REGLER
for utstillinger/stevner arrangert av Norsk Kennel Klub
(NKK) og medlemsklubber

Gjeldende fra XXX

TILKNYTTET:

Regler
for utstillinger/stevner arrangert av Norsk Kennel Klub (NKK)
og medlemsklubber
Gjeldende fra xx.xx.xxxx
Dette regelverk gjelder for alle offisielle utstillinger arrangert av NKK og medlemsklubber. Ved uoffisielle arrangementer skal arrangerende klubb opplyse at arrangementet er
uoffisielt.
3.2 Krav for hund:
For å melde på til utstilling må følgende
krav være oppfylt:
- alle hunder født etter 1. januar 1998
må være ID-merket.
- hunden må være registrert i NKK eller i
register anerkjent av NKK.
- hund permanent innført til Norge skal
være omregistrert til NKKs register.
- for border collie kreves det for norskeide hunder at hunden minst 2 forskjellige
år har oppnådd minst 90 poeng på gjeterhundprøve før den kan meldes på til
utstilling. Utenlandsk eid border collie
har rett til å melde på og konkurrere om
CACIB.
- ved påmelding av uregistrert hund til
AG og LP konkurranser må hundens IDnummer oppgis.

1. Organisasjon og ledelse
Alle arrangører skal ha en oppnevnt utstillingsleder. Denne skal sørge for at
utstillingen arrangeres i henhold til dette
regelverk, og at eventuelle tvister/uklarheter løses på stedet/eventuelt
sendes NKK for prinsipiell fortolkning og
avgjørelse. Utstillingens leder kan bortvise fra arrangementet personer som
bryter utstillingsreglene. Hunder som
viser uønsket oppførsel kan vises bort
av dommer eller utstillingens leder.
Hunder som på utstillingen eller stevnet
viser uakseptabel oppførsel ved å vise
aggressivitet, gjøre utfall eller på annen
måtet opptrer truende mot mennesker
og/eller andre hunder skal bortvises fra
utstillings-/stevneområdet.
Konflikt mellom utstillere er arrangøren
uvedkommende.
Arrangør er ansvarlig og selv økonomisk
ansvarlig for så vel resultat som prinsipielle problemer oppstått på grunn av
arrangementets tekniske detaljer.
Hundens velferd skal ha høyeste prioritet på alle utstillinger/stevner.

3.2 Minimumsalder for deltakelse på
utstilling
Hunden må senest ha fylt 9 måneder
første utstillingsdag, uavhengig av hvilken dag rasen bedømmes ved utstillinger over flere dager.
Valper under 4 måneders alder kan ikke
delta på prøver eller stevner og får heller ikke medtas inn på utstillingsområdet.

2. Deltagelse
Enhver har rett til å melde på hund til
utstilling dersom man ikke av NKK eller
samarbeidende utenlandsk klubb (FCI)
er fratatt denne rett.

3.3 Vaksinasjonsregler
Hunder må være vaksinert mot valpesyke og attest kunne fremvises.
- Hund under ett års alder: Hunden må
være minimum 12 10 uker ved siste
vaksinasjon.
- Hund over ett års alder: Hunden skal
være vaksinert ved minst 10 måneders
alder ca ett års alder (maksimum 12
måneder etter forrige vaksinasjon) og

3. Utstillingsberettigede raser/hunder
3.1 Krav til rase:
Det vises til FCIs raseliste og til Nordisk
Kennel Unions til enhver tid gjeldende
liste over utstillingsberettigede ikke FCIgodkjente raser.
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- er mer enn 6 uker drektig (mer enn 42
dager etter siste parring) mer enn 42
dager drektig, regnet fra siste parring.
- har valper under 8 uker 56 dagers alder.
Hunder som utstilles, skal være i god
mental og fysisk helse og ikke vise tegn
på sykdom. En hund kan kun delta på
utstilling dersom den på utstillingsdagen
ikke utgjør noen smittefare. Ved tvil skal
det framlegges veterinærattest som bekrefter dette. Dersom en hund har pådratt seg en skade som kan bekreftes
av en veterinærattest, skal attesten
medbringes på utstillingen. Det vil alltid
være opp til dommeren å vurdere om en
pådratt skade medfører at opprinnelige
eksteriørfeil i forhold til FCI-standarden
ikke lenger kan konstateres med samme
tydelighet.
Utstillingsleder, dommer eller veterinær
kan kreve hunden veterinærkontrollert.
Hannhunder som kastreres gjennom
operativt inngrep pga skade eller sykdom har rett til å delta på utstilling dersom det fremlegges attest på godkjent
formular om at hunden etter 6 mnd alder, men før operasjon har hatt normalt
utviklede testikler på normal plass. Utstillingstillatelse for slik hund utstedes
etter søknad av NKK. Kastrerte tisper
gis generell dispensasjon.

