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A. DIREKTIV SOM KOMPLETTERAR UTSTÄLLNINGSREGLER
A.1. Allmänt
Hänsynstagande till hundens välmående är av avgörande betydelse på alla
hundutställningar.
A.2. Rätt att delta
Hunden har rätt att delta i utställningen om den är registrerad i ett hundregister som är erkänt
av Fédération Cynologique Internationale (senare FCI). Rasen ska vara godkänd av FCI
eller Nordiska Kennelunionen (NKU).
Uppgifterna om hunden som deltar på utställningen ska finnas i utställningskatalogen. En
hund som saknas från utställningskatalogen kan bedömas endast om utställningskommittén
har gjort ett fel. Alla hundar som deltar på utställningen ska vara vaccinerade enligt Suomen
Kennelliitto - Finska Kennelklubben rf:s gällande vaccinationsbestämmelser.
Hundarna ska också fylla de övriga bestämmelserna gällande spridning av smittosamma
sjukdomar i de ovan nämnda bestämmelserna.
Alla hundar som deltar i utställningen ska uppfylla Kennelklubbens gällande
identifikationsmärkningsbestämmelser. Granskningen av identifikationsmärkningar är på
utställningsarrangörens ansvar och identifikationsmärkningar granskas som stickprov.
Kontroll av att vaccinationsbestämmelserna följs är på utställningsarrangörens ansvar.
Vaccinationsintygen kan efter utställningsarrangörens omdöme granskas med stickprov om
antalet hundar på utställningen överskrider 2000.
Det är förbjudet att utan utställningskommitténs tillstånd hämta hundar som inte är anmälda
till utställningen till utställningsplatsen. Om utställningskommittén tillåter medtagning av
utomstående hundar (inkl. hundar med kuperade svansar/öron) till utställningsområdet, ska
hundarna ovillkorligen granskas på samma sätt som de hundar som är anmälda till
utställningen. Utomstående hundar ska fylla kraven i de förut nämnda Kennelklubbens
gällande vaccinations-, hälso- och identitetsmärkningsbestämmelser.
Betäckning av tik på utställningsområdet är förbjudet. En tik vars beräknade tid för valpning
är om mindre än 30 dygn eller en tik som har valpat mindre än 75 dygn sedan får inte medtas
till utställningsområdet.
Det är absolut förbjudet att hämta hundvalpar på utställningsområdet i försäljningssyfte och
att saluföra och leverera valpar på utställningen och i dess omedelbara närhet.
En hund, för vilket ett veterinärintyg avseende operation på grund av strukturell och ärftlig
sjukdom/defekt har tillställts Kennelklubben, får inte delta i utställningar.
En person med djurhållningsförbud kan inte delta på utställningen som utställare eller som
hundens handler.
A.3. Anmälning
A.3.1. Allmänt
Anmälningstiden för internationella och alla raser omfattande utställningar går ut senast en
månad före tidpunkten för utställningen. Anmälningstiden för grupp- och specialutställningar
går ut senast två veckor före tidpunkten för utställningen. Anmälningstiden kan vara kortare
om utställningsarrangören har beredskap för det.
Man får dock inte ändra, förkorta eller förlänga anmälningstiden som har angetts i tidskriften
Koiramme–Våra hundars avdelning för officiella meddelanden och i utställningens
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meddelanden.
Anmälningsavgiften ska vara bevisligen betalad (kvitto) på sen sista anmälningsdagen och
anmälningen ska skickas (poststämpel) senast på den första vardagen efter sista
anmälningsdagen.
Om anmälningen inte har inkommit till utställningsarrangören inom en vecka från den sista
anmälningsdagen kan utställningsarrangören betrakta anmälningen som försenad.
Utställningsarrangören svarar inte för anmälningar som har försvunnit i eller försenats pga.
posten.
Det är också möjligt att anmälningen kan göras enbart elektroniskt om utställningsarrangören
så önskar. En absolut förutsättning för elektronisk anmälan är att anmälningsavgiften betalas
i samband med anmälningen och att anmälaren kan identifieras pålitligt.
Enbart ett betalningskvitto är inte en anmälan. Försenade anmälningar returneras. Vid
anmälning till bruks- och championklass av hundar som är registrerade i Kennelklubben
krävs inget intyg av meriter som berättigar till deltagande i dessa klasser. För hundar i andra
länders register krävs bekräftelse av championat och/eller Working Class Certificate (WCC).
Working Class Certificate ska vara beviljat i det FCI:s medlemsland där hundens innehavare
och/eller ägare har permanent bostad.
Till hundens anmälningsdokument ska vid behov bifogas ett veterinärintyg om
svansamputation. För en hund som är helt eller delvis i finsk ägo fordras att veterinärintyget
är uppgjort på Kennelklubbens veterinärdataformulär.
A.3.2. Klasser och byte av klass
På internationella, alla raser omfattande och grupputställningar får det inte finnas klasser för
hundar som är yngre än 7 månader. På specialutställningar som specialklubbar och
rasföreningar själv arrangerar får finnas s.k. babyvalpklass för hundar i åldern 5– under 7
månader.
Om det på utställningen anordnas andra klasser eller tävlingar utöver de som nämns i regler
och direktiv, ska dessa omnämnas i utställningens meddelanden.
Hunden kan anmälas endast till den klass som den vid anmälningstidpunkten har rätt att
delta i enligt sina prov- eller utställningsmeriter.
