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Direktiv som kompletterar utställningsreglerna
1. Allmänt
Syftet med direktiven som kompletterar utställningsreglerna och direktiven för anordnande av utställningar
är att specificera och komplettera utställningsreglerna. Avsikten med dessa direktiv är att ge ytterligare
information och instruktioner såväl till utställare som till utställningsarrangörer. Tanken är att direktiven
och Hundutställningsregler läses parallellt och därför är dispositionen och numreringen av direktiven och
Hundutställningsreglerna enhetliga.
Tolkningsordningen av Hundutställningsreglerna och kompletterande direktiven är: 1)
Hundutställningsregler, 2) Direktiv som kompletterar utställningsreglerna och direktiv för anordnande av
utställningar, 3) Finska Kennelklubbens övriga bestämmelser och direktiv och 4) vedertagen praxis.

2. Utställningarnas syfte
Det grundläggande syftet med hundutställningar är att tjäna avel och uppfödning av renrasiga hundar. På
utställning bedömer en exteriördomare hur väl hundarnas exteriör och beteende motsvarar den godkända
rasstandarden.
2.1 Utställningstyper
Det finns flera typer av officiella hundutställningar som är godkända av Finska Kennelklubben.
Internationell hundutställning (INT), Nordic Dog Show (Nord) och alla rasers nationella utställning (NAT) är
utställningar där alla raser godkända av Fédération Cynologique Internationale (senare FCI), Nordiska
Kennelunionen (NKU) eller Finska Kennelklubben (senare Kennelklubben) kan delta i. Grupputställning (GR)
är en utställning för hundar av en eller flera FCI:s rasgrupper. Specialutställning (SU) är en utställning där
hundar av en eller flera raser kan delta i.
Certifikat, som krävs för Finskt utställningschampionat, samt junior- och veterancertifikat utdelas på alla
utställningar godkända av Kennelklubben. På internationella utställningar kan dessutom utdelas CACIB, som
krävs för internationellt championat, och på Nordic Dog Shows kan utdelas nordiska certifikat (Nordic
Show-certifikat), som krävs för Nordic-championat.

3. Hundens välmående
Hänsynstagande till hundens välmående är av avgörande betydelse på alla hundutställningar.
Huvudpunkterna i anslutning till hundars välmående har angetts i Hundutställningsreglerna. Exempel på
dålig behandling och utsättning för farliga omständigheter som nämns i reglerna är bland annat:
-

att hunden lämnas i bilen i särskilt kallt eller varmt och/eller soligt väder,
att hunden är fastkopplad på trimbordet utöver den tid som krävs för pälsvård,
att en sjuk hund deltar i utställningen eller medtas till utställningsområdet, och
att en blind eller döv hund deltar i utställningen eller medtas till utställningsområdet.
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4. Rätt att delta
Uppgifterna om hunden som deltar i utställningen ska finnas i utställningskatalogen. En hund som saknas
från utställningskatalogen kan bedömas endast om utställningsbestyrelsen har begått ett fel.
På hundutställningar iakttas vaccinationsbestämmelser som antagits av Kennelklubbens styrelse. Alla
hundar som deltar i utställning ska vara vaccinerade i enlighet med Kennelklubbens
vaccinationsbestämmelser åtminstone mot valpsjuka, parvodiarré, smittsam leverinflammation och rabies.
Hundarna bör också i övrigt uppfylla bestämmelserna om spridningen av smittsamma sjukdomar i ovan
nämnda direktiv.
Alla hundar som deltar i utställningen ska vara id-märkta på ett sätt som godkänts av Kennelklubben.
Hunden kan id-märkas antingen med mikrochip eller tatuering. Kennelklubben godkänner alla mikrochips
förenliga med ISO 11784-standarden.
Hundar, som inte har anmälts till utställningen, får inte tas till utställningsplatsen utan tillstånd av
utställningsbestyrelsen. Om utställningsbestyrelsen tillåter medtagning av utomstående hundar (inkl.
hundar med kuperade svansar/öron) till utställningsområdet, ska hundarna granskas på samma sätt som de
hundar som är anmälda till utställningen. Utomstående hundar ska också uppfylla ovan nämnda
Kennelklubbens gällande bestämmelser om vaccinationer, hälsa och id-märkning.
En tik vars beräknade tid för valpning är om mindre än 30 dygn (beräknad tid = 63 dygn från den första
parningen) eller en tik som valpat mindre än 75 dygn sedan får inte medtas till utställningsområdet. Det är
förbjudet att para en tik på utställningsområdet.
Det är absolut förbjudet att medta hundvalpar till utställningsområdet i försäljningssyfte samt att saluföra
och leverera valpar på utställningen eller i dess omedelbara närhet.
Hund som genomgått någon åtgärd med syftet att avhjälpa eller dölja en strukturell eller ärftlig sjukdom
kan inte delta i utställningar.
Som utställare på utställning kan inte delta en person med djurhållningsförbud eller med ett förbud
meddelat som tilläggspåföljd av Kennelklubbens etiska nämnd eller ett tillfälligt förbud meddelat av
Kennelklubben att delta i utställningar.

5. Anmälan till utställning
5.1 Allmänt
Anmälningstiden till internationella och alla rasers utställningar samt Nordic Dog Shows går oftast ut ca en
månad före utställningen och till grupp- eller specialutställningar ca två veckor före utställningen.
Anmälningen kan ta slut också senare än så, om utställningsarrangören har beredskap för det. Den sista
anmälningsdagen ska anges på utställningens webbplats och i Kennelklubbens evenemangsdatasystem.
Utställningens basuppgifter inklusive anmälningsinformation bör finnas i Koiramme-tidskriftens sektion för
annonser. Utställningens domaruppgifter meddelas på utställningens webbplats senast då anmälningstiden
börjar.
Antalet hundar på utställningen kan begränsas genom beslut av utställningsbestyrelsen. Kennelklubben ska
meddelas om begränsningen av antalet hundar två månader före utställningsdatumet. Begränsningen av
antalet hundar bör offentliggöras i Kennelklubbens evenemangsdatasystem och på utställningens
webbplats. Om anmälan till utställningen öppnas tidigare än två månader före utställningen kan
begränsningen av antalet hundar göras i samband med detta.
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Det är möjligt att anmälningen till utställningen sker enbart elektroniskt, ifall utställningsarrangören så
önskar. Förutsättningen för elektronisk anmälan är att anmälningsavgiften betalas i samband med anmälan
och att anmälaren kan tillförlitligt identifieras.
En anmälan, som skickats per post, ska bevisligen vara betalad (kvitto) senast den sista anmälningsdagen
och skickad (poststämpel) senast den första vardagen efter den sista anmälningsdagen. Ifall anmälningen
inte har inkommit till utställningsarrangören inom en vecka efter den sista anmälningsdagen, kan
utställningsarrangören betrakta anmälningen som försenad. Utställningsarrangören ansvarar inte för
anmälningar som försvunnit eller blivit försenade. Enbart ett betalningskvitto är inte en anmälan.
Vid anmälan till bruks- eller championklass av hund som är registrerad i Kennelklubben krävs inga intyg om
resultat som krävs för dessa klasser. Championatintyg och/eller Working Class Certificate (WCC) ska bifogas
till anmälan för hundar som är införda i register i andra länder. Working Class Certificate ska vara beviljat i
det FCI:s medlemsland där hundens innehavare och/eller ägare har sin stadigvarande hemort.
5.2 Klasser och byte av klass
En hund kan anmälas endast till den klass som hunden enligt sin ålder eller sina prov- eller
utställningsmeriter har rätt att delta i vid anmälningstidpunkten. Hunden bör tävla i den klass hunden har
antecknats i i katalogen (om det inte är fråga om ett fel som begåtts av arrangören).
Efter anmälningstidens utgång kan klass bytas endast om det har skett ett fel vid anmälan som strider mot
utställningsreglerna (hunden har anmälts till en klass där den enligt sin ålder eller sina provmeriter inte har
rätt att tävla i).
På internationella utställningar, Nordic Dog Shows, alla rasers utställningar och grupputställningar får inte
finnas klasser för hundar som är yngre än 7 månader. På specialutställningar, som arrangeras av
specialklubbar och rasföreningar, får finnas en s.k. babyklass (ålder 5 mån. – under 7 mån.).
Om det på utställningen arrangeras andra klasser eller tävlingar utöver de som omfattas av regler och
direktiv, ska dessa anges på utställningens webbplats.
5.3 Anmälningsavgifter
Utställningsbestyrelsen fastställer anmälningsavgifterna. Ingen anmälningsavgift tas ut för uppfödar- eller
avelsklasser.
Kennelklubben fastställer årligen den högsta tillåtna deltagaravgiften för tävlingar i junior handling.
Utställningsarrangören kan efter eget gottfinnande differentiera anmälningsavgifterna enligt
anmälningstid, utställningsklass eller antalet hundar i utställarens ägo utställaren anmäler till utställningen.
Vid användning av differentierade anmälningsavgifter som grundar sig på antalet anmälda hundar,
betraktas som första hund endast den orabatterade anmälningsavgiften för respektive anmälningsperiod.
Anmälningsavgifter samt eventuella grunder för differentiering ska anges tydligt, enhetligt och bindande på
utställningens webbplats.
5.4 Återkallande av anmälan
Anmälan kan inte återkallas efter att anmälan jämte betalning har tillställts utställningsarrangören även om
anmälningstiden inte ännu hade gått ut, med undantag av domarändringar (se Domarändringar, punkt 9.1).
Utställningsbestyrelsen kan efter eget gottfinnande låta utställaren byta hunden som hen anmält till en
annan, samma utställares hund på samma utställning och inom ramen för anmälningstiden, om ett tydligt
fel har skett vid anmälan.
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6. Återbetalning av anmälningsavgift
Bankkostnader kan dras av från anmälningsavgifter som återbetalas på utställarens begäran (se
Hundutställningsregler punkt 6).
Utställningsbestyrelsen rekommenderas att återbetala anmälningsavgiften ifall en hund som anmälts till
utställningen har dött före utställningen.
Vid ovan nämnda fall bör utställningsbestyrelsen återbetala anmälningsavgiften inom fyra veckor efter
utställningen. Utställarens resor till utställningsorten eller övriga kostnader ersätts inte.