deretter skal siste vaksinasjon være utført for maksimum 3 år siden.
- Ved førstegangsvaksinasjon må det ha
gått minimum 2 uker fra vaksinasjonsdato.
Kontroll på at gjeldende innførsels- og
vaksinasjonsbestemmelser er fulgt kan
forekomme.
Det anbefales at deltagende hunder
også er vaksinert mot parvovirusinfeksjon og parainfluensa (kennelhoste).
3.4 Dep.nr/åpen stambok
Hunder av raser hvor stamboken er
åpen, eller hunder som NKKs Hovedstyre har gitt dispensasjon for, kan gis et
”dep.nr.” og stilles ut, mot deponering av
registreringsavgift. Oppnår hunden nødvendig premiegrad, utsteder NKK registreringsbevis. En hund kan kun stilles ut
en gang på denne måte. Eneste unntak
er hunder som får betegnelsen KIP (kan
ikke premieres). Oversikt over gjeldende
bestemmelser for de enkelte raser og
adgang til ”dep.nr” fås ved henvendelse
til NKK.
3.5 Øre-/halekupering
I henhold til Mattilsynets forskrift nr 614
kan ikke øre-/halekuperte hunder av
kuperingsraser delta på utstillinger eller
prøver, uansett i hvilket land kuperingen
har blitt foretatt. Importerte, norskeide
hunder som før 1.1.2001 har skriftlig
utstillingstillatelse fra Mattilsynet (tidligere Statens Dyrehelsetilsyn) kan delta på
utstilling og prøver. Utstillingstillatelsen
skal medbringes og forevises ringsekretær i original før bedømmelsen. Dersom
attest er glemt medbrakt, skal rettkjent
kopi med angivelse av reg.nr., utstillingssted og dato sendes innen 8 dager
direkte til NKK.
Naturlig stumphale: Det vises til NKUs
til enhver tid gjeldende liste over raser
med naturlig stumphale.

3.7 Doping/faking er forbudt
Med doping forstås her medisin eller
annet middel som gjennom sin virkning
stimulerer, beroliger, stiller smerte, påvirker atferd, temperament eller på annen måte kan antas å virke inn på hundens prestasjon eller kvalitet.
Det er ikke tillatt å fremføre hund til bedømmelse hvor:
- operativt inngrep er foretatt i den hensikt å forbedre hundens eksteriør.
- pels, nese eller hud er behandlet med
produkter som forandrer farge eller
struktur.

3.6 Helsestatus
Hund kan ikke delta dersom:
- den er syk
- den har utøy
- den er blind og/eller døv

4. Påmelding og påmeldingsavgift
4.1 Påmelding og betaling
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påmeldingsgebyret. Såfremt det i invitasjonen er opplyst om reservedommere,
tilbakebetales ikke beløpet. Tilbakebetaling av påmeldingsavgift kan kun skje
ved dommerendring (og ikke ved hundens sykdom eller skade).

Påmelding og betaling skal skje innen
fastsatt frist. Alle former for påmelding er
bindende. Påmelding etter fristens utløp
kan godtas av arrangør dersom disse
trykkes i katalogen under korrekt rase,
kjønn og klasse, samt i nummerrekkefølge innenfor den enkelte rase.
NKK aksepterer ikke påmeldinger etter
fristens utløp. Påmeldinger som beviselig (for eksempel ved fremvisning av
gyldig kvittering) er sendt innen fristens
utløp, godtas som tillegg til katalogen.
Tillegg til katalogen skal slås opp ved
aktuell ring. Eier av påmeldt hund skal
være medlem i en av NKKs medlemsklubber eller samarbeidende utenlandsk organisasjon for å oppnå medlemsrabatt.
Påmelding til NKKs utstillinger gjøres via
1. NKKs elektroniske påmeldingssystem
på Internett med betaling
2. ferdig trykket giropåmelding
3. standard påmeldingsskjema

Utstillingsarrangør er ikke forpliktet til å
tilbakebetale påmeldingsavgift ved avlysning på grunn av force majeure.
4.2.2 Delvis refusjon
Arrangør kan beregne seg et administrasjonsgebyr på 25 % av betalt påmeldingsavgift ved refusjon på grunn av
følgende forhold:
- påmelding ikke godtatt.
- blir hunden syk og dokumenteres sykdom ved original veterinærattest: Attesten må leveres/sendes (poststemplet
senest 3 dager etter utstillingen) til arrangør. Attesten må angi hundens registreringsnummer, bekrefte at hunden
av veterinærmedisinske årsaker ikke
kunne delta og være underskrevet og
stemplet av veterinæren.

Dersom hele påmeldingsavgiften ikke er
betalt innen fristens utløp kan arrangøren etter eget valg:
- returnere påmeldingen (se pkt 4.2.2
om fratrekk av adm gebyr) eller
- ilegge et tilegg på 50 % av påmeldingsavgiften
Påmeldingsavgift må betales selv om
hunden ikke møter til bedømmelse (unntak iht pkt 4.2).

4.3 Katalog
Ved alle utstillinger, i tillegg til at rasen
er angitt i landets eget språk, skal katalog og programmet inneholde rasenes
hjemland og rasenavnet angitt i ett av
FCIs fire arbeidsspråk.
4.3 Korrekt informasjon
Uriktige opplysninger ved påmeldingen,
kan føre til at hunden blir diskvalifisert
og resultater annullert. Utstiller må selv
varsle utstillingens sekretariat/informasjon om feil i katalogen. Når
norsk utstillings-championat er oppnådd
etter påmelding, skal hunden flyttes til
championklasse og dette meddeles
ringsekretær.

4.2 Refusjon av påmeldingsavgift
4.2.1 Full refusjon
Påmeldingsavgiften tilbakebetales i sin
helhet ved dommerendring etter påmeldingsfristens utløp, og utstiller senest før
bedømmelsen av rasen starter, selv
varsler arrangør ved innlevering av
startnummer til utstillingens sekretariat/informasjon at hunden ikke deltar.
Dersom man ikke er tilstede skal skriftlig
varsel sendes til arrangør (poststemplet
senest 3 dager etter utstillingen).
Hvis det etter påmeldingsfristens utløp
er foretatt dommerendring, kan det etter
skriftlig varsel samt levering av nummerskilt og kvittering senest på utstillingsdagen før bedømmelsen av rasen
er påbegynt, tilbakebetales en andel av

4.4 Kunngjøring av dommerendring
Dommerendring kunngjøres skriftlig til
utstiller. Skjer endringen så sent at dette
ikke er mulig, skal endringen kunngjøres
ved aktuell ring.