Efter anmälningstidens slut kan hunden flyttas till en annan klass endast om det vid
anmälningen har skett ett fel som strider mot utställningsreglerna (hunden har anmälts till en
klass som den enligt ålder eller provmeriter inte har rätt att tävla i).
A.3.3. Betalningar och återbetalningar
Utställningskommittén fastställer anmälningsavgifterna. Kennelklubben fastställer årligen den
högsta tillåtna deltagaravgiften för junior handling-tävlingar. Ingen anmälningsavgift tas ut för
uppfödar- eller avelsklass.
Utställningsarrangören kan välja att använda differentierade anmälningsavgifter, så att
anmälningsavgiftens storlek beror på anmälningstiden, utställningsklassen och/eller antalet
anmälda hundar som är ägda av utställaren. Vid användning av differentierade
anmälningsavgifter som grundar sig på antalet anmälda hundar, räknas som första hundar
endast de normala anmälningsavgifterna för varje anmälningsperiod. Anmälningsavgifter
samt eventuella grunder för differentiering av avgifterna ska nämnas tydligt och bindande i
tidskriften Koiramme–Våra hundar och i utställningens meddelanden. Bankkostnader kan
avdras från anmälningsavgifter som återbetalas på utställarens begäran (se
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Utställningsregler punkt 5).
Utställningskommittén ska vid ovan nämnda situationer återbetala anmälningsavgiften inom
fyra veckor från det att utställaren har meddelat sin bankförbindelse till utställningskommittén.
Utställarens resor till utställningsorten eller övriga kostnader ersätts inte.
A.3.4. Annullering av anmälan
Anmälningen kan inte annulleras efter att den har sänts in till utställningsarrangören
tillsammans med betalningen, även om anmälningstiden inte ännu hade gått ut (se
Domarändringar, punkt A.12.2).
A.4 Certifikat
Hunden kan inte ta emot ett certifikat om den har utställningsmeriter som berättigar till finskt
championat eller om den saknar endast tilläggskrav som krävs för att uppnå championatet.
Om certifikatet har i ringen delats ut till en hund som inte hade rätt att ta emot det,
överförs certifikatet i samband med lagring av resultat till den hund som blivit
tilldelad reservcertifikat.
A.5 Internationellt certifikat, alltså CACIB
Exteriördomaren kan på internationella utställningar föreslå CACIB för bästa hanen och
tiken om domaren anser att respektive hundar är värda internationella championat. För
näst bästa hanen och tiken kan exteriördomaren föreslå reserv-CACIB.
Hos finska raser ska CACIB emellertid tilldelas den bästa tiken och hanen som har
belönats med CK och som är berättigade att tävla om CACIB och reserv-CACIB.
Om 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 för hunden som tilldelats reserv-CACIB,
förutsatt att hunden i fråga fyller de krav som ställs. Man kan inte avsäga respektive priser
på 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 CACIB av FCI inom tre månader efter utställningens
slut.
A.6 Överföring från en ras eller rasvariant till en annan
Överföring från en ras eller rasvariant till en annan sker enligt bilaga 3. Kontrollen utförs
av en på rasen auktoriserad domare innan bedömningen av respektive raser börjas. Om
domaren utifrån mätningen eller utvärderingen konstaterar att hunden tillhör en annan
ras eller rasvariant, ska den officiella blanketten "Överföring till annan ras" fyllas i. En
kopia av blanketten ges till utställaren och de övriga kopiorna bifogas till kritikblanketten.
Hunden ska genast på samma utställning bedömas i den ras eller rasvariant till vilken den
har överförts. Den får inte heller senare fortsätta tävla i sin tidigare ras eller rasvariant. Då
hunden överförs från en ras eller rasvariant till en annan makuleras hundens alla tidigare
utställningsresultat.
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Kennelklubben antecknar ändringarna till hundregistret och sänder ett nytt
registreringsbevis till en finsk utställare. För det nya registreringsbeviset uppbärs endast
expeditionskostnader. Uppgifter om hundens överföring till en annan ras eller rasvariant
skickas till kennelklubben i den utländska utställarens hemland.
Kennelklubbens byrå kan också göra överföringen utifrån ett utlåtande på blanketten
"Överföring till annan ras" som getts av två på rasen auktoriserade inhemska
exteriördomare. Överföringen kan göras endast en gång. Kennelklubben kan emellertid
efter skriftlig anhållan från ägaren rätta en överföring från en rasvariant till en annan utifrån
ett utlåtande som getts av specialklubben för respektive ras. Till anhållan ska även bifogas
ett gemensamt utlåtande av två på rasen auktoriserade inhemska exteriördomare.
A.7 Testikelfel och dess konstaterande
Exteriördomaren granskar alla hanhundars testiklar under bedömningen. Även
hanhundar som tävlar i valpklassen (7– under 9 mån., på specialutställningar också
5– under 7 mån.) ska ha normala testiklar.
Om domaren konstaterar att hunden har testikelfel ges hunden i fråga kvalitetspriset
diskvalificerad och en skriftlig kritik där orsaken till diskvalificering nämns. Om det är fråga
om en hund i valpklass ges den en skriftlig kritik, men hunden i fråga placeras inte.
A.8 Blandrashet och dess konstaterande
Om exteriördomaren vid bedömningen misstänker att hunden är av blandras
antecknas detta på kritikblanketten. Domaren och en annan domare som är
auktoriserad på rasen bekräftar utlåtandet med sina underskrifter.
Kennelklubbens