7. Bestämmelser som gäller utställaren
Med utställare avses hundens ägare, hundens innehavare och/eller hundens handler.
Utställaren bör iaktta anvisningar som getts av utställningsarrangören.
Utställaren ansvarar för sin hund och eventuella skador den har orsakat.
Utställaren kan inte vägra visa hunden för en domarelev.
Hundens handler får inte bära plagg där kennel, uppfödare, ägare eller hund som visas nämns.
Trimning av hund är tillåtet endast vid en plats som utsetts av utställningsarrangören. Finslipning av
hundens päls på utställningsplatsen är i övrigt tillåtet genom kamning och borstning.
Utställaren ska för sin del bidra till utställningsplatsen renhållning.

8. Försäkringar
Se Hundutställningsregler punkt 8.

9. Exteriördomare
Exteriördomaren bedömer hundarna opartiskt och jämlikt.
Bedömande domare får inte ha utställningskatalog i bruk under bedömningen.
Domaren kan använda också en mobilapparat i ringen för att granska rasstandarder och övrigt material
som ansluter till bedömningen.
Rätten att delta av hundar som exteriördomaren äger eller har fött upp och exteriördomarens rätt att vara
en utställare har fastställts i Kennelklubbens allmänna direktiv om jäv samt i Kennelklubbens direktiv för
exteriördomare och domarelever om tolkning av direktiv om jäv.
9.1 Domarändringar
Utställningsbestyrelsen kan vara tvungen att göra en domarändring om t.ex. antalet hundar som anmälts
till exteriördomaren överskrider maximiantalet hundar som tillåts per domare, eller om exteriördomaren är
förhindrad att bedöma. Då flyttas rasen till någon annan exteriördomare än den som utannonserats på
utställningens webbplats. Utställaren kan återkalla anmälningen, om exteriördomaren som bedömer rasen
ändras och ändringen har meddelats på utställningens webbplats efter den tidpunkt hunden har anmälts.
6

Utställare ska informeras om domarändringen i så god tid att de har möjlighet att återkalla sin anmälan.
Utställaren bör återkalla anmälan före utställningen och på det sätt som angetts av utställningsbestyrelsen,
antingen digitalt eller per post. Besked om återkallelse som gjorts per post ska vara poststämplade före
utställningen.
Om man av tvingande skäl är tvungen att göra en domarändring inom en vecka före utställningen har
utställningsbestyrelsen ingen skyldighet att meddela detta till utställare i förväg. Utställningsbestyrelsen
bör dock i mån av möjlighet informera om domarändringar som gjorts i sista stund. Vid detta fall kan
utställaren återkalla anmälan till ringen eller till utställningskansliet före den aktuella rasens ursprungliga
uppskattade bedömningstid.
Anmälningsavgiften återbetalas inte, om rasen flyttas till en exteriördomare som har utannonserats som
reservdomare för aktuell ras på utställningens webbplats vid den tidpunkt hunden i fråga har anmälts.
Anmälningsavgiften återbetalas i händelse av återkallelse av anmälan, om fler än en reservdomare har
utannonserats för rasen.
En ras får inte flyttas bort från en exteriördomare för att kunna flytta någon annan ras i stället.

10. Bedömning
Utöver hundarna som bedöms och handlers för dessa får endast bedömande exteriördomare, eventuella
domarelever, nödvändiga ringsekreterare samt de representanter av utställningsbestyrelsen som behövs
för att utställningen ska löpa smidigt befinna sig i ringen under bedömningen.
Bedömningen av hunden börjar när den klass hunden har anmälts till kallas till ringen. En hund som blivit
försenad från bedömningen kan endast få kvalitetsbedömning. Hunden betraktas som försenad när
tävlingsbedömningen av klassen i fråga har börjat.
Granskning av hundens bett och testiklar samt eventuell mätning av hund utförs av den bedömande
domaren.
Hundraser av liten storlek bedöms på bord. Därtill rekommenderas att ramper används för låga och kraftigt
byggda hundraser, t.ex. basset hound, engelsk bulldogg, staffordshire bullterrier.
Schäfer kan bedömas på ett s.k. tillämpat tyskt bedömningssystem, om bedömande domare och
utställningsarrangör har sinsemellan kommit överens om detta i förväg. Då tilldelas kvalitetspris först efter
att hela klassen har bedömts.
För inhemska raser ges kritiken också muntligt. Om domaren bedömer raser för vilka muntlig kritik ges, får
det totala antalet hundar som domaren bedömer inte överstiga 80.
Utställaren av en uppfödar- eller avelsgrupp bör i förväg komma överens om hundarnas deltagande i
gruppen med hundarnas utställare.
Utställningsbestyrelsens representant kan ge tillstånd för att en hund lämnas ovisad (t.ex. på
grupptävlingar). Kennelklubbens styrelse kan stryka de resultat som hunden har uppnått på utställningen i
fråga, om hunden har uteblivit från grupptävlingarna utan tillstånd.
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11. Bedömningsgrunder
11.1 Överföring från en ras eller rasvariant till en annan
Överföring från en ras eller rasvariant till en annan sker enligt bilaga 3. Granskningen utförs av en på rasen
auktoriserad domare innan bedömningen av aktuella raser inleds. Om exteriördomaren efter mätning eller
utvärdering konstaterar att hunden tillhör en annan ras eller rasvariant ska den officiella blanketten
”Överföring till annan ras” fyllas i. En ark av blanketten ges till utställaren och övriga ark bifogas till
kritikblanketten. Om digitala kritikblanketter används på utställning ska övriga ark av blanketten lämnas till
utställningskansliet.
Hunden ska genast bedömas i den ras eller rasvariant den överförts till på den aktuella utställningen. Den
får inte heller senare fortsätta tävla i sin tidigare ras eller rasvariant. Hundens alla tidigare
utställningsresultat ogiltigförklaras när hunden överförs från en ras eller rasvariant till en annan.
Kennelklubben antecknar ändringarna till hundregistret och skickar ett nytt registreringsbevis till en finsk
utställare. För det nya registreringsbeviset tas ut endast expeditionsavgift. Uppgifter om hundens
överföring till en annan ras eller rasvariant skickas till kennelklubben i den utländska utställarens hemland.
Överföringen kan också göras på Kennelklubbens kansli på grundval av ett utlåtande, som getts av två på
rasen auktoriserade, inhemska exteriördomare på blanketten "Överföring till annan ras". Överföringen kan
göras endast en gång. Kennelklubben kan emellertid, på ägarens skriftliga ansökan, korrigera en genomförd
överföring till annan rasvariant utifrån ett utlåtande som getts av specialklubben för den aktuella rasen. Till
anhållan ska även bifogas ett gemensamt utlåtande av två inhemska exteriördomare som är auktoriserade
på rasen.
11.2 Testikelfel och dess konstaterande
Exteriördomaren granskar alla hanhundars testiklar under bedömningen.
Även hanhundar som tävlar i valpklass (7– under 9 mån., på specialutställningar också 5– under 7 mån.) ska
ha normala testiklar.
Om tjänstgörande domare konstaterar att hunden har onormala testiklar, ges hunden i fråga kvalitetspriset
diskvalificerad och en skriftlig kritik där orsak till diskvalificering anges. Om det är fråga om en hund i
valpklass ges den en skriftlig kritik, men den placeras inte.
11.3 Blandrashet och dess konstaterande
Om exteriördomaren vid bedömning misstänker att hunden är av blandras, antecknas detta på
kritikblanketten. Hen och en annan domare som är auktoriserad på rasen bekräftar utlåtandet med sina
underskrifter. Om digitala kritikblanketter används på utställningen, antecknas på den digitala
kritikblanketten i stället för underskrifter namnen på domarna som avgett utlåtandet och gjort
bekräftelsen.
Kennelklubbens styrelse kan radera hunden i fråga från Kennelklubbens hundregister efter att ha blivit
underrättad i frågan och efter att ha skaffat sig de utredningar om hundens blandrashet den betraktar som
nödvändiga.
11.4 Avhjälpning eller ändring av egenskap som betraktas som fel eller annan egenskap
Om exteriördomaren konstaterar eller misstänker att hunden har varit föremål för någon åtgärd vars syfte
varit att avhjälpa en egenskap som enligt rasstandarden betraktas som ett fel eller en annan egenskap som
betraktas som ett fel, kan hen vidta åtgärder för att inleda utredningar i frågan.
8

Vid misstanke om behandling som strider mot utställningsreglerna ska detta antecknas i kritikblanketten
och bekräftas med domarens underskrift. Om digitala utställningskritik används på utställningen antecknas,
i stället för underskrift, namnet på domaren som gjort anteckningen. Hunden ges omdömet kan ej bedömas
eftersom den inte kan bedömas till alla delar.
I syfte att utreda förfarande som strider mot reglerna har man rätt att nödvändiga prov på hunden i
enlighet med Kennelklubbens antidopingreglemente.
Enligt antidopingreglementet är sedvanliga ämnen som behövs för pälsskötsel, tvätt och trimning tillåtna.
Avsikten med användningen av sådana ämnen får inte vara att påverka hundens prestationsförmåga,
pälsens kvalitet, färg eller form. Ämnena får inte heller medföra skada för hundens hälsa eller välmående.
11.5 Anmälningar om hundens beteende vid utställningar samt behandlingen och följderna av dessa
Se Kennelklubbens gällande direktiv om anmälningar om hundens beteende, bilaga 5.
Om hunden uppför sig aggressivt i ringen (antingen rasbedömning eller grupptävlingsring) kan
tjänstgörande exteriördomare utvisa hunden från ringen och bör göra en anmälan om hundens aggressiva
beteende. De resultat som hunden tidigare uppnått på den aktuella utställningen kan strykas efter
Kennelklubbens beslut.