5. Utstillerens plikter og ansvar
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Hund som kommer for sent til ordinær
bedømmelse kan gis en kvalitetsbedømmelse og eventuelt HP/CK. Hunden
kan deretter delta i ikke avsluttede konkurranseklasser. Det skal skrives på
kritikken at hunden kom for sent. Hunder som møter etter at rasen er ferdig
bedømt kan, dersom tiden tillater det, av
dommer gis en kritikk med premiegrad.

5.1 Hundens identitet
Arrangør kan når som helst gjennomføre
kontroll av hunders id-merking.
5.2 Ansvar
Utstilleren er ansvarlig for sin(e)
hund(er). Dette inkluderer også ansvar
for eventuell skade forårsaket av hunden i forbindelse med utstillingen.

5.7 Båndtvang
Hunder skal alltid holdes i bånd på utstillingsområdet. Unntak er ved gjennomføring av aktuelle øvelser i lydighets- og
agilitykonkurranser.

5.3 Tilsyn
Utstiller plikter å føre tilsyn med sin(e)
hund(er), også kontroll og tilsyn med
hund plassert i bur, bil, campingvogn på
eller utenfor utstillingsområdet. Hund
tillates bare fastsatt i ”galge” når den
trimmes eller børstes.

5.8 Avstraffelse
Hardhendt avstraffelse og bruk av pigghalsbånd er ikke tillatt.

5.4 Møtetid
Bedømmelsen starter tidligst til innkalt
møtetid. Den enkelte utstiller er ansvarlig for å møte ved korrekt ring i god tid
før bedømmelsen starter.
Det gjøres spesielt oppmerksom på at
(eventuell) tidsplan oppslått på stedet
eller ved ringen, kun er å betrakte som
veiledende. Bedømmelsen kan starte
både tidligere og senere uten varsel,
men ikke tidligere enn innkalt møtetid.

5.9 Klandre dommer
Det er ikke tillatt i noe forum å klandre
dommer eller åpenlyst kritisere dommerens bedømmelse.
5.10 Profileringsklær
Det er ikke tillatt for utstiller under bedømmelse å bære klær o.l med synlig
kennelnavn.

5.5 Påvirkning
Det er forbudt ved bedømmelsen å:
- forsøke å ødelegge for andre deltakende hunder
- åpenlyst påvirke hund ved hjelp av
person utenfor ringen.
Alle henvendelser fra utstiller til dommer, skal skje via ringsekretær så lenge
bedømmelsen pågår.

6 Forseelser
Brudd på ovenstående regler, oppførsel
i strid med god skikk og til sjenanse for
andre, kan medføre innrapportering til
NKK og føre til tap av premie og/eller
utelukkelse av deltakelse på utstilling,
prøve eller stevne.

7. Dommere, funksjonærer og
ringpersonell

5.6 For sent fremmøte
Det er utstillerens eget ansvar å møte i
god tid ved ringen, slik at hunden er til
stede når den skal bedømmes. Dersom
en hund kommer for sent til
kvalitetsbedømmelsen, kan dommeren,
når hele rasen er ferdigbedømt, gi
hunden en kvalitetsbedømmelse.
Hunden kan ikke delta i
konkurransebedømmelsen. En hund
som kommer for sent til
konkurransebedømmelsen, kan ikke
delta i denne.

Dommer kan kun fremvise til bedømmelse hund som han/hun, nærmeste
familie eller partner eier, er medeier i
eller har oppdrettet. Dommer kan ikke
dømme hund vedkommende har eid,
vært medeier i, solgt eller hatt i sin besittelse de siste 6 måneder. På internasjonale utstillinger gjelder I følge FCIs regel
kan ikke dommer melde på hund til utstilling hvor dommeren selv dømmer.
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På nasjonale utstillinger kan dommer
melde på, men ikke personlig fremføre
hund til bedømmelse på utstilling hvor
vedkommende selv dømmer.
Øvrige ringpersonale (ringsekretær,
dommerelev/-aspirant, ringsekretærelev/-aspirant og skrivere) kan ikke melde på hund til bedømmelse i den ring de
fungerer og heller ikke personlig fremføre hund til bedømmelse den dag de
fungerer. Ved utstilling over flere dager,
kan de heller ikke melde på, eller fremføre hund til bedømmelse, for den
dommer de har fungert for, eller skal
fungere for. Nær familie/samboere kan
ikke stille ut hund i ring hvor
ringpersonal, elev eller aspirant
fungerer. Utstillingsleder kan verken
melde på eller fremføre hund til bedømmelse. Øvrige funksjonærer kan
melde på og fremføre hund til bedømmelse. Ved fremføring av hund er det
forbudt å bære synlig funksjonærmerke.

8. Protest
Dommeravgjørelser er endelige. Enhver avgjørelse som dommeren gjør i
forhold til kvalitetsbedømmelse, premiering og plassering er endelig og kan ikke
endres.
Eier kan protestere mot bedømmelse
som konkluderer med diskvalifiserende
feil etter standarden innen 1 uke etter
utstillingens avslutning.
Godkjennes protesten utgår hundens
premiering av resultatlistene og påmeldingsavgiften tilbakebetales sammen
med protestavgiften.
Avslag på protest kan skriftlig overklages innen 30 dager til NKK.
Endringer i resultatlisten kan skje innen
to (2) år fra utstillingen.

