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Regler for offisielle konkurranser i juniorhandling 

Gjeldende fra 1. januar 2015. 
Innledning 
Juniorhandling er en sport for ungdommer i alderen 10 -17 år. Den første konkurransen i 
juniorhandling ble avholdt i New York i 1932.  

Selve konkurransen er bedømmelse av en person - «handlerens» («handler» er den personen 
som viser hunden i utstillingsringen) - evne til å fremføre en hund til bedømmelse på en 
korrekt måte i en utstillingsring. Hundens eksteriør skal ikke vektlegges, kun juniorhandlerens 
evne til å presentere hunden for dommer skal vektlegges for bedømmelsen. 

Hardhendt behandling/håndtering av hunden er totalt uakseptabelt og kan føre til diskvalifi-
sering. Dommer/ringpersonell kan diskvalifisere ekvipasjen (juniorhandler og hund) dersom 
hund viser uønsket atferd i ringen. Uønsket adferd kan være aggresjon overfor handler, eller 
andre hunder eller at hunden viser stor redsel i ringen.  

Dersom juniorhandler opplever at hunden viser uønsket atferd skal han /hun si i fra til 
ringsekretær/ dommer om dette  

Hensikt  
Juniorhandlerkonkurranser arrangeres for å øke hundeinteressen blant ungdom.  
 
Arrangører  
Norsk Kennel Klub (NKK) og NKKs medlemsklubber kan arrangere konkurranse i 
juniorhandling, i samarbeid med Norsk Kennel Klub Ungdom (NKKU).  
 
Juniorhandling skal følge NKKs utstillingsregler.  

Rapportering av resultater  
Arrangører av Juniorhandlingskonkurranser skal innen 14 dager sende resultatene med 
fullstendige premielister til NKK og NKKU.  

Klasser  
Det konkurreres i følgende klasser:  

 Klasse 10-13 år  
 Klasse 14-17 år  

Konkurransen er åpen for alle fra og med den dagen de fyller 10år og frem til dagen før de 
fyller 18år.  

De fire beste i hver klasse går videre til finalen i den store ringen. 
 

Påmeldt hund  
Det kan kun meldes på hunder som er registrert i NKK eller i register anerkjent av NKK.   
Hunden må for øvrig oppfylle kravene for påmelding/deltakelse på ordinær utstilling, i 
henhold til NKKs utsillingsregler.  
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Hunden må̊ ha fylt 9 måneder første utstillingsdag. Den behøver ikke være påmeldt i andre 
klasser på den aktuelle utstilling.  

Dersom den påmeldte hunden ikke kan delta pga skade/sykdom, kan den fremvises til 
utstillingsleder, som avgjør om juniorhandler kan bytte hund. Veterinærattest kan kreves. Det 
tillates kun å bytte hund innen samme rase, etter avtale med utstillingsleder. 

Juniorhandler  
Påmeldte juniorhandler kan ikke endre/bytte konkurransedag etter påmeldingsfristen. En 
juniorhandler kan delta med forskjellige hunder i løpet av året.  

Ved konkurransens start skal alle ekvipasjer være ved/i ringen, og skal oppholde seg der til 
konkurransen er avsluttet og finalister er valgt. Det gis ingen dispensasjon fra dette.  

Øvrige bestemmelser  
All påvirkning/dobbelthandling av juniorhandler eller dens hund er ikke tillatt under 
bedømming. Dersom dette observeres av dommer/ringsekretær vil ekvipasjen bli 
diskvalifisert fra konkurransen.  

Dommer 
NKK eller arrangerende klubb velger ut dommer til å dømme konkurransene. Dommer skal 
ha en interesse for sporten og ha satt seg godt inn i regelverket før bedømmelsen starter.  

Retningslinjer for bedømmelsen  
Hver ekvipasje bedømmes individuelt. Dommer skal vurdere juniorhandleren ut fra følgende 
øvelser:  

 Evnen til å vise hunden  
 Kunnskap om rasen  
 Oppstilling  
 Tenner/bitt  
 Formasjoner  
 Holdninger/bevegelser i gruppen  
 Kontakt/samarbeid  
 Utnyttelse av ringen  
 Fremvisning av fremmed rase  
 Helhetsinntrykk  

Det skal utfylles et kritikkskjema for hver ekvipasje. På kritikkskjemaet gir dommeren poeng 
i en skale fra 1 – 10, hvor 10 er best. Dommer kan gi kommentarer i tillegg til poengsum, 
dersom han/ hun ønsker dette. Dersom flere ekvipasjer har lik poengsum og dette er 
avgjørende for uttak av finalistene til de 4 finaleplassene, tas de aktuelle ekvipasjene inn til ny 
bedømming. Dommer må så gjøre en endelig avgjørelse om hvilke 4 finalister som skal til 
finalen.  

Finale 
De 4 finalistene fra hver aldersklasse skal entre finaleringen og rangeres i rekkefølge 1-4. 
Finalen bedømmes uavhengig av finalistenes tidligere oppnådde poengsum og plasseringer.  
Vinneren av hver klasse er direkte kvalifisert til NM finalen. Dersom vinneren allerede er 
kvalifisert, går plassen videre til neste plasserte, men dog ikke lengere en fjerde plass. 
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Årets Juniorhandler 
Årets Juniorhandler utregnes av NKKU, se NKKU`s regelverk. 
NKKU forbeholder seg retten til å offentligjøre årets juniorhandler, og denne vil av NKKU bli 
offentliggjort etter NM finalen, på Norsk Vinnerutstilling. Vinneren skal ikke offentliggjøres 
før dette, men vinner vil i god tid få beskjed om oppmøte tid 
 
 
Regelverk  
Regelverket revideres av NKKUs juniorhandlingskomite i samarbeid med NKK hvert annet 
år.  
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