12. Bedömningsklasser
På internationella utställningar kan endast raser godkända av FCI delta i grupptävlingar (se bilaga 2).
Grupptävlingar kan slås samman till en gemensam finaltävling på utställningar, som arrangeras samtidigt på
samma plats av specialklubbar eller Kennelklubbens medlemsföreningar.
På utställningen kan också anordnas en inofficiell tävling för BIR-hundar av inhemska raser, "Bästa blåvita
hund". Tävlingen bedöms av en inhemsk domare som är auktoriserad på aktuella raser.
Också andra inofficiella grupptävlingar kan arrangeras på utställningen. Dessa inofficiella grupptävlingar får
inte dra ut på utställningen orimligt mycket.
12.1 Deltagande i bruksklass
På nationella och Nordic Dog Shows kan raser som kan uppnå brukschampionat i Finland men tillhör inte de
bruksraser som fastställts av FCI delta i bruksklass efter att ha nått brukschampionat.
Undantag utgörs av alaskan malamute, grönlandshund, samojedhund och siberian husky som kan delta i
bruksklass med godkänt resultat i rastypiskt prov.
En vinthund kan anmälas till bruksklass på utställning enligt följande villkor:
Internationella utställningar:
1. Av en vinthund som deltar i bruksklass krävs en giltig tävlingsbok. Hunden ska också ha deltagit i minst
två (2) nationella eller internationella tävlingar (CACIL) och den ska i bägge tävlingar ha placerat sig
inom den övre halvan av resultatlistan. I lure coursing ska hunden ha uppnått minst 75 % av
maxpoängen. Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan tävlingsresultaten. När en vinthund anmäls
till bruksklass ska en kopia av hundens tävlingsbok bifogas till utställningsbestyrelsen.
Resultat som uppnåtts i veteran- eller sprinterklasser godkänns inte.
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Nationella och Nordic Dog Shows:
1. Av en vinthund som deltar i bruksklass krävs en giltig tävlingsbok. Hunden ska också ha deltagit i minst
två (2) nationella eller internationella tävlingar (CACIL) och den ska i bägge tävlingar ha placerat sig
inom den övre halvan av resultatlistan. I lure coursing ska hunden ha uppnått minst 75 % av
maxpoängen. Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan tävlingsresultaten. När en vinthund anmäls
till bruksklass ska en kopia av hundens tävlingsbok bifogas till utställningsbestyrelsen.
Resultat som uppnåtts i veteran- eller sprinterklasser godkänns inte.
ELLER
2. Brukschampionat.
12.2 Certifikat
Om certifikatet har utdelats i ringen till en hund som inte hade haft rätt att ta emot det, överförs
certifikatet i samband med sparning av resultat eller genom en separat begäran om korrigering av resultat
till den hund som fått reservcertifikatet.
En hund kan inte ta emot junior- eller veterancertifikat om den redan har utställningsresultat som
berättigar till Finskt junior- eller veteranchampionat.
12.3 Nordic Show-certifikat
Om hunden som fått Nordic Show-certifikat redan är en Nordic Show Champion, överförs Nordic Showcertifikatet i samband med sparning av resultat eller genom en separat begäran om korrigering av resultat
till hunden som tilldelas Nordic Show-reservcertifikat. Det är inte möjligt att vägra ta emot dessa priser vid
utställningsplatsen även om hunden redan hade Nordic-championat.
12.4 Internationellt certifikat, alltså CACIB
Exteriördomaren kan på internationella utställningar välja att föreslå CACIB till bästa hanhund och tik som
är berättigade till det, om domaren anser att de är värda internationella championat. Exteriördomaren kan
välja att föreslå reserv-CACIB till näst bästa hanhund och tik. För finska hundraser ska CACIB och reservCACIB emellertid alltid utdelas till den bästa hanhunden och tiken som tilldelats certifikatkvalitet (CK) och
som är berättigade att tävla om CACIB och reserv-CACIB.
Ifall den hund som har tilldelats CACIB redan har internationellt championat eller om den annars inte fyller
de aktuella kraven som FCI ställer för att hunden ska få ta emot CACIB, bekräftar FCI det av domaren
föreslagna CACIB till hund som tilldelats reserv-CACIB, förutsatt att hunden i fråga fyller respektive krav.
Det är inte möjligt att vägra ta emot respektive priser vid utställningsplatsen, även om hunden redan hade
internationellt championat.
FCI fastställer de raser och rasvarianter som för tillfället kan tävla om CACIB (Bilaga 1). Kennelklubben
anhåller om CACIBs hos FCI inom tre månaders tid efter avslutad utställning.
Om FCI gör ändringar till reglerna om CACIB iakttas förfarandet i dessa.
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12.5 Ändring av konkurrensklassens ordning i Bästa hane/Bästa tik-klass
Om grunderna för hundens bedömning har ändrat kan exteriördomaren i Bästa hane-/tikklass ändra
hundarnas ordning i konkurrensklassen. Då ska ändringen motiveras för utställarna och orsaken till
ändringen ska antecknas i hundarnas kritik.

13. Färger som anger pris
Utställningsbestyrelsen ska dela ut prisrosetter, som motsvarar de officiella färgerna som anges i
utställningsreglerna, för följande resultat och placeringar:
certifikat
reservcertifikat
CACIB
reserv-CACIB
Nordic Show-certifikat
reserv Nordic Show-certifikat:
juniorcertifikat
veterancertifikat
BIR
BIM
hederspris
Finsk utställningschampion

blåvit
ljusblå
vit
orange
svart-guld
vit-silver
ljusgul
ljusgrön
rödgul
vitgrön
lila
rödgrön

Utställningsbestyrelsen delar ut ett prisföremål för följande resultat och placeringar:
certifikat
Nordic Show-certifikat
CACIB
Bäst i rasen (BIR/ROP)
Bäst i motsatt kön (BIM/VSP)
Rasens bästa valp (BIR-valp) och motsatta könens bästa valp (BIM-valp)
Rasens bästa veteran (BIR-veteran) och motsatta könens bästa veteran (BIM-veteran).
Rasens bästa uppfödare (BIR-uppfödare)
Placering i grupptävlingar (grupperna 1–10, uppfödare 1–4, veteran 1–4)
Placering i Best in Show-tävlingen (BIS 1–4)
Utställningsbestyrelsen kan, om den så önskar, även dela ut prisföremål och rosetter för övriga resultat och
placeringar.
Prisrosetten som krävs i utställningsreglerna eller hundfoder som det enda alternativet är inte
prisföremålet som avses här.
På internationella utställningar ges utställaren ett av Kennelklubben godkänt bekräftelsekort för CACIB och
reserv-CACIB. I kortet anges respektive pris och kortet har bekräftats med bedömande domarens
underskrift. Utställningsbestyrelsen kan efter eget gottfinnande utdela bekräftelsekort som anger andra
placeringar och resultat och som är bekräftade med exteriördomarens underskrift.
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14. Ändring av bedömningen
Se Hundutställningsregler punkt 14.

15. Övriga direktiv
Se Hundutställningsregler punkt 15.

16. Protest
Enligt Kennelklubbens gällande direktiv för anhållan om ändring gäller skyldigheten att betala besvärsavgift
inte en domare som bedömt på utställningen i fråga, utställningsbestyrelsen eller en representant för
utställningsbestyrelsen.
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Direktiv om anordnande av utställningar
1. Rätt att arrangera
Utställningar får arrangeras av
-

-

-

Kennelklubben
Kenneldistrikt
o arrangerar internationella utställningar, Nordic Dog Shows (Nord), alla rasers utställningar
och grupputställningar inom ramen för sina kvoter.
Kennelklubbens medlemsföreningar, som varit medlemmar i kenneldistriktet i minst ett år vid
tidpunkten då anhållan om utställningen görs,
o arrangerar grupputställningar inom ramen för kenneldistriktets kvot, antingen ensam eller
tillsammans med kenneldistriktets andra medlemsföreningar eller med kenneldistriktet.
o arrangerar internationella utställningar, Nordic Dog Shows (Nord) och alla rasers
utställningar inom ramen för kenneldistriktets kvot, tillsammans med kenneldistriktets
andra medlemsföreningar eller med kenneldistriktet.
specialklubbar och rasföreningar
o arrangerar specialutställningar och
o kan vara medarrangörer av övriga utställningar i samarbete med t.ex. kenneldistriktet.

På utställningar kan man avvika från kenneldistriktens gränser för utställningsplatsens del, ifall
kenneldistrikten kommer sinsemellan överens om detta. Utställningsskatt betalas dock alltid till det
kenneldistrikt, från vars kvot utställningen beviljas.