Deltagere kan således ikke protestere
mot dommerens bedømning og frie
skjønn.
Klage på beslutning kan ankes:
1.Etter protest fra den berørte utstiller.
2.Etter beskjed fra utstillingens ledelse eller fra den gjeldende
dommer.
3.Etter beslutning av NKK, ved annen grunn, til å ta opp spørsmålet om endring av resultatet.
Protest på beslutning skal være
skriftlig. Den skal leveres till utstillingens leder innen utstillingen avsluttes samme dag som
det påklagde resultatet meddeles og være fulgt av protestavgift motsvarende dobbel påmeldingsavgift i åpen klasse.
Om protesten leveres inn av
noen som ikke er berettiget til
dette eller om protesten ikke er
fulgt av fastsatt protestavgift,
skal protesten umiddelbart avvises. Slik beslutning tas av utstillingens leder.
Om protesten tas opp til behandling,
skal utstillingens arrangør senest innen
sju dager etter utstillingen avsluttes
meddele sin beslutning skriftlig. Kan arrangør ikke meddele sin beslutning innen foreskreven tid, f. eks. på grunn av
at resultat fra utstillingen ikke foreligger,
skal arrangøren overlate avgjørelsen til
NKK.
Protest kan kun fremlegges dersom utstillingsreglene er brutt.
Protesten skal være skriftlig, mottatt av
NKK og betalt innen 8 dager etter utstillingen. Protestgebyret er det dobbelte
av den til enhver tid gjeldende påmeldingsavgift til NKKs int. utstillinger. Gebyret tilbakebetales bare dersom protesten godtas.

Unntak:
Dommerens beslutning kan endres i
følgende tilfelle.
a.Om feil av teknisk art er begått
b.Om hunden ikke hatt rett til å delta i følge gjeldende bestemmelser.

9. Gjennomføring av bedømmelse
Hannhunder og tisper bedømmes hver
for seg. Klassen bestemmes av alder og
tidligere oppnådde resultater. Hunden
kan bare meldes på i en (1) klasse. Bedømmelsen er delt i en kvalitetsdel og
en konkurransedel.
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11.3 Unghundklasse – UK: Hunden må
være fylt 15 men være under 24 måneder første utstillingsdag.

Ved kvalitetsbedømmelsen vurderer
dommeren hunden opp mot rasebeskrivelsen, og gir skriftlig kritikk med kopi til
utstilleren og raseklubben. Kritikkene
skrives på et av de skandinaviske språk
eller et av de fire FCI språk (engelsk,
fransk, tysk, spansk).

11.4 Unghundkonkurranseklasse –
UKK: Klassen er åpen for hunder som
har oppnådd Excellent i Unghundklasse
(1UK). Dommer kan tildele særlig gode
unghunder Champion-kvalitet (CK). Kun
hunder med CK skal delta i Beste
Hannhund/Tispe klasse.

10. Bytte av påmeldt klasse
Når katalogen er trykket, er det forbudt å
flytte en hund fra en klasse til en annen
med mindre årsaken er en trykkfeil eller
liknende som ikke kan lastes påmelder.
Etter påmelding kan valgt klasse ikke
endres.
Unntak:
• norsk utstillingschampionat er
oppnådd etter påmelding.
• Brukspremiering er oppnådd etter
påmelding. Hunden anses som
premiert når dommeren har innstilt til premiering.

11.5 Åpen klasse – AK: Hundene må
være fylt 15 måneder første utstillingsdag og ikke være norsk utstillingschampion.
11.6 Åpen konkurranseklasse – AKK:
Klassen er åpen for hunder som har
oppnådd Excellent i Åpen klasse (1AK).
Dommer kan tildele Championkvalitet
(CK) til hund av championatkvalitet. Kun
hunder med CK skal delta i Beste
Hannhund/Tispe klasse.

11. Generelle regler for kvalitets- og
konkurranseklasser:
Individuell kvalitetsbedømmelse i alle
klasser. Følgende premiegrader Excellent, Very Good, Good samt 0. premie
og KIP (kan ikke premieres). Konkurransebedømmelse i alle klasser, 4 plasseringer.
For dachshundrasene, toy-, dverg- og
mellompuddel, klein- og mittelspitz gjelder spesielle regler ved deltakelse i junior-, unghund- og åpen klasse, se pkt.
11.17.
Deltakere i junior- eller veteranklasse
konkurrer ikke om CACIB.

11.7 Brukshundklasse (fra 9 15 mnd)
Klassen er åpen for:
11.7.1: Alt I: Jaktprøvepremierte hunder
av følgende raser:
Gruppe 1: Border collie
Gruppe 5: Hälleforshund, jämthund, karelsk bjørnhund, laika-rasene, norsk
elghund grå og sort, svensk hvit elghund. Finsk spets og norrbottenspets.
Gruppe 6: Beagle, drever, dunker, finsk
støver, haldenstøver, hamiltonstøver,
hygenhund, istarski støver, luzernerstøver, schillerstøver, schweizerstøver,
smålandsstøver samt andre støvere tilsluttet NHKF.
Gruppe 7: Samtlige raser unntatt: bracco italiano, drentsche patrijshond, gammel dansk hønsehund, italiensk spinone, stabyhoun.
F.o.m 01.07.08: ungarsk vizsla

11.1 Juniorklasse – JK: Hundene må
være fylt 9 måneder, men være under
18 måneder første utstillingsdag. OBS:
Hunder som deltar i juniorklasse konkurrerer ikke om CACIB.
11.2 Juniorkonkurranseklasse – JKK:
Klassen er åpen for hunder som har
oppnådd Excellent i Juniorklasse (1JK).
Dommer kan tildele særlig gode juniorer
Champion-kvalitet (CK). Kun hunder
med CK skal delta i Beste Hannhund/Tispe klasse.

11.7.2: Alt II: Hund (også NUCH) som er
premiert eller har bestått rasespesifikk
bruks-/jaktprøve kan delta i klassen.
Gjelder følgende raser:
Gruppe1: Australsk kelpie, belgiske fårehunder, beauceron, bouvier des ardennes, bouvier des flandres, briard,
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11.9 Championklasse – CHK: Klassen
er obligatorisk for norske utstillingschampions (unntatt for raser med brukshundklasse alt. II og veteraner). Andre
nasjonale og internasjonale utstillingschampions kan delta.

picard, pyreneiske gjeterhunder, schäferhund.
Gruppe 2: Boxer, dobermann, hovawart,
landseer, leonberger, newfoundlandshund, riesenschnauzer, rottweiler.
Gruppe 3: Border terrier, fox terrier
glatthåret og ruhåret. jack russell terrier,
lakeland terrier, parson russell terrier,
tysk jaktterrier, welsh terrier.
Gruppe 4: Samtlige.
Gruppe 5: Alaskan malamute, grønlandshund, samojedhund, siberian husky.
Gruppe 6: Samtlige raser unntatt raser
nevnt i pkt 11.7.1 og følgende raser:
Black and tan coonhound, dalmatiner,
otterhund, rhodesian ridgeback
Gruppe 7: Bracco italiano, drentsche
patrijshond, gammel dansk hønsehund,
italiensk spinone, stabyhoun. Ungarsk
vizsla fram til 31.06.08 (se pkt 11.7.1)
Gruppe 8: Samtlige raser unntatt: amerikansk cocker spaniel, kooikerhund,
lagotto romagnolo, portugisisk vannhund, spansk vannhund.
Gruppe 10: Samtlige raser

11.10 Champion konkurranseklasse –
CHKK: Klassen er åpen for hunder som
har oppnådd Excellent i champion klasse (1CHK). Dommer kan tildele Championkvalitet (CK) til hund av championatkvalitet. Kun hunder med CK skal
delta i Beste Hannhund/Tispe klasse.
11.11 Veteranklasse – VK: Klassen er
åpen for hunder som første utstillingsdag har fylt 8 år.
11.12 Veteran konkurranseklasse –
VKK: Klassen er åpen for hunder som
har oppnådd Excellent i Veteranklassen
(1VK). Dommer kan tildele velholdte
veteraner Hederspremie (HP) eller
Championkvalitet (CK). Kun hunder med
CK skal delta i Beste Hannhund/Tispe
klasse. OBS: Hunder som deltar i veteranklasse konkurrerer ikke om CACIB.
HP og CK kvalifiserer for deltakelse i
konkurranse om beste veteran.

11.7.3: Working Class Certificate:
Utenlandsk eid hund, må for å kunne
delta i klassen dokumentere sine premieringer ved å fremlegge WCC (Working
Class Certificate) utstedt av sin nasjonale kennelklubb på utstillingen.

11.13 Beste Hannhundklasse –
BHK/Beste Tispeklasse – BTK: Klassene er åpne for alle rasens hunder av
samme kjønn som har fått CK (dvs fra
alle konkurranseklasser) samt Certvinner fra BKK alt 1.
Konkurranse-bedømmelse: 4 plasseringer: 1BHK, 2BHK, 3BHK, 4BHK.
Certifikatet deles ut i BHK/BTK til beste
hund, som ikke er norsk utstillingschampion eller fullcertet. Det presiseres at
også uplasserte hunder kan tildeles
Cert. For raser hvor det stilles nasjonale
jakt- eller brukskrav for oppnåelse av
cert, vil beste plasserte hund med jakteller brukskrav tildeles certet.
Det utdeles et reserve-cert, til hunden
bak cert-vinneren, som vil telle som cert
dersom cert-vinneren skulle bli diskvalifisert. Også reserve-cert vinneren må
tilfredsstille nasjonale jakt- eller brukskrav for oppnåelse av cert.

11.8 Brukshund konkurranseklasse –
BKK: Klassen er åpen for hunder som
har oppnådd Excellent i Brukshundklassen (1BK). Dommer kan tildele Championkvalitet (CK) til hund av championatkvalitet. Kun hunder med CK skal delta i
Beste Hannhund/Tispe klasse.
For raser fra alt I:
Certifikatet kan deles ut i denne klassen
til beste hund som ikke er fullcertet.
Fullcertet er hund som er tildelt nødvendig antall certifikater for oppnåelse av
utstillingschampionat, men som ikke
oppfyller prøvekravene til championatet.
For raser fra alt II:
certifikatet deles ut i BHK/BTK
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oppdrettere skal samtlige oppgis som
oppdrettere. Hvis en person har eget
oppdrett og i tillegg er medoppdretter av
andre kull, kan ikke avkom fra begge
oppdrett blandes i en og samme klasse.
Kun en klasse av samme rase fra samme oppdretter kan påmeldes. Samtlige
avkom i klassen må være av samme
størrelses/hårlagsvariant. Samtlige deltakende hunder må være påmeldt og
bedømt i en av utstillingens øvrige klasser. Klassen må ikke inne-holde mer
enn en Very Good. Hunder med KIP, 3
eller 0. premie kan ikke delta. Ved vurderingen er gruppens gjennomsnittlige
kvalitet med ensartethet i forhold til type
og helhetsinntrykk avgjørende, foran
den enkelte hund individuelle kvalitet.
Grupper av enhetlig og utmerket kvalitet
tildeles HP. Beste oppdretterklasse med
HP konkurrerer videre i finalekonkurransene. Oppdretter, eller representant for
denne skal informere ringsekretær og
eierne til deltakende hunder at oppdretterklasse skal stilles.

På internasjonale utstillinger konkurreres det om CACIB og ResCACIB i denne klassen.
CACIB kan tildeles best plasserte hund
fra klassene UK, AK, BK, CHK. ResCACIB kan tildeles nest best plasserte
hund fra samme klasser (også INT CH).
For raser med CACIB til fargevarianter:
Også uplasserte hunder i BHK/BTK skal
vurderes for CACIB/Res.CACIB.
11.14 Best i Rasen – BIR og Best i
Motsatt Kjønn – BIM: Beste hannhund
(1BHK) og beste tispe (1BTK) konkurrerer om BIR/BIM. Hvis en rase bedømmes av flere dommere, oppnevnes den
ene som dommer for BIR/BIM, beste
veteran, beste avlsklasse og beste oppdretterklasse. Dette kunngjøres før utstillingen.
11.15 Avlsklasse – AVKL: Klassen er
åpen for hannhunder eller tisper som
konkurrerer med 4 avkom. Avlshunden
må enten være påmeldt i offisiell klasse
eller i avlsklasse og presenteres sammen med gruppen. Avlshunden må ha
oppnådd minst Good på denne eller tidligere utstilling. Avkommet må være
påmeldt og bedømt i en av utstillingens
øvrige klasser. Klassen må ikke inneholde mer enn en Very Good. Avkom
med KIP, 3 eller 0. premie kan ikke delta. Kun en klasse av samme rase etter
en og samme avlshund kan meldes på.
Samtlige avkom i klassen må være av
samme størrelses-/hårlagsvariant. Ved
vurderingen er gruppens gjennomsnittlige kvalitet med ensartethet i forhold til
type og helhetsinntrykk avgjørende, foran den enkelte hunds individuelle kvalitet. Grupper av enhetlig og utmerket
kvalitet tildeles HP. Beste avlsklasse
med HP konkurrerer videre i finalekonkurransene. Eier eller representant
for avlshunden skal informere ringsekretær, samt eiere for deltakende hunder,
at avlsklasse stilles.

11.17 Juniorhandling
Det henvises til NKUs fellesregler for
juniorhandling.
11.17 Spesielle forhold:
Dachshunder, toy-, dverg- og mellompuddel, klein- og mittelspitz skal i Juniorklasse meldes på og bedømmes i den
størrelsesvariant de er registrert som.
Endelig størrelsesplassering finner sted
ved første gangs utstilling etter 15 måneder. Da måles hunden av dommeren
og bedømmes i endelig størrelsesvariant. Kopi av kritikkskjema som angir ny
størrelsesvariant samt original stamtavle
skal av eier sendes umiddelbart til NKK.
For dachshunder gjelder at dens brystomfang kan/skal måles av rasedommeren og dette avgjør i hvilken størrelsesvariant den skal bedømmes. For plassering som kanindachshund skal brystomfanget ikke være over 30 cm og som
dvergdachshund mellom 30 og 35 cm.

11.16 Oppdretterklasse – OPPDKL:
Klassen er åpen for gruppe med 4 hunder av samme rase, oppdrettet av samme person. Dersom flere personer er

For toy-, dverg- og mellompuddel gjelder
at hunder under 28 cm konstateres å
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Ikke-FCI-godkjente raser skal stå separat i katalogen og kan ikke delta i gruppefinalene på internasjonale utstillinger.
Finalekonkurranser er ikke stambokberettiget. Konkurranse om gruppenes og
utstillingens beste hund – BIG og BIS, 4
hunder plasseres. Hunder som er tildelt
BIR deltar i konkurranse om gruppens
beste hund (BIG). Hunder som er tildelt
1. BIG deltar i konkurranse om utstillingens beste hund (BIS). Dersom arrangør
finner det hensiktsmessig f.eks på grunn
av antall deltagende raser, kan gruppe 4
og 6 bedømmes sammen og gruppe 7
og 8 bedømmes sammen.og eller flere
grupper bedømmes under ett. Sammenslåing av gruppefinaler skal annonseres
i dommerannonsen.
Konkurranse om utstillingens beste veteran er åpen for hund som er tildelt BIR
veteran. Konkurransene om beste
avls/oppdrettergruppe er åpen for beste
gruppe i rasen med HP.

være toypuddel, mellom 28 og 35 cm
dvergpuddel og mellom 35 og 45 cm
mellompuddel.
For klein- og mittelspitz gjelder at hunder på 34cm + - 4cm types som mittelspitz og hunder på 26cm + - 3cm types som kleinspitz.
Eventuelle resultater oppnådd i annen
størrelsesvariant annulleres.
Endring av denne målingen kan kun gjøres ved innklaging til NKK. Eventuell
anke må sendes inn umiddelbart og senest 2 uker etter foretatt måling. Dersom
anke sendes inn, foretas endelig plassering av en ankeinstans. Ankeinstansen
består av 2 for rasen autoriserte eksteriørdommere oppnevnt i samarbeid med
raseklubb. Disse kontrollmåler og foretar
endelig plassering. Denne avgjørelse er
inappellabel.
I tilfeller hvor en hund stilles ut etter den
måling som er påklaget og før kontrollmåling er foretatt, er dette en aksept på
foretatt måling og medfører at denne blir
endelig samtidig som rett til påklaging
opphører.
Evt kostnader ved kontrollmåling må
dekkes av hundens eier.

1Very Gooddefinisjoner
12.1 Excellent excellent i kvalitetsklasse: Typisk, i alt vesentlig riktig bygget hund, hvis feil er så uvesentlige, at
den kan sies å være en meget god representant for sin rase.
12.2 Very Good very good i kvalitetsklasse: Hund av god type og bygning,
hvis eksteriørfeil ikke er mer fremtredende enn at den kan sies å være en
god representant for sin ras.

11.18 Kommisjonsmåling
Hunder kan også måles av kommisjon
etter fylte 9 måneder, men før fylte 15
måneder. Kommisjon består av 2 for
rasen autoriserte dommere. Kommisjon
kan avholdes i tilknytning til utstilling
eller annet terminfestet arrangement.
Original stamtavle med id-nummer skal
leveres arrangør ved måling. Id-nummer
skal kontrolleres. Arrangøren avgjør om
det er mulig å avholde kommisjon. Ved
måling i kommisjon plasseres hunden i
endelig størrelsesvariant og dette resultat kan ikke påklages. Etter slik kommisjonsmåling skal hunden stilles i den
størrelsesvariant som er bestemt. Skjema for målingen og original stamtavle
sendes umiddelbart til NKK av arrangøren.

12.3 Good good i kvalitetsklasse:
Hund av akseptabel type, hvis eksteriørfeil ikke er av en slik karakter at den kan
sies å være en utypisk representant for
sin rase.
12.3.4 Premie sufficient i kvalitetsklasse: Hund som i tilstrekkelig grad
tilfredsstiller rasestandardens krav, men
som mangler viktige rasekarakteristika
eller som ikke er i tilstrekkelig utstillingskondisjon.
12.4 0.premie: tildeles hunder som har
diskvalifiserende anatomiske, typologiske feil eller utypisk gemytt (herunder

11.19 Finalekonkurranser
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aggressive hunder og hunder som biter). Årsaken til premieringen skal anføres på kritikkskjemaet. Hunder som 3
ganger får 0. premie på grunn av gemytt
gis utstillingsforbud.
12.5 KIP (kan ikke premieres): betegner
at dommeren ikke kan avgjøre hvilken
premiegrad hunden fortjener i bedømmelsesøyeblikket. Betegnelsen kan bare
brukes dersom dommeren ikke kan
danne seg en sikker oppfatning av dens
kvalitet, f.eks at den ikke vil vise
bitt/tenner, halter eller lignende. Årsaken
til premieringen skal anføres på kritikkskjemaet.
12.6 Hederspremie (HP)
Kan tildeles meget lovende juniorer/unghunder og meget velholdte veteraner. Kan også tildeles homogene og
jevne avls- og oppdrettergrupper.
12.7 Certifikat/CK (Championkvalitet):
Helt igjennom typisk, og i alt vesentlig
riktig bygget hund, med så tydelige fortrinn og så uvesentlige feil at dommeren
finner den å være av championkvalitet.
12.8 CACIB/Reserve CACIB: (Innstilling til internasjonalt championat) kan
bare utdeles på internasjonale utstillinger og bare til virkelig fremragende hunder (som konkurrerer i klasser/raser
hvor CACIB kan tildeles og har registrerte aner i minst 3 ledd). Normalt er kravene til CACIB enda høyere enn til Certifikat. For norske raser er det i Norge
ingen kvalitetsforskjell på Cert/CK og
CACIB.
13. Dispensasjon
NKKs Hovedstyre kan, når særlige omstendigheter gjør det påkrevd, dispensere fra disse regler.
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Excellent, Excellent i kvalitetsklasse,
konkurranseklasse, LP og AG = rød
Very good, Very Good i kvalitetsklasse,
konkurranseklasse, LP og AG = blå
Good Good i kvalitetsklasse, konkurranseklasse, LP og AG = gul
Sufficient i kvalitetsklasse = grønn
4. premie i konkurranseklasse, LP og
AG = grønn
0. premie i kvalitetspremie, LP og AG =
grå
KIP (Kan ikke premieres) i kvalitetsklasse, LP og AG = brun
Til vinnere av BIS, BIG, Beste Veteran,
Beste Avlsgruppe og Beste Oppdrettergruppe samt for Cert, CK og HP skal det
utdeles premier. Arrangør står fritt mht å
utdele premier til andre hunder.
Utstillerne får i ringen utlevert premiesløyfer med dommerkritikken.

14. Premiesløyfer
Alle premieringer markes med premiesløyfer:
BIS = nasjonalfarget, bred
BIG = hvit og blå
BIR = rød og gul
BIM = hvit og grønn
BIR Veteran = grå og rosa
CACIB = hvit
Reserve Cacib = orange
Certifikat (Cert) = nasjonalfarget, smal
Championkvalitet (CK) = rosa
Championat = rød og grønn
Hederspremie (HP) = lilla
Hederspremie til avls- og oppdretterklasse = lilla og hvit
Alle deltakende hunder i LP, uansett
klasse = rød, sort og gul
Alle deltakende hunder i AG, uansett
klasse = sort og orange
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15. Brukskrav for deltakelse i bruksklasse
Gruppe 1 Bruks-, hyrde og gjeterhunder:
Rase
Brukskrav
Border Collie
Det kreves det at hunden minst 2 forskjellige år
har oppnådd minst 90 poeng på gjeterhundprøve
før den kan meldes på.
Australsk kelpie
En av følgende krav oppfylt:
Beauceron
-opprykk fra klasse D til C - brukshundprøve norBelgiske fårehunder (groe- disk program
nendael, lakenois, mali-bestått NKKs kåringsprøve
nois, tervueren)
-opprykk fra kl 1 til 2 RIK bruksprøve (RSP eller
Bouvier des ardennes
RRP)
Bouvier des flandres
-bestått IPO 1
Briard
-bestått SchH 1
Picard
Pyreneisk gjeterhund
Schäferhund
Gruppe 2: Schnauzer, pinscher, molosser og sennenhunder:
Rase
Brukskrav
Boxer
En av følgende krav oppfylt:
Dobermann
-opprykk fra klasse D til C - brukshundprøve norHovawart
disk program
Riesenschnauzer
-bestått NKKs kåringsprøve
Rottweiler
-opprykk fra kl 1 til 2 RIK bruksprøve (RSP eller
RRP)
-bestått IPO 1
-bestått SchH 1
Landseer
Minimum 100 poeng i VP1 på vannprøve for newLeonberger
foundlandshund
Newfoundlandshund
Gruppe 3: Terriere:
Rase
Border Terrier
Fox Terrier, Glatthåret
Fox Terrier, Ruhåret
Jack Russell Terrier
Parson Russell Terrier
Tysk jaktterrier
Welsh Terrier
Lakeland Terrier
Gruppe 4: Dachshunder:
Rase
Samtlige varianter

Brukskrav
Minimum Good på kunsthiprøve tatt i et av de
nordiske land

Brukskrav
Minimum 3 premie på hiprøve eller drevprøve for
dahshundrasene eller minimum Good på blodsporprøve tatt i ett av de nordiske land.
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Gruppe 5: Spisshunder:
Rase
Finsk spets
Norrbottenspets
Hälleforshund
Jämthund
Karelsk bjørnhund
Laika-rasene
Norsk elghund grå
Norsk elghund sort
Svensk hvit elghund
Alaskan malamute
Grønlandshund
Samojedhund
Siberian husky

Brukskrav
Minimum 3 premie på prøve for halsende fuglehund tatt i ett av de nordiske land
Minimum 3 premie på jaktprøve for elghund tatt i
ett av de nordiske land

Deltakende hund må oppnå to av de tre følgende
krav:
- Hunden må være tildelt trekkhundcert i løp.
- Hunden må ha gjennomført trekkhundtest
del 1
- Hunden må ha gjennomført trekkhundtest
del 2

Gruppe 6: Drivende og sporhunder:
Rase
Brukskrav
Beagle
Minimum 3 premie på jaktprøve for drivende hunDrever
der i Norden
Dunker
Finsk støver
Gotlandsstøver
Haldenstøver
Hamiltonstøver
Hygenhund
Istarskistøver
Luzernerstøver
Russisk flekket støver
Schweizerstøver
Schillerstøver
Slovakisk støver
Smålandstøver
Basset artesien normand
Minimum 3 premie på drevprøve for bassets
Basset bleu de gascogne
Basset fauve de bretagne
Basset hound
Grand basset griffon vendeen
Petit basset griffon vendeen
Bayersk viltsporhund
Minimum 3 premie på schweisshundprøve
Hannoveransk viltsporhund
Blodhund
Minimum 3 premie på sporprøve for blodhunder
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Gruppe 7: Stående fuglehunder:
Rase
Brukskrav
Breton
Minimum 3 premie på prøve for fuglehunder i
Engelsk setter
Norden
Gordon setter
Grosser Münsterländer
Kleiner Münsterländer
Irsk rød og hvit setter
Irsk setter
Pointer
Vorstehhund
Weimaraner
Fom 01.07.08
Ungarsk Vizsla
Bracco Italiano
Minimum 3 premie på prøve for fuglehunder i
Drentsje Patrijshound
Norgen
Gammel Dansk Hønsehund
Italiensk Spinone
Stabyhoun
Ungarsk Vizsla
Gruppe 8: Apporterende hunder:
Rase
Brukskrav
Amerikansk vannspaniel
Godkjent jaktanleggsprøve for spaniels
Clumber spaniel
Cocker spaniel
Engelsk springer spaniel
Field spaniel
Irsk vannspaniel
Sussex spaniel
Welsh springer spaniel
Chesapeake bay retriever
Minimum 3 premie på prøve for retrievere
Curly coated retriever
Flat coated retriever
Golden retriever
Labrador retriever
Nova scotia duck tolling
retriever
Wachtelhund
Minimum 3 premie på rasespesifikk prøve i utlandet alternativt 3 premie på prøve for spaniels
Gruppe 10: Mynder:
Rase
Afghansk mynde
Azawakh
Borzoi
Greyhound
Irsk Ulvehund
Italiensk mynde
Polsk mynde
Saluki
Skotsk hjortehund

Brukskrav
1) Gyldig lure coursing lisens
2) Fullført minst tre prøver, hvorav minst en er en
internasjonal (CACIL) prøve. Det må ha gått minst
ett år og en dag mellom første og siste løp.
3) Hunden må ha oppnådd minst 67 poeng (certkvalitet) i de tre kvalifiserende løpene.
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Sloughi
Spansk galgo
Ungarsk mynde
Whippet
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