstillingsplass, eventuelt veibeskrivelse, hvor mange hunder som deltar av de enkelte raser, samt fremmøtetid
for din rase.
Litt trening på bordet, samt lineføring i
riktig tempo og litt "showing", hører med
til forberedelsene. Når hunden "shower"
skal den stå med "ett ben i hvert hjørne",
det vil si at forbena skal stå parallelt (sett
forfra), og potene skal peke rett forover bakbena skal også være parallelle (sett bakfra), og bakbena skal ikke være understilt.
Med understilt menes at bakbena skulle
vært plassert litt lengre bakover ("stå i sine
hjørner" i et tenkt rektangel).
Når hunden "shower" skal den virke
våken, opplagt og konsentrert på sin handler og det som denne evt. har i hånden for
å fange sin hunds oppmerksomhet.

En hunds personlige kvaliteter kan ikke måles i førstepremier,
certifikater eller BIR.. En med 2.premie eller lavere, kan være
minst like verdifull å eie - nettopp fordi den er din beste venn
og ditt kjæreste eie.
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Følg med på hva som skjer i ringen og
om de raser som er før din, er i rute i henhold til tidsskjemaet. Kommer du inn før
beregnet eller blir det forsinkelser?
Hundens deltagernummer fester du på
deg, slik som de andre "garvede" utstillerne gjør. Før hunden skal inn i ringen,
børster du igjennom pelsen dens.
Først går alle i klassen (i nummerorden)
etter hverandre rundt i ringen, senere skal
en og en fram til bedømmelse. Ringsekretæren vil ved sløyfeutleveringen fortelle om du er ferdig for dagen, eller om
du skal inn i ringen igjen.

Utstillingsklassene

Til utstillingen tar du med: Hundens
vaksinasjonsattest (det kreves revaksinering hvert annet år), vannkopp, samt
hundens kam og børste slik at du kan fiffe
den litt opp rett før dere går inn i ringen.
Du selv kan trenge en campingstol og kanskje mat og kaffe, det kan gå flere timer
før dere er hjemme igjen.
Du ankommer utstillingen: Forhåpentligvis har du beregnet rikelig tid, slik
at du har god tid til parkering, samt tid til
å finne frem til den riktige utstillingsringen. Både hunden og du selv trenger
også tid til å roe dere litt ned i de nye omgivelsene før dere skal inn i ringen.
Kjøp utstillingskatalog når du ankommer utstillingen. Selv om du i den tilsendte
orientering om utstillingen, fikk opplyst
hvilken ring du skulle møte fram ved, vil
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du i utstillingskatalogen få langt flere opplysninger. Rasene skal være oppført i et
register med sidehenvisning til hvor de er
ført opp. Din hunds katalognummer (det
tilsendte nummer) gjør det også lett for deg
å finne fram til riktig side i katalogen. Her
vil du se i hvilken klasse din hund skal
delta, og du vil av numrene se hvor mange
som skal stå foran eller bak din hund i ringen når dere skal inn til bedømmelse.
Din utstillingsring: På utstillingsområdet skal ringene være tydelig merket.
Et tidsskjema som forteller om når den enkelte rase forventes å skulle bli bedømt,
skal være hengt opp på tauet rundt ringen.
Det er ringsekretæren som skal sørge for
dette. Men husk at det er fremmøtetiden
du har fått oppgitt i brev fra arrangøren
(en uke før utstillingen) som er den du alltid må overholde. Tidsskjemaet på ringtauet er kun ment som orienterende.

Klasser, premieringer og sløyfer:
Utstillingsklassene tilsvarer de klasser som
sto oppført på påmeldingsskjemaet til utstillingen. Alle hannhundklassene bedømmes før tispeklassene.
Første gang hundene er inne i ringen
blir de kvalitetsbedømt (med unntak av
championklasse, hvor det bare er konkurransebedømmelse).
Junior klasse (JK) er første klasse
(9-15 måneder).
Kvalitetspremiene:
1.premie (rød sløyfe),
2.premie (blå sløyfe),
3.premie (gul sløyfe),
0.premie (grå sløyfe) og
KIP = brun sløyfe "kan ikke premieres".
Alle de foran nevnte (med unntak av
1.premie rød sløyfe) får utdelt sine kritikker og skal ikke inn i ringen igjen.
De med rød sløyfe skal inn for konkurranseklassen (JKK), og blir plassert:
1.JKK (rød sløyfe),
2.JKK (blå sløyfe),
3.JKK (gul sløyfe),
4.JKK (grønn sløyfe) og
res.JKK (5.best - får ikke utdelt sløyfe).
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Hunder som oppnår lilla sløyfe HP
(Hederspremie) i konkurranseklassen skal
inn senere (i Vinnerklasse).
Neste klasse (15.-24. måneder) er
Åpen unghundklasse (AUK). Kvalitetspremiering og konkurransepremiering som
i juniorklassen.
På kritikken blir det krysset av for henholdsvis AUK (kvalitetspremie) og AUKK
(konkurransepremie). De hunder som i
AUKK oppnår HP (lilla sløyfe) skal inn
senere (i Vinnerklasse).
Så følger Åpen klasse (AK). Hundene
er 24.måneder eller mer (veteraner som
ikke er norske champions kan også være
påmeldt til denne klassen).