2. Utställningstyper
2.1 Internationella utställningar
FCI beviljar Kennelklubben rätt att anordna internationella utställningar. Kennelklubben delar ut
internationella utställningar till kenneldistrikt inom ramen för deras kvoter.
Som arrangörer av internationella utställningar ska åtminstone vara kenneldistriktets medlemsföreningar
som företräder jakt-, bruks- och s.k. sällskapshundar och/eller kenneldistriktet. Också specialklubbar kan
verka som medarrangörer. På internationella utställningar ska finnas möjlighet att uppvisa alla raser som är
godkända av FCI, Nordiska Kennelunionen eller Finska Kennelklubben. Raser som inte ännu har godkänts av
FCI kan emellertid inte delta i grupptävlingar.
2.2 Nordic Dog Shows
Alla nordiska länder har rätt att arrangera fem (5) nordiska certifikatutställningar (Nordic Dog Show, Nord)
årligen. Varje land bör dock arrangera minst en Nordic Dog Show per år. Varje land har dessutom rätt att
arrangera en utställning för varje 5000-tal registrerade hundar. Antalet registreringar året före anhållan om
utställning görs beaktas.
Nordic Dog Shows (s.k. Nord-utställningar) omfattas i tillämpliga delar av samtliga direktiv och
bestämmelser som gäller internationella utställningar.
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FCI:s internationella utställning kan inte vara en Nord-utställning. Nordiska Vinnarutställningen bör alltid
vara en Nord-utställning.
2.3 Alla rasers utställningar
Kennelklubben beslutar antalet alla rasers utställningar och beviljar kenneldistriktet en kvot för
utställningar. Som arrangörer bör stå medlemsföreningar i kenneldistrikt för flera rasgrupper och/eller
kenneldistriktet. Också specialklubbar kan verka som medarrangörer. På alla rasers utställningar ska finnas
möjlighet att uppvisa alla raser som är godkända av FCI, Nordiska Kennelunionen eller Finska
Kennelklubben.
2.4 Grupputställningar
Kennelklubben bestämmer antalet grupputställningar och beviljar utställningskvot för kenneldistrikt.
Kenneldistrikten ska se till att gruppindelningen på grupputställningar och arrangerande föreningar så
välavvägt och i så omfattande mån som möjligt representerar hundpopulationen och olika intressegrupper
på området.
Medlemsföreningar i kenneldistrikt kan arrangera grupputställningar så att 1–4 FCI:s rasgrupper deltar. Den
s.k. gruppen del 5 (grupperna 5.2 och 5.3) kan slås samman med grupp 6 så att det formas en hel grupp Del
5 & 6. Grupp del 5 kan inte slås samman med övriga grupper.
På kenneldistriktets ansökan kan två grupputställningar slås samman och arrangeras som en alla rasers
utställning. Ansökan om sammanslagning av grupputställningar ska lämnas samtidigt som ansökningar om
alla rasers utställningar för respektive år.
2.5 Specialutställningar
Med specialutställning avses specialklubbens eller rasföreningens specialutställning för raserna dessa
representerar.
Antalet specialutställningar för specialklubben och rasföreningen bestäms enligt antalet registreringar av
föreningens antalsmässigt största ras året före ansökan görs: en specialutställning för varje påbörjat 500-tal
registrerade hundar. I specialutställningar kan delta samtliga raser som tillhör specialklubben vid
tidpunkten för utställningsansökan eller raser enligt bilaga 4. Kennelklubben beviljar specialklubbar och
rasföreningar rätt att anordna en huvudspecialutställning, som ingår i antalet utställningar som beviljas
enligt antalet registreringar. Specialklubben och rasföreningen ska årligen utse sin huvudspecialutställning.
Specialutställningen kan även anordnas som en del av någon annan utställning, dock inte som en del av en
internationell utställning.
Avelsklass och babyklass (5 mån.– under 7 mån.) kan arrangeras och BIS-avelsklass och BIS-valp väljas på
specialutställningar. Dessa samt eventuella andra inofficiella tävlingar ska nämnas i utställningsannonsen.
2.6 Stödutställningar
Stödutställningar eller därmed jämförbara utställningar fastställs separat av Kennelklubbens styrelse och
arrangeras som årliga eller enskilda evenemang.
Stödutställningar kan ansökas t.ex. för specialklubbars stora internationella evenemang eller för att stödja
ett betydande projekt som bedrivs av Kennelklubbens medlemsförening. I ansökan bör anges omfattande
motiveringar.
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3. Förfarandet vid utställningsansökan
3.1 Allmänt
Kennelklubben beviljar utställningar utifrån ansökan. Utställningsansökan görs via Kennelklubbens
evenemangsdatasystem (Kennelklubbens Omakoira-tjänst).
Ändringar som gäller utställningen eller utställningsbestyrelsen och som äger rum efter att ansökan har
lämnats in ska anmälas till Kennelklubbens utställningssekreterare via kenneldistriktet.
Kennelklubben har rätt att ge avslag på och kenneldistriktet har rätt att låta bli att förorda en ansökan som
lämnats in av en utställningsarrangör, som inte har tidigare klarat av att arrangera en utställning enligt
kraven i hundutställningsregler, direktiv som kompletterar dessa och direktiven om anordnande av
utställningar.
Försenade ansökningar handläggs inte.
3.2 Internationella, Nord- och alla rasers utställningar
Ansökan görs digitalt på Kennelklubbens Omakoira-tjänst två (2) år före det år utställningen anordnas. Den
digitala ansökan ska vara hos kenneldistriktet före utgången av november och kenneldistriktet tillställer
Kennelklubben ansökningarna före utgången av december.
Kenneldistriktet granskar att
-

sökande medlemsföreningar har rätt att arrangera utställning och
utställningssekreteraren är en auktoriserad ringfunktionär eller exteriördomare.

3.3 Grupputställningar
Ansökan görs digitalt på Kennelklubbens Omakoira-tjänst till det kenneldistrikt inom vars område
utställningen arrangeras, femton (15) månader före året utställningen arrangeras dvs. före utgången av
september. Kenneldistriktet skickar ansökningarna jämte distriktets utlåtande till Kennelklubben före
utgången av oktober.
Vid behandlingen av ansökningar granskar kenneldistriktet samma frågor som anges i punkt 3.2.
3.4 Specialutställningar
Specialutställningar ansöks hos Kennelklubben, men ansökan görs först digitalt i Kennelklubbens Omakoiratjänst i syfte att få ett utlåtande av kenneldistriktet där utställningen arrangeras. Ansökan ska tillställas
kenneldistriktet femton (15) månader före året utställningen arrangeras, dvs. före utgången av september.
Kenneldistriktet skickar ansökningarna jämte distriktets utlåtande till Kennelklubben före utgången av
oktober. Ansökan om specialutställning görs enligt förfarandet och tidtabellen ovan, också i sådana fall då
specialutställningen arrangeras som en del av någon annan utställning.
3.5 Stödutställningar
Stödutställningar ansöks på samma sätt som övriga internationella, Nord-, alla rasers- och specialklubbars
eller rasföreningars specialutställningar och samma direktiv och bestämmelser tillämpas på dessa.
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4. Tidsmässig koordinering av utställningar
Utställningsbestyrelser för internationella, Nord- och alla rasers utställningar, som anordnas under samma
veckoslut och som är regionalt nära varandra, ska se till att samma raser inte bedöms på bägge
utställningar under samma dag. Tvådagarsutställningar kommer i regel överens om motsatta
gruppindelningar och endagsutställningar anordnas på olika dagar.
Finska Spetsklubben rf anordnar sin årliga huvudspecialutställning den tredje söndagen i mars, och Finska
Stövarklubben rf anordnar sin årliga huvudspecialutställning fjärde söndagen i mars. Under de år dessa
söndagar infaller på påsken kan dessa specialklubbar, om de så önskar, arrangera sina
huvudspecialutställningar något annat veckoslut i mars. Finska Spetsklubben rf och Finska Stövarklubben rf
ska förhandla sinsemellan om tidpunkten för huvudspecialutställningen innan utställningsansökan lämnas
in, ifall man önskar arrangera den utställning som flyttas samma dag som huvudspecialutställningen för den
andra specialklubben.
Det geografiska avståndet mellan internationella utställningar och Nord-utställningar som arrangeras
samma dag är minst 300 kilometer, med beaktande av gruppindelningen.
Utställningar får inte anordnas samtidigt med en utställning som arrangeras av Kennelklubben eller
samtidigt med officiella utbildningshelger för exteriördomare.

5. Utställningsbestyrelse
5.1 Utställningsbestyrelsens sammansättning
De föreningar utställningen har beviljats till är alltid ansvariga för anordnandet av utställningen. En
utställningsbestyrelse, som består av personer som utsetts av ovan nämnda föreningar, ansvarar för
utställningens praktiska arrangemang. Beroende på utställningens storlek, utställningsbestyrelsen bör bestå
åtminstone av följande medlemmar:
-

ordförande,
vice ordförande,
sekreterare,
kassör,
utställningskommissarie,
kanslichef och
domarsekreterare.

På internationella och alla rasers utställningar samt Nordic Dog Shows kan befattningarna ordförande,
sekreterare och kassör inte skötas av samma person. Junior handling-tävlingen, om en sådan arrangeras,
ska dessutom ha en ansvarsperson.
Utställningsbestyrelsen fattar själv beslut om hur uppgifterna fördelas bland funktionärerna. På stora
utställningar är det dessutom bra om det finns flera sekreterare (t.ex. domarsekreterare samt
ringfunktionärsansvarig) samt en person som ansvarar för marknadsföring och kommunikation.
5.2 Utställningssekreterare
Utställningssekreteraren ska vara en auktoriserad ringfunktionär eller en exteriördomare.
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Sekreteraren tar hand om bl.a. kallelsen till bestyrelsemöten och för protokoll över möten samt tar hand
om korrespondensen. Hen koordinerar inbjudningen av exteriördomare och ringfunktionärer och ser till
deras rese- och inkvarteringsbehov.
Utställningssekreteraren bör hålla sina kunskaper uppdaterade, till exempel genom att delta i
fortbildningar.
5.3 Utställningsinstruktör
I varje kenneldistrikt finns åtminstone en utställningsinstruktör som utsetts av Kennelklubben.
Utställningsinstruktören är kenneldistriktets funktionär. Varje utställningsbestyrelse ska bjuda in
utställningsinstruktören till åtminstone ett av sina möten. Detta gäller dock inte utställningar som anordnas
av Kennelklubben och inte heller specialutställningar. Inbjudan ska skickas senast två veckor före mötet.
På internationella, Nord- och alla rasers utställningar ska utställningsinstruktören på förhand säkerställa att
utställningsbestyrelsen har tillräcklig sakkunskap och erfarenhet för att genomföra grupptävlingarna.
En noggrannare beskrivning av utställningsinstruktörens roll finns i arbetsinstruktionen för kenneldistriktets
utställningsinstruktör.

6. Utställningsplats
Vid val av utställningsplats ska hänsyn tas till det förväntade antalet hundar och publik samt utställningens
tidpunkt.
Bedömningsringar ska reserveras inomhus för alla raser under inomhussäsongen (1.10–30.4).
Inomhussäsongen för grupperna del 5 & 6 är 1.10–31.3. Arktiska och nordiska spetsar kan dock bedömas
utomhus, men detta ska meddelas i samband med utannonsering av utställningen (tidskriften Koiramme
samt utställningens webbplats och utställningsbrevet/PM). Bedömningsringarna för också övriga raser kan
flyttas utomhus på utställningsmorgonen, om vädret tillåter det. Alla hundar ska bedömas inomhus om
temperaturen utomhus är -20 eller kallare.
På utställningsplatsen ska finnas tillräckligt med väderskydd för domare och ringfunktionärer samt en lugn
plats för tagning av eventuella dopingprov.
Ringarna ska vara tillräckligt stora. Bottnen i ringarna ska vara jämn och till ytan sådan att hundarna kan
bedömas utan besvär. På utställningsområdet ska finnas tillräckligt många vattenposter för hundarna. Mera
direktiv i bilaga 6.
Alla utställningar ska ha en räddningsplan som godkänts av räddningsmyndigheter. I räddningsplanen bör
beaktas första hjälp för både människor och hundar.
Kommunspecifika specialbestämmelser och tillstånd ska utredas med olika myndigheter.
Tillstånd eller anmälningar kan behövas åtminstone för:
-

anordnande av nöjestillställning
användning av ljudförstärkare
spelning av ljudband
tillfälliga parkeringsarrangemang
uppsättande av vägskyltar och reklam och/eller
försäljning och servering av livsmedel
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7. Utannonsering
7.1 Annons i tidskriften Koiramme
En utställningsannons, som utarbetats enligt instruktioner som getts av Kennelklubbens kansli, ska
publiceras i tidskriften Koiramme. Utställningsarrangören skriver annonsen och Kennelklubbens kansli
granskar den. Utställningsbestyrelsen svarar för kostnader som uppstår av korrigering av felaktiga uppgifter
som bestyrelsen själv har orsakat.
7.2 Webbplats
För varje utställning skapas en webbplats, där framgår
-

utställningsplats, tid och typ,
anmälningsavgifter- och tider inkl. eventuella differentieringar,
anvisningar för anmälning,
betalningssätt av anmälningsavgift,
om inofficiell valpklass (7 mån.– under 9 mån.) bedöms på utställningen,
övriga separata tävlingar som eventuellt arrangeras i samband med utställningen (t.ex. junior
handling) samt avgifter i anslutning till dessa,
namn på samtliga domare och vilka raser dessa bedömer,
kontaktuppgifter för förfrågningar, vid behov också rådgivning på andra språk (finska, svenska,
engelska)
för flera dagars utställningar bedömningsdag av varje ras,
eventuell begränsning av antalet hundar och
bestämmelser i anslutning till Kennelklubbens id-märknings-, vaccinations- och antidopingregler

Domaruppgifter kan publiceras först när exteriördomarnas auktorisationer har granskats hos
Kennelklubben.
I utställningsmeddelandet bör finnas en länk till den officiella anmälningsblanketten som finns på
Kennelklubbens webbplats.

