Regler for Valpeshow, Unghundskuer,
Open Show og Match Show
Gjeldende fra 1.1.2018

Regler for avholdelse av:
Valpeshow, unghundskuer,
open show og match show

1. Arrangement for hunder under utstillingsalder (valpeshow):
Med dette menes eksteriørbedømmelse av valper fra 4 måneder opp til 9.
Heretter betegnes denne arrangementsform for valpeshow. Valpeshow
kan avholdes av så vel raseklubber som de øvrige samarbeidende klubber.
Raseklubbene kan fritt avholde Valpeshow for egen/egne rase/raser, men dersom de ønsker å ha med
andre raser, må vedkommende raseklubb gi sin tillatelse.
Øvrige samarbeidende klubber kan avholde valpeshow for alle raser under forutsetning av at det
planlagte arrangement ikke kolliderer med raseklubbens egne arrangement. Det vil si at raseklubbene
ikke kan nekte at deres rase blir medtatt dersom de selv ikke har et arrangement innenfor samme område
på samme tid.
Valpeshow er kun åpne for renrasede hunder, og det er ikke anledning til å ha med klasser for
diskvalifiserende feil. Det er en forutsetning at alle hunder som deltar er vaksinert etter gjeldende
bestemmelser.
Ved valpeshow er det ikke kvalitetsbedømmelse. Det skal skrives kritikk for hver hund, men det skal
ikke angis premiegrad for kvalitet. Kritikkene skrives på spesielle blanketter for slike formål. Alle
hunder som deltar får deltakersløyfe, som er lilla/rosa.
I konkurranseklasse gis det sløyfer/vises fargekort for plasseringene. Følgende farger kan benyttes: • 1.
Rød/rosa. • 2. Blå/rosa. • 3. Gul/rosa. • 4. Grønn/rosa. HP Lilla
HP (Hederspremie) er gjeninnført fra 01.01.2018 som et krav for å bli best i rasen(BIR) og for å kunne
representere rasen i gruppefinalen. Dommer kan tildele HP (i konkurranseklasse) til alle valper som
bedømmes å være en lovende representant for rasen. Best plasserte valp i aldersgruppen 4-6 mnd og 69 mnd som har fått tildelt HP, konkurrerer om BIR valp.
Arrangør kan velge å tildele BIR 4-6 måneder og BIR 6-9 måneder, og at begge representeres i
gruppefinalen, om arrangøren ønsker dette.
Det er ikke anledning til å ha med avls- og oppdretterklasser på valpeshow. Det stilles ikke krav til bruk
av autoriserte dommere, men det må sørges for at de som skal dømme har godt kjennskap til
rasen/rasene.

2. Ikke stambokberettigede mønstringer:
Med dette menes:
1. Unghundskuer - åpne forhunder opp til 2 år og ikke tidligere utstilt.
Nedre aldersgrense bestemmes av raseklubben, men hunder under 4 måneder kan ikke delta.
2.

Open Show - utstillinger hvor det ikke utdeles Certifikat.

3.

Match Show Slike arrangement kan avholdes av alle klubber. Kun raserene hunder kan delta. Det er en forutsetning
at alle hunder som deltar er vaksinert etter gjeldende bestemmelser. Det stilles ingen formelle krav til
dommer, men denne bør ha bredest mulig raseerfaring.
Ved unghundskuer og open show kan det være såvel kvalitets- som konkurransebedømmelse. Kritikkene skrives på spesielle blanketter, og sløyfer/fargekort som benyttes såvel i
kvalitets- som konkurranseklasse har følgende farger: • 1. Rød/rosa. • 2. Blå/rosa. • 3. Gul/rosa. • 4.
Grønn/rosa
.
Avls- og oppdretterklasser kan medtas på unghundskuer, men kan ikke premieres.