Premiesløyfer er som for de to foregående klasser, men her heter kvalitetsklassen AK, og konkuranseklassen VK (Vinnerklasse).
Som nevnt i de to foregående klasser,
skal hunder fra JKK med HP og fra AUKK
med HP (alle med lilla sløyfe) konkurrere
i vinnerklassen. De hunder som blir ropt
opp til Vinnerklasse er således juniorer
med HP (de skal stille seg opp i den rekkefølge de ble plassert i juniorkonkurranseklasse). Deretter følger unghunder med
HP (stiller i rekkefølge etter Junioren(e)).
Så følger alle 1.premievinnerne med rød
sløyfe fra AK (disse skal stilles opp i
katalognummerorden fordi de ikke har
konkurrert mot noen av de andre hundene
enda).

Det er i Vinnerklasse at det konkurreres om Certifikatet (Cert, som er nasjonalfarget sløyfe).
Det kan kun utdeles ett hannhund-cert
og ett tispe-cert pr. rase. Hundene i
vinnerklasse VK) oppnår samme sløyfepremiering som i JKK og AUKK. Vinneren av klassen kan tildeles certifikatet dersom dommeren mener hunden er av
certifikatkvalitet.
Videre kan dommeren utdele rosa
sløyfe for CK (certifikatkvalitet) til de
øvrige hunder som dommeren mener er av
en så høy kvalitet. (Det er kun certifikatet
som teller til Championat.)
Certifikat-vinner (nasjonalfarget
sløyfe) og CK-vinnerne (rosa sløyfe),
skal inn til senere konkurranse i "beste

KVALITETS- OG KONKURRANSEKLASSER
Plansjen nedenfor viser hannhundklassene, her merket i nummerorden 1 t.o.m. 7 Disse klasser dømmes før
tispeklassene som har samme klasseoppbygging og betegnelser. Unntak fra dette er - nr 7, hvor det for
tispene ikke heter BHK (beste hannhundklasse” men BTK (beste tispeklasse). Beste hannhund(1.BHK)
møter beste tispe(1.BTK) for konkurranse om Best I Rasen (BIR) og Best I Motsatt kjønn (BIM).
1. Juniorklasse (9 til 15 måneder).
Kvalitetsvurdering: 1JK, 2JK, 3JK,
0 eller KIP (kan ikke premieres).
Alle med rød sløyfe, 1JK går videre til
Juniorkonkurranseklasse. Plasseres 1JKK, 2JKK,
3JKK, 4JKK og resJKK.
• Alle med HP går videre til "Vinnerklasse"
3. Åpen klasse (f.o.m. 24 mndr).
Kvalitetsvurdering: lAK, 2AK, 3AK,
0 eller KIP (kan ikke premieres).
• Alle lAK (rød sløyfe) går videre til "Vinnerklasse".
5. Championklasse (norske utstillingschampions).
Kun konkurransebedømmelse.
Hundene plasseres: 1CHK, 2CHK,
3CHK, 4CHK og resCHK
• Alle med CK går videre til "BHK".
6. Veteranklasse (f.o.m. 7 år)
Kvalitetsvurdering:1AK, 2AK, 3AK,
0 eller KIP (kan ikke premieres).
Alle med rød sløyfe, (lAK) går videre til Veterankonkurranseklasse. Hundene plasseres: 1VETK,
2VETK 3VETK, 4VETK og resVETK
• Alle med CK går videre til "BHK".

2. Åpen unghundklasse (15 til 24 måneder).
Kvalitetsvurdering:1AUK, 2AUK, 3AUK, eller KIP (kan ikke
premieres).
Alle med rød sløyfe,1AUK går videre til Unghundkonkurranseklasse. Plasseres lAUKK, 2AUKK, 3AUKK, 4AUKK og resAUKK
• Alle med HP går videre til "Vinnerklasse".

4. Vinnerklasse
Her deltar: alle JKK med HP, alle AUKK med HP og
alle fra åpen klasse med 1AK.
Hundene plasseres: 1VK, 2VK, 3VK, 4VK og resVK
• Cert-hunden og alle med CK går videre til "BHK"

7. "BHK" beste hannhundklasse:
Her deltar: Cert-hannen og CK-hannene fra "Vinnerklasse",
Championklasse og Veteranklasse.
Plasseres: 1BHK, 2BHK, 3BHK, 4BHK, resBHK.
På NKK-utst. kan beste/nestbeste hann
(dersom de oppfyller CACIB-kravene)
tildeles henholdsvis CACIB / resCACIB.

Beste hannhund (1BHK) konkurrerer med beste tispe (1BTK).
Den beste tildeles (BIR) Best I Rasen og den andre tildeles (BIM) Best I Motsatt kjønn.
BIR-vinner går videre til Gruppekonkurransen.
BIG-vinnerne går videre til BIS (Best In Show).
* En del jaktraser har krav om jaktprøvepremiering for deltagelse i Vinnerklasse. En slik HP-vinner som ikke er jakt
prøvepremiert, kan tildeles Ck og konkurrere i BHK (BTK)
NB:I tillegg til plansjen henviser vi til Norsk Kennel Klubs utstillingsregler og til Championatreglene.
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hannhundklasse" (Alle klassene for tispene bedømmes etter at hannhundene er
bedømt).
Den neste klassen er Championklasse
(CHK). De hunder som deltar her har tidligere oppfylt kravene til norsk championat. Alle tildeles en sløyfe som er rød/hvit
(deltagersløyfe i championklasse), deretter plasseres de i konkurranseklasse
(CHK) og oppnår de samme sløyfe-farger
som i de tidligere nevnte konkurranseklasser.
Hunder som dommeren mener forsvarer sin championtittel tildeles CK, de
skal inn igjen og konkurrere i «beste hannhundklasse».
Siste klasse i katalogen (før tispeklassene) er Veteranklasse (VETK) som
er for hunder fra og med 7 år (champions
kan også melde på i denne klassen). Disse
hundene konkurrerer ikke om certifikatet
(det konkurreres om certifikat i "Vinnerklasse", og den er allerede bedømt).
Dersom du har en veteran i god
kondisjon og muligens av CK-kvalitet, burde den vel kanskje også ha
vært påmeldt i Åpen klasse i tillegg
til Veteranklasse.
Hundene i Veteranklasse blir
først konkurransebedømt som i åpen
klasse (AK). Veteraner med 1.AK
(rød sløyfe) konkurrerer videre i
VETK. Plasseringer og sløyfer er
her som for de foran nevnte konkurranseklasser.
CK eller HP kan oppnås. Hunder som oppnår rosa sløyfe CK konkurrerer videre i "beste hannhundklasse".

Rasens beste hannhund blir kåret i
"beste hannhundklasse" (BHK). Her
møter: Cert-hannen samt CK-hundene
fra Vinnerklasse, og CK-vinnerne fra
Championklasse og CK vinnerne fra
Veteranklasse. De stilles opp i den rekkefølge de ble plassert i sine respektive
konkurranseklasser.

oppfyller kravene. Den nærmest påfølgende i rekken (som oppfyller kravene)
kan tildeles res.CACIB. Det er imidlertid
kun CACIB som teller til internasjonalt
championat.
En hund er ikke internasjonal champion
før championatet er bekreftet fra FCI i Belgia. Eier må sende søknad om dette via
Norsk Kennel Klub).

Vinneren av konkurransen BHK skal
konkurrere mot beste tispe fra BTK
(plasseringene i beste tispeklasse skjer etter at alle tispeklassene har vært inne til
bedømmelse).
Vinneren av denne siste konkurransen blir BIR (Best I Rasen) og får en
sløyfe som er rød/ gul. Den andre blir
BIM (Best I Motsatt kjønn) og får en
sløyfe som er grønn/hvit.

Etter at rasen er ferdig bedømt kan det
være oppført avlsklasse(r) i katalogen.
D.v.s. at en deltagende hannhund eller
tispe, kan ha 4 avkom som har vært bedømt ved utstillingen. Dersom din hund
er et avkom etter en slik hund, plikter du å
vente med din hund utenfor ringen til
denne klassen er ferdig bedømt.

Ved Norsk Kennel Klubs utstillinger,
som er internasjonale utstillinger, kan vinner av BHK og vinner av BTK, tildeles
CACIB (internasjonalt certifikat). Hunder
fra veteranklassen deltar ikke i
konkurransen om CACIB. Dersom
vinner av BHK/BTK allerede er
internasjonal champion, eller ikke
er fylt 15.måneder, kan CACIB
tildeles den neste i rekken som

Det kan også være oppdretterklasse(r)
til bedømmelse. En oppdretterklasse behøver ikke å være oppført i katalogen, men
det må være påmeldt 4 hunder til bedømmelse i JU, AUK, AK, CHK eller VETK
som kommer fra samme oppdretter. Når
det gjelder deltagelse i Oppdretterklasse
bør oppdretter selv gi beskjed til sine deltakende valpekjøpere dersom de skal vente
til rasen er ferdig bedømt.
Ved utstillinger som har med flere raser (NKKs utstillinger f.eks., omfatter alle
raser) vil det etter rasebedømmelsene, bli
arrangert konkurranser innen de ti grupper som rasene er inndelt i.
Fire hunder i hver gruppe blir
plassert, og vinneren av hver
gruppe BIG, (bred hvit/blå
sløyfe) møtes i utstillingens siste
konkurranse: BIS (Best In
Show) som tildeles en bred
nasjonalfarget sløyfe.

På Norsk Kennel Klubs Internettside
http://www.nkk.no
kan du digitalt melde på til NKKs utstillinger,
finne påmeldingsblankett til utstillinger samt
finne Terminliste for Utstillinger....
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