8. Exteriördomare
8.1 Utarbetning av domarlista
Det är skäl att börja göra upp domarlistan direkt efter att Kennelklubben har godkänt utställningen.
Domarsekreteraren bör ha tillräckliga språkkunskaper om utländska exteriördomare bjuds till utställningen.
Exteriördomarna kontaktas först per telefon eller per e-post, varefter skriftliga inbjudningar på
Kennelklubbens blankett skickas till dem per post eller per e-post. I inbjudan ska tydligt anges
kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter både dag- och kvällstid. I detta skede ska man komma ihåg
att nämna om utställningen hålls inomhus eller utomhus och fråga domaren om hen vid behov går med på
att bedöma junior handling-tävlingen eller i grupptävlingar.
Det är skäl att säkerställa av utländska exteriördomare på vilket språk de dikterar kritiken för att kunna
reservera språkkunniga ringfunktionär för dem.
I korrespondensen med domarna ska noggrant redogöras för ersättningar som betalas och domaren ska
bes om kvittering om att hen godkänner dessa ersättningar. Utställningsbestyrelser för internationella
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utställningar bör beakta FCI:s regler om domarnas resekostnader. För finska domare betalas ersättningar
enligt Kennelklubbens resereglemente.
I inbjudan ska anges vilka raser exteriördomaren önskas bedöma. Ifall bestyrelsen är tvungen att efteråt
göra ändringar till raser som bedöms, ska detta diskuteras med domaren. Till en utländsk domare skickas
en lista över raser hen bedömer, antingen på domarens modersmål eller på något av FCI:s officiella språk.
Korrespondensen mellan utställningsbestyrelsen och domaren kan skötas elektroniskt, så länge de ovan
nämnda faktorerna blir klara och domaren inte själv önskar korrespondens per post. Exteriördomaren har
inte rätt att lämna återbud utan giltig orsak (t.ex. arbetsförhinder, sjukdom) efter att ha skriftligt tackat ja
till domarinbjudan.
Exteriördomaren kan bedöma samma ras på en internationell utställning i Finland bara en gång per
kalenderår, dock så att minst sex (6) månader har gått mellan bedömningsuppdragen. Kennelklubben kan
bevilja dispens till detta.
Specialklubbarna för de inhemska raserna, Finska Spetsklubben rf, Finska Stövarklubben rf och Lapplands
hundar rf, tillställer Kennelklubben förteckningar över utländska domare som har rätt att bedöma de
inhemska raser (finsk spets, karelsk björnhund, finsk stövare, finsk lapphund och lapsk vallhund) som
representeras av nämnda specialklubbar. Utställningsarrangören ska iaktta dessa förteckningar.
Utställningsbestyrelsen granskar auktorisationerna av nordiska domare från FCI:s domarförteckning. En
länk till förteckningen finns på Kennelklubbens webbplats. Auktorisationer av utomnordiska domare
kontrolleras på Kennelklubbens kansli. Utställningsbestyrelsen ska ovillkorligen skicka domarlistan till
Kennelklubben inom utsatt tid.
På internationella, Nord-, alla rasers och grupputställningar ska minst 50 % av alla exteriördomare vara
nordiska och av dessa minst hälften inhemska. På Nord-utställningar bör nordiska domarna komma från
minst tre olika nordiska länder.
8.2 Exteriördomarens rätt att bedöma grupptävlingar
På internationella utställningar ska en exteriördomare som bedömer grupperna 1–10 vara auktoriserad på
alla raser som är representerade i Finland i respektive grupp.
En exteriördomare som bedömer grupper 1–10 på Nord-utställningar, alla rasers utställningar samt
grupputställningar ska ha gruppdomarauktorisation som bekräftats av Kennelklubben.
På internationella, Nord-utställningar och alla rasers utställningar kan valet av utställningens bästa hund
göras av en erfaren domare, som är auktoriserad på flera raser i flera FCI-grupper och som dessutom är
auktoriserad på alla raser i åtminstone två rasgrupper.
På grupputställningar och för övriga utställningens bästa-tävlingar kan till exteriördomare väljas en person,
som är auktoriserad på flera raser från flera FCI-grupper som bedömts under utställningsdagen i fråga.
En exteriördomare, som auktoriserats av The Kennel Club i Storbritannien, kan bedöma FCI-grupper 1–10
på internationella, Nord-utställningar och alla rasers utställningar, ifall hen är auktoriserad på CC-nivå på
merparten av raserna i gruppen i fråga.
8.3 Kontakt med exteriördomare
Exteriördomare frågas om deras resplaner i ett så tidigt skede som möjligt. Enighet om lämpliga flyg bör nås
med utländska domare. Flygen får inte bli för dyra och domaren ska inte vara tvungen att vänta orimligt
länge under mellanlandningar. Exteriördomaren meddelas omedelbart efter anmälningstidens utgång om
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antalet hundar per ras som anmälts för denne. På samma gång utreds rese-, logi- och matarrangemangen
under utställningen. Dessutom ska exteriördomaren informeras om vem hen kan kontakta dagen före
utställningen eller under utställningen. Utställningens tidtabell skickas till domaren när den har färdigställts.
I tidtabellen ska även anges gruppdomare.
Personen som svarar för domarkontakter ska ha tillräckliga språkkunskaper och ska gärna också vara en
auktoriserad ringfunktionär. Samma krav gäller personen som tar hand om domarna under utställningen
(från domarnas ankomst fram till deras avfärd).
8.4 Handledning av utländska exteriördomare
Bedömningsanvisningar samt direktiv om hälsoaspekter som ska beaktas vid bedömning (Särskilda
Rasspecifika Domaranvisningar, senare SRD) skickas till utländska exteriördomare i god tid före
utställningen.
Utställningsbestyrelsen ska före utställningen arrangera ett infotillfälle för exteriördomare som bedömer i
Finland för första gången. Utställningsbestyrelsen ska dessutom arrangera ett infotillfälle för domare som
bedömer SRD-raser. Tillfället är obligatoriskt för samtliga domare som inte har deltagit i en motsvarande
sammankomst i något nordiskt land innan. En inhemsk exteriördomare med goda språkkunskaper eller en
utställningsinstruktör ska vara närvarande vid bägge tillfällen. Vid behov konsulteras
utställningsinstruktören om tillfället i förväg.
Vid tillfället behandlas åtminstone följande frågor:
-

skillnader mellan olika kvalitetspris samt skillnaden mellan diskvalificerad och kan ej bedömas,
domarens skyldighet att granska hundars testiklar,
arbetsfördelningen mellan domare och ringfunktionärer
grupptävlingarnas gång,
domarelevpraxis,
skrivning av SRD-rapporter för berörda raser samt möjlighet att vid behov skriva en rapport för
vilken som helst annan ras och
rapportering om hundars beteende.

FCI:s officiella rasstandarder bör finnas tillgängliga på utställningen. Om exteriördomaren är från ett land
som inte är anslutet till FCI, ska utställningsarrangören skicka länkar till officiella FCI-standarder på FCI:s
webbplats av de raser som angetts för domaren att bedöma.
8.5 Domarelever
Exteriördomare avlägger elevtjänstgöringar på utställningar i syfte att bli auktoriserade på nya raser. Högst
två domarelever får vara samtidigt i ringen, om Kennelklubben inte har beviljat särskild dispens för flera.
Domareleven ska be om tillstånd för elevtjänstgöring av utställningsbestyrelsen samt av exteriördomaren i
fråga senast en vecka efter anmälningstidens utgång. Utställningsbestyrelsen och exteriördomaren i fråga
kan dock samtycka till en begäran som framförts senare än så. Den bedömande domaren har alltid rätt att
tacka nej till en domarelev.
Domareleven frågar själv efter samtycket av inhemska exteriördomare och utställningsbestyrelsen av
utländska exteriördomare. En exteriördomare, som har blivit auktoriserad på rasen för minst två år sedan
och som har bedömt rasen i fråga minst fem gånger, kan ta en domarelev i sin ring.
Utställarna ska tydligt informeras om att en domarelev tjänstgör i ringen senast när bedömningen av rasen
börjar. Till domareleven ska reserveras en namnskylt med texten "domarelev".
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Ett likadant PM som har skickats till utställarna skickas även till domareleven i god tid före utställningen.
Kennelklubbens allmänna bestämmelser om jäv, i vilka fastställs bl.a. begränsningar om hundens visande,
gäller domareleven.

9. Handläggning av anmälningar, tidtabell och utställningskatalog
9.1 Mottagning av anmälningar
Av anmälningarna godkänns endast de som har inkommit inom utsatt tid och för vilka betalningen av
anmälningsavgiften har bekräftats. Försenade anmälningar återsänds omedelbart.
Utställaren svarar alltid i sista hand för anmälningsuppgifternas riktighet. Utställningsarrangören granskar
att hunden har anmälts i en klass som motsvarar dess ålder.
Uppfödarklass kan anmälas bara av uppfödaren själv. Till uppfödaren sänds information om antalet hundar
som anmälts till uppfödargruppen.
Uppgifter om hundar som anmälts till utställningen får inte lämnas till någon före utställningen.
Mottagaren av anmälningar och utställningens kassör ska sinsemellan komma överens om hur
granskningen av betalningar samt återbetalningar genomförs.
För att underlätta bokföring och redovisning är det skäl att öppna ett eget bankkonto för utställningen,
genom vilket all betalningsrörelse för utställningen hanteras. Bankkontot som används ska vara i
kenneldistriktets, utställningsbestyrelsens eller i någon arrangerande förenings namn. Kontot som används
för utställningens betalningar får inte vara en privatpersons konto.
9.2 Antal hundar per exteriördomare
Utställningsarrangören och exteriördomaren ska före utställningen komma överens om antalet hundar
exteriördomaren bedömer: rekommenderat antal är 80 och det största möjliga antalet hundar per domare
100. Om antalet hundar överskrider 80, bör utställningsbestyrelsen kontakta domaren. Om antalet hundar
överskrider 90 bör man dessutom anhålla om tillstånd hos Kennelklubben. Exteriördomaren har rätt att
vägra bedöma flera hundar än vad hen på förhand har kommit överens om med utställningsarrangören.
Om flera hundar anmäls till exteriördomaren än vad hen i förväg har meddelat att högst bedöma, flyttas
överlopps hundar till andra exteriördomare. Enighet om raser som flyttas bör nås med berörda domare.
Exteriördomaren kan emellertid gå med på att bedöma alla, högst 100 hundar som anmälts för hen, om
domaren anser sig klara uppgiften i normaltid utan att bedömningen lider. Då ska man förhandla om
tillstånd med Kennelklubben. På specialutställningar för en eller två raser kan maximiantalet hundar per
domare överskridas. Om detta ska man komma överens om med Kennelklubben.
Om färre än 30 hundar har anmälts till en exteriördomare, har utställningsbestyrelsen rätt att återkalla
inbjudan. Detta ska dock göras så att eventuella kostnader som uppstått för domaren ersätts.
Om flera domare bedömer i ringen får det totala antalet hundar i ringen inte överstiga 100.
9.3 Utarbetning av tidtabell
Bedömningen i ringarna bör i huvudsak börja klockan 10.00. I utställningens PM bör utställarna påminnas
om att domarna bedömer i genomsnitt 15–20 hundar per timme, men att en del domare kan bedöma fler
än 20 hundar per timme.
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Om bedömningstider för enskilda raser/klasser anges i tidtabellen, får bedömningen inte börjas före det
klockslag som angetts i tidtabellen. Den som deltar i utställningen är skyldig att komma i tid till
utställningsplatsen. En hund som blivit försenad från bedömningen kan endast få kvalitetsbedömning.
9.4 Information till utställare
Till alla utställare skickas i god tid före utställningen ett informationsbrev (PM) i elektronisk format eller per
post.
I PM för bör ingå
-

hundens tävlingsnummer,
utställningsplatsens adress samt karta och/eller köranvisningar till utställningsplatsen,
klockslaget då granskningen av vaccinationsintyg börjar,
bedömningstidtabell och information om när utställaren senast ska vara på plats,
information om eventuella domarändringar samt anvisningar om utställaren vill återkalla hundens
anmälan,
påminnelse om vaccinationsbestämmelser och id-märkning samt antidopingövervakning,
kontaktuppgifter till utställningsplatsen på utställningsdagen,
gärna en karta över utställningsområdet inkl. ringplacering
beskrivning av servicen på utställningsområdet
priser för inträdesbiljetter och katalog samt parkeringsavgifter och
mätningstid och -plats för raser som kan överföras från en ras till en annan

9.5 Utställningskatalog
Varje utställning ska ha en katalog (pappers- och/eller digital katalog) som innehåller åtminstone följande
uppgifter:
-

tid och plats för utställningen,
utställningstyp,
raser/rasgrupper,
medlemmar i utställningsbestyrelsen,
arrangerande föreningar,
utställningsinstruktör,
program,
bedömningstidtabell och
uppgifter om alla hundar som anmälts till utställningen.

Raserna anges i ordning enligt rasgrupp, i enlighet med FCI:s gruppindelning. På flera dagars utställningar
anges raserna för varje dag enligt rasgrupp och enligt nummerordningen av rasgrupperna (t.ex. lördag
grupperna 1, 2, 4, 7 och 10 och på söndag grupperna 3, 5, 6, 8 och 9). På internationella utställningar ska
raser, som inte har godkänts av FCI, placeras i ett separat avsnitt med rubriken "Raser som inte är godkända
av FCI”. Dessa raser deltar inte i grupptävlingar.
I utställningskataloger för internationella utställningar ska anges utöver rasens finska namn också rasens
namn på något av FCI:s officiella språk (engelska, spanska, franska, tyska) samt rasens ursprungliga officiella
namn. Katalogen för en Nord-utställning bör märkas tydligt med NKU:s logo och med uttrycket ”Nordisk
Kennelunion”.
Av varje hund anges hundens fullständiga officiella namn, officiella titlar, registernummer, födelsetid,
namnet på fader och moder, uppfödarens namn och hemort samt ägarens namn.
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I utställningskataloger för internationella, Nord-utställningar och alla rasers utställningar anges hundens
nationella arbets- och utställningschampionat och nationella vinnartitlar, internationella championat,
vinnartitlar som beviljas enligt regler som flera länder har tillsammans kommit överens om (t.ex. Nordiska
vinnartitlar, Baltiska vinnartitlar samt championat) samt FCI:s värdeutställningars vinnartitlar (världs- och
världsdelsutställningar). På övriga utställningar bestämmer utställningsarrangören vilka andra titlar som
publiceras.
Hundarnas numrering börjar från 1 och fortsätter utan avbrott. Det lönar sig att använda en helt separat
numrering för grupper som deltar i uppfödarklasser samt specialutställningarnas avelsklasser.
Namnen på deltagarna i junior handling-tävlingen räknas upp i slutet av utställningskatalogen.
Rasens bedömningstid ändras inte pga. att rasen bedöms samtidigt med junior handling-tävlingen.
I bedömningstidtabellen borde även anges namn på domarelever samt vilka raser dessa övar sig på. Från
programmet ska framgå den uppskattade starttiden för grupptävlingar samt gruppdomare. Junior handlingfinalen placeras i tidtabellen före grupptävlingarna.
Utställningar, som arrangeras vid samma plats tillsammans av specialklubbar eller Kennelklubbens
medlemsföreningar, kan ha en gemensam katalog.
Utställningskatalogen får publiceras först på utställningsdagens morgon, på flera dagars utställningar på
den första utställningsdagens morgon.

10. Ringfunktionärer
I varje ring ska finnas minst en ringfunktionär med ett giltigt ringfunktionärskort. I ringen kan vid behov
finnas även flera auktoriserade ringfunktionärer eller praktikanter, som har godkänt avlagt Kennelklubbens
kurs för ringfunktionärer. Som ringfunktionär kan även verka en exteriördomare som auktoriserats av
Kennelklubben.
Ringsekreterare bjuds in i god tid, med Kennelklubbens blankett eller digitalt. Det ska beaktas att den
auktoriserade ringfunktionären inte nödvändigtvis är den som skriver kritiken. Därför ska man komma ihåg
att säkerställa att det i varje ring finns åtminstone en funktionär som kan och går med på att skriva.
Domaren som bedömer i ringen får inte skriva kritiken själv.
Till ringfunktionärerna skickas i god tid före utställningen ett likadant PM som till utställarna, och till den
kan bifogas blanketten för reseräkningen. Samtidigt informeras funktionärerna om i vilken ring (domare,
raser och antal hundar) de arbetar i samt information om eventuell inkvartering och måltider.
En ringfunktionär får inte visa en hund i den ring där hen själv tjänstgör i, och inte heller i andra ringar om
funktionären inte har slutfört sina uppgifter. Ringfunktionären får inte heller visa en hund på samma
utställning för den domare i vars ring funktionären har arbetat i. En domares familjemedlem kan inte arbeta
som ringfunktionär för domaren i fråga. Enligt Kennelklubbens allmänna bestämmelser om jäv anses
föräldrar, äkta makar, barn och syskon vara familjemedlemmar, även om dessa bor på olika adresser.
Sambor och personer som bor i ett motsvarande förhållande jämställs med äkta makar.
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11. Vaccinationsbestämmelser och veterinär
Utställningsarrangören ansvarar för övervakning av efterlevnad av vaccinationsbestämmelser och
granskningen av id-märkningar. Vaccinationsintyg kan efter utställningsarrangörens eget gottfinnande
granskas genom stickprov av ca 20 % av hundantalet. Id-märkningar granskas också genom stickprov.
På utställningsplatsen bör finnas en person med kunskaper i första hjälp för hundar (t.ex. smådjursskötare
eller annan person som fått utbildning i första hjälp för hundar).
På små grupp- och specialutställningar (under 1000 hundar) bör finnas veterinärberedskap. En veterinär ska
vara på plats vid större utställningar med fler än 1000 hundar åtminstone under den tid hundarna kommer
in. Veterinären ska emellertid vara anträffbar under hela utställningen.

12. Insändning av resultat
Samtliga resultat från utställningen och eventuella separata rapporter ska tillställas Kennelklubben senast
fyra (4) veckor efter avslutad utställning. Anmälningar om aggressivt beteende (bilaga 5) ska emellertid
skickas till Kennelklubben omedelbart efter utställningen.
Resultat behöver inte skickas in separat om det utöver online-resultatsparning används digitala
kritikblanketter på utställningen, eftersom dessa överförs automatiskt till Kennelklubbens avelsdatasystem.
Granskade ring- och rasspecifika kritikblanketter med korrekta domaruppgifter samt resultatlistor med
uppgifter om ringfunktionärer, ordnade enligt ras, tillställs i övriga fall Kennelklubben. Resultat från
grupptävlingar och BIS-tävlingar bifogas.

13. Ersättning av kostnader och betalning av dessa
13.1 Exteriördomare
13.1.1 Reseersättning
Resekostnader ersätts enligt Kennelklubbens gällande resereglemente. Resorna ska försöka genomföras på
det sätt som är förmånligast för utställningsarrangören. Detta gäller i synnerhet användning av egen bil,
eftersom kostnaderna för användning av egen bil kan bli högre än vid användning av andra trafikmedel.
T.ex. om domaren är bosatt i Helsingfors och utställningen är i Uleåborg, betalas högst priset för
flygbiljetten för resan Helsingfors-Uleåborg-Helsingfors samt resorna till flygfältet, om man inte skriftligt
har kommit överens om annat i samband med domarinbjudan. I reseräkningen ska finnas en utredning av
kostnaderna, helst inkl. kvitton. Om domaren har själv betalat sin resebiljett ska kvittot bifogas till
reseräkningen. Man ska också förbereda sig för eventuella extra kostnader, som t.ex. vägtullar och
flygfältsparkering samt kostnader för bl.a. bagage och valutaväxling.
13.1.2 Inkvartering
Inkvartering för exteriördomaren ordnas i enkelrum, om man inte har kommit överens om annat i samband
med domarinbjudan. I rummet ska finnas toalett och dusch. Inkvarterings- och eventuella matkostnader
ersätts enligt de faktiska kostnaderna. Kostnader som uppstått av rumsservice och eventuella övriga
serviceavgifter betalas av domaren själv.
13.1.3 Dagtraktamente
Till exteriördomaren utbetalas dagtraktamente enligt Kennelklubbens gällande resereglemente. En
utländsk domare har på internationella utställningar rätt att få ersättning enligt FCI:s regler, ifall domaren i
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fråga i samband med inbjudan inte har undertecknat och kryssat för punkten där man redogör för Finska
Kennelklubbens ersättningspraxis.
13.2 Utställningsinstruktör och auktoriserad ringfunktionär
Kostnader ersätts för utställningsinstruktörer och auktoriserade ringfunktionärer enligt Kennelklubbens
gällande resereglemente, på samma grunder som angetts ovan för exteriördomarnas del.
13.3 Domarelev och ringfunktionärspraktikant
Domarelev och ringfunktionärspraktikant svarar själv för alla kostnader och inget dagtraktamente betalas
för dem.
13.4 Övriga bestämmelser
Ersättningar för kostnader betalas till det bankkonto personen i fråga har meddelat, under veckan som
följer utställningen eller, efter separat överenskommelse, kontant mot kvittering under utställningens gång.
En kopia av reseräkningen eller ett kvitto av betalda ersättningar bör ges i samband med betalning.
Till alla som arbetar i ringen, inklusive domarelever samt ringfunktionärspraktikanter, kan ges en
utställningskatalog och de kan bjudas på mellanmål och förfriskningar i ringen. Exteriördomare,
domarelever, ringfunktionärer och ringfunktionärspraktikanter bjuds på lunch samt gratis parkering.

14. Annat utställningsbestyrelsen ska beakta
En domare som bedömer SRD-raser ska fylla i en SRD-blankett för dessa, med undantag av
valputställningar.
Utställningsarrangören ska beakta bl.a. bestämmelserna i mervärdesskattelagen, direktiv som gäller lön,
arvoden och talkoarbete samt anmälningsskyldighet om skattefria resekostnadsersättningar och
dagtraktamenten (se www.vero.fi/sv).

15. Utställningsskatt
Utställningsskatt betalas på alla utställningar till det kenneldistrikt som förordat utställningen.
Utställningsskatten är 15 % av anmälningsavgifterna för de hundar som antecknats i katalogen i officiella
klasser. Betalningsskyldigheten på 15 % gäller inte specialklubbars eller rasföreningars specialutställningar
som grundar sig på antalet registrerade hundar.
Ingen utställningsskatt betalas till kenneldistriktet på stödutställningar, om man inte har beslutat annat i
samband med beviljandet av utställningen.
Kenneldistriktet kan, i undantagsfall och på anhållan av utställningsarrangören, sänka utställningsskatten
för en enskild utställning eller avstå från skatten helt och hållet, ifall kostnaderna för
utställningsarrangemangen har på grund av en välmotiverad orsak stigit oväntat mycket.
För Nord-utställningar har Kennelklubben rätt att ta ut en avgift av utställningsarrangören för varje hund
som anmälts till utställningen. Kennelklubben beslutar avgiftens storlek och behåller avgifterna som
betalats.
Internationella utställningar betalar dessutom en av FCI fastställd summa till FCI. Summan räknas ut utifrån
antalet hundar som antecknats i utställningskatalogen.
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16. Undantag
Kennelklubbens styrelse har rätt att avvika från dessa direktiv av mycket vägande skäl.
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Bilaga 1 Rasvarianter som tävlar som egna raser

Följande rasvarianter med en gemensam rasstandard tävlar som separata raser (1 CERT och CACIB för varje
ras och kön)
Grupp 1
belgisk vallhund groenendael
laekenois
malinois
tervueren
holländska vallhundar strävhårig
korthårig
långhårig
puli vit
andra färger
schäfer
schäfer långhårig
Grupp 2
sankt bernhardshund korthårig
långhårig
cao da serra da estrela långhårig
korthårig
dvärgschnauzer svart
svart-silver
peppar & salt
vit
schnauzer svart
peppar & salt
riesenschnauzer svart
svart-silver
peppar & salt
grand danois, gul och tigrerad
svart och harlekin
blå
Grupp 4
taxar kanintax strävhårig
korthårig
långhårig
dvärgtax strävhårig
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korthårig
långhårig
tax strävhårig
korthårig
långhårig
Grupp 5
podenco ibicenco strävhårig
korthårig
mexikansk nakenhund stor
mellan
liten
perro sin pelo del perú stor
mellan
liten
podengo portugues strävhårig stor
mellan
liten
korthårig stor
mellan
liten
tyska spetsar grosspitz vit
brun och svart
kleinspitz vit
brun och svart
andra färger
mittelspitz vit
brun och svart
andra färger
keeshond
pomeranian
Grupp 6
schweiziska små stövare berner
jura
luzerner
schwyzer
schweiziska stövare berner
jura
luzerner
schwyzer
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Grupp 7
weimaraner korthårig
långhårig
Grupp 9
chihuahua korthårig
långhårig
papillon
phalène
russkiy toy korthårig
långhårig
pudlar
storpudel svart, brun och vit
aprikos, grå och röd
mellanpudel svart, brun och vit
aprikos, grå och röd
dvärgpudel svart, brun och vit
aprikos, grå och röd
toypudlar
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Bilaga 2 Raser godkända i Finland som inte är godkända av FCI och som inte tilldelas CACIB, samt
av FCI tillfälligt godkända raser som inte ännu tilldelas CACIB
Raser som är godkända i Finland men som inte är godkända av FCI och som inte tilldelas CACIB (situation
1.6.2021)
Grupp 1
vostochno-evropeiskaya ovcharka
mali međimurski pas
Grupp 3
american hairless terrier
american toy fox terrier
rat terrier
ratonero bodeguero andaluz
biewer
tenterfield terrier
Grupp 5
american eskimo dog
dansk spids
hälleforshund
svensk vit älghund
Grupp 6
bluetick coonhound
engelsk-rysk stövare
gotlandsstövare
plott
rysk stövare
treeing walker coonhound
Grupp 7
épagneul de saint-usuge
Grupp 8
rysk spaniel
Grupp 9
markiesje
russkaja tsvetnaja bolonka
Dessa raser deltar inte i grupptävlingar på internationella utställningar.

Raser som är tillfälligt godkända av FCI men som inte ännu tilldelas CACIB (situation 1.6.2021)
Grupp 1
australian stumpy tail cattle dog
lancashire heeler
miniature american shepherd
chodsky pes
30

Grupp 2
cão de gado transmontano
Grupp 5
yakutian laika
anjing kintamani-bali
thai bangkaew dog
Grupp 6
estnisk stövare
segugio maremmano
Grupp 9
prazský krysarík
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Bilaga 3 Överföring från en ras eller rasvariant till en annan – möjliga raser och grunder för
överföring

Principen är att överföringen kan göras hos alla raser enligt färg, öronställning och hårlag då hunden är
minst 9 månader gammal och enligt storlek då hunden är minst 15 månader gammal. Undantagsvis kan
överföringen göras i under 15 månaders ålder till en hund som registrerats till en mindre storleksvariant
och som konstateras tillhöra den större rasvarianten redan i minst 9 månaders ålder.
Grupp 1
Pyreneiska vallhundar, hårlag och puli, färg: Ändringen kan göras när hunden har fyllt 9 månader.
Schäfrar, hårlag: Ändringen kan göras när hunden har fyllt 9 månader.
Grupp 2
Sankt bernhardshundar, hårlag, och cao da serra da estrela, hårlag: Ändringen kan göras när hunden har
fyllt 9 månader.
Grupp 4
Taxar, storlek och/eller hårlag: Storlek bestäms enligt bröstomfång. Ändringen kan göras för hårlagens del
när hunden har fyllt 9 månader och för storlekens del när hunden har fyllt 15 månader.
Grupp 5
podenco ibicenco, hårlag, podenco portugues, hårlag och tyska spetsar, färg: Ändringen kan göras när
hunden har fyllt 9 månader.
Mexikansk nakenhund, storlek: Ändringen kan göras när hunden har fyllt 15 månader.
Perro sin pelo del perú, storlek: Ändringen kan göras när hunden har fyllt 15 månader.
Podengo português, storlek: Ändringen kan göras när hunden har fyllt 15 månader.
Tyska spetsar, storlek (ej pomeranian, grosspitz eller keeshond): Ändringen kan göras när hunden har fyllt
15 månader.
Grupp 6
Italienska stövare, hårlag: Ändringen kan göras när hunden har fyllt 9 månader.
Små schweiziska stövare, färg, och schweiziska stövare, färg: Ändringen kan göras när hunden har fyllt 9
månader.
Grupp 9
Chihuahua, hårlag, griffon / petit brabancon, färg och/eller hårlag, papillon och phalène, öronställning och
russian toy, hårlag: Ändringen kan göras när hunden har fyllt 9 månader.
Pudlar, färg och/eller storlek: Rasen för toy-, dvärg- och mellanpudlar bestäms på hundens första officiella
utställning efter att hunden har fyllt 15 månader.
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Bilaga 4 Specialklubbar, som kan anordna en utställning per år i enlighet med direktiv

Följande specialklubbar kan anordna en utställning per år (huvudutställning för specialklubbens raser)
enligt följande instruktioner:
Suomen Kääpiökoirat ry. - grupp 9 sällskaps- och dvärghundar samt raser i andra grupper som är
underställda specialklubben
Finlands Retrieverorganisation rf - alla retrieverraser
Suomen Palveluskoiraliitto ry - raser som är underställda SPKL samt raser med rätt att delta i bruksprov
Suomen Seurakoirayhdistys - Finlands Sällskapshundförening ry - raser underställda specialklubben
Suomen Spanieliliitto – Finlands Spanielförbund ry – alla spaniels och vattenhundar, grupp 8.2 och 8.3
Finlands Terrierorganisation rf - grupp 3 terriers
Suomen Vinttikoiraliitto ry - grupp 10 vinthundar och grupp 5.7 primitiva jakthundar samt basenji och
faraohund
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Bilaga 5 Direktiv om anmälningar om hundens beteende

Godkänd av Finska Kennelklubbens styrelse 20.8.2020, gäller från 20.8.2020.
Dessa direktiv gäller alla prov, tävlingar, utställningar, granskningar, tester och andra evenemang som är
underställda Finska Kennelklubben. Evenemang som är underställda Kennelklubben arrangeras i enlighet
med Kennelklubbens regler och direktiv. Anmälan om arrangerande av ett sådant evenemang görs till
Kennelklubben. Resultat från evenemang som är underställda Kennelklubben sparas till Kennelklubbens
system.
Syftet med anmälan om hundens beteende är att man kan förbjuda en hund, som beter sig aggressivt, från
att delta i evenemang och därmed trygga säkerheten.
Förfarande och följder vid evenemang
En anmälan görs till Kennelklubben när en hund stängs från evenemanget, när dess deltagande avbryts
eller när den diskvalificeras på grund av aggressivt beteende.
Kennelklubben antecknar uppgift om anmälan i sina system och kan ställa hunden i tävlingsförbud vars
längd bestäms från fall till fall. Vid bestämning av förbudets längd tas hänsyn till vilka konsekvenser
händelsen har haft samt allvaret av dessa.
Kontrollerad aggressivitet som ansluter till evenemangets karaktär (t.ex. skydd) anmäls inte.
Förfarande och konsekvenser utanför evenemang
Anmälan kan också göras på en hund som har betett sig aggressivt mot en människa eller en annan hund på
evenemangsområdet eller i dess omedelbara närhet, oberoende av om hunden i fråga var anmäld till
respektive evenemang eller inte.
Kennelklubben antecknar uppgift om anmälan i sina system och kan ställa hunden i tävlingsförbud även på
grundval av anmälningar som gjorts vid dessa situationer. Förbudets längs bestäms från fall till fall och vid
bestämning av dess längd tas hänsyn till vilka konsekvenser händelsen har haft samt allvaret av dessa.
Anmälare
Anmälan görs i första hand av den person som själv eller vars hund har varit föremål för det aggressiva
beteendet.
I andra hand görs anmälan av ansvarig överdomare/provfunktionär vid prov,
exteriördomare/ringfunktionär på utställningen, utställningsinstruktör, medlem i prov- eller
utställningsbestyrelsen, evenemangets veterinär eller någon annan person som representerar
evenemangets arrangör.
Anmälningsförfarande
Anmälan ska göras på Kennelklubbens blankett innan evenemanget som är underställt Kennelklubben
slutar. Anmälaren undertecknar blanketten. Man ska även sträva efter att få ett utlåtande av den person
vars hund är föremål för respektive anmälan. Det aggressiva beteendet och situationen som ledde till det
beskrivs så tydligt som möjligt i anmälan.
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Den ifyllda och undertecknade blanketten lämnas till evenemangets arrangör innan evenemanget slutar.
Evenemangets arrangör har skyldighet att se till att blanketter finns tillgängliga. När evenemanget har
slutat bör representanten för evenemangets arrangör genast granska anmälningar som gjorts under dagen
och skicka dessa direkt till Kennelklubben utan dröjsmål.
Tillfälligt förbud att delta i evenemang
Exteriördomaren/utställningsinstruktören/överdomaren som ansvarar för provet kan på grund av hundens
aggressiva beteende tillfälligt förbjuda hunden att i fem (5) dygns tid delta i evenemang. Förbudet börjar
från dagen för evenemanget.
Beslutsfattande
Arbetsgruppen för hundens aggressiva beteende kan ställa hunden i tävlingsförbud efter prövning.
Tävlingsförbudet träder i kraft den dag arbetsgruppen fattar beslut i ärendet. Ett tävlingsförbud som
utfärdats av arbetsgruppen ersätter det tillfälliga tävlingsförbudet. Ett tävlingsförbud som utfärdats av
arbetsgruppen gäller tills Kennelklubbens styrelse har behandlat ärendet.
Kennelklubbens styrelse beslutar om förbudets slutliga längd efter förslag av arbetsgruppen.
Beslutsfattandet i Kennelklubben hindras inte av att den person vars hund är föremål för anmälan inte har
använt sin rätt att inkomma med genmäle i ärendet. Påföljder som nämnts i detta stycke träder i kraft den
dag styrelsen har fattat sitt beslut.
Suomen Palveluskoiraliitto ry, Suomen Vinttikoiraliitto ry och Suomen Agilityliitto ry tillämpar sina
respektive förfarandesätt vid behandling av anmälningar om hundens aggressiva beteende. Kennelklubben
kan vid sitt beslutsfattande ta i beaktande de beslut som fattats av ovan nämnda förbund.

35

Bilaga 6 Förbättring av säkerhet i exceptionella väderleksförhållanden på utomhusutställningar
och annat att beakta
Exceptionella väderleksförhållanden är varmt eller kallt väder, hård vind, storm, ösregn eller åskväder.
Väderprognoser bör följas före utställningen och man bör förbereda sig enligt dessa med förebyggande
arrangemang.
Ansvar: Utställningskommissarien, fältchefen eller en särskilt utsedd säkerhetsansvarig ansvarar för
förberedelser i anslutning till väderleksförhållanden.
På varje utställning
- Utställare och publik ges anvisningar att förbereda sig enligt väder i utställningens infobrev.
- I infobrevet inkluderas en planritning av utställningsområdet med de viktigaste punkterna: ringar,
kansliet, första hjälp, toaletter, vattenposter, prisutdelning, parkering och ingång. Adressen till
utställningsplatsen anges i sådan format att de vanligaste navigatorerna och Google Maps hittar
den.
- Alla tillfälliga konstruktioner fästs med ändamålsenliga tyngder och deras skick kontrolleras före
evenemanget börjar och regelbundet under evenemanget.
- Det krävs intyg eller utredning över att alla tillfälliga konstruktioner rests i enlighet med
tillverkarens anvisningar (detta gäller närmast försäljare och utomstående aktörer).
- Vid val av material (t.ex. tält) föredras material som släpper igenom vind.
- Ljudanläggningarna testas i god tid i förväg för att säkerställa att de fungerar.
- Personalen informeras om en modell för hur man kallar på hjälp och visar hjälpen till platsen (en
del av utställningens räddningsplan).
- Personalen ges anvisningar för hur de ska handla i olika väderleksförhållanden, informering redan
föregående dag.
- Vid behov förbereder man sig med extra släckningsinsats och ökar antalet förstahjälpspersonal.
- Ringpersonal håller ett öga på utställarnas skick (t.ex. för solstingets skull).
- I grupptävlingarnas insamlingsringar bör finnas tillräckligt många tält så att alla hundar och
handlers som väntar på sin tur har rum att skydda sig antingen från den gassande solen eller
regnet.
VERKSAMHET I EXCEPTIONELLA VÄDERLEKSFÖRHÅLLANDEN
Åska, kraftig regnskur e.d.
- Bedömningen avbryts beroende av hur kraftig stormen är, grupptävlingarna kan avbrytas och
fortsättas när regnet avtar eller blir tolerabel. Bl.a. regnradar kan användas som hjälp vid
bedömning av regnskurens längd.
- Man försöker flytta sig inomhus eller till bilen, bort från närheten av fönster.
- Tält, lätta konstruktioner och uthusbyggnader är inte trygga platser.
- Egendomsskador repareras först efter stormen.
- Beakta eventuella risken att träd faller omkull.
- Ett avstånd på minst 20 meter hålls till elledningar som tagit skada.
Varmt väder
- Utställare och personal uppmanas med högtalarutrop och andra meddelanden att dricka tillräckligt
med vatten och att dessutom att äta för att upprätthålla saltbalansen.
- Verksamhet vid parkeringen effektiveras vid behov för att undvika att hundar eller barn lämnas i
bilen.
- Bedömningsborden hålls svala t.ex. med hjälp av fuktiga handdukar.
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-

Kyla:
-

Också hundarnas vätskeintag och välmående beaktas. Hundar får inte lämnas i burar i solen eller i
varma tält. Hundar får inte heller ansträngas i onödan t.ex. med överdrivet mycket ringträning.
Ringpersonalens fysiska ansträngning minskas genom att hålla pauser under bedömningen.
Alternativt: om en långvarig värmebölja utlovas i väderleksrapporter lönar det sig att beakta detta
redan i samband med utarbetning av tidtabeller: inte för många hundar per domare så att
tidtabellerna kan göras glesa. Pauser är svårare att förverkliga medan bedömningen pågår,
eftersom det ofta finns press på att få grupptävlingarna att börja i tid och därmed avsluta
utställningen.
Dricksvatten och vatten för att blöta ner handdukar ska reserveras för människor och i synnerhet
för hundar som väntar på grupptävlingar i insamlingsringarna.
Utställningens personal tar också hand om dem som eventuellt inte kan ta hand om sig själva.
Ordningsvakter håller också ett öga på tält och läger som finns bakom ringarna på de områden som
ordningsvakterna har tilldelats, för att säkerställa att allting är bra med människorna där.

Ringpersonalen förses med sittunderlag som håller värme och t.ex. Styrox-skivor att ha under
fötterna.
Det bör beaktas att hundar inte ska lämnas i burar och frysa, utan man ska låta dem röra på sig eller
hålla dem t.ex. i bilar, om en varm inomhuslokal inte finns tillgänglig.

ÖVRIGA SÄKERHETSANVISNINGAR
Rökning
- Rökområdet placeras tillräckligt långt ifrån ringarna och tältområden. Rökning är absolut förbjudet i
närheten av tält och på torrt gräs.
Ringar
- Ringarna bör vara tillräckligt stora och i ringen bör inte finnas gropar, stolpar e.d.
- Ringbottnen borde vara sådant att det släpper vattnet väl igenom.
- Gruset på grusbotten bör vara så finfördelat att det är lätt att röra sig på den och hundarnas tassar
skadas inte av makadamens vassa kanter. Ringbottnen bör även vara sådant att hunden kan visa
sina rörelser normalt.
- Gräs eller hö ska klippas och eventuellt högt ogräs eller trädplantor som växer i ringen ska rensas
bort.
Avlastningsplats
- Personal reserveras för att vakta hundar och saker medan ägaren kör bilen till/från parkeringen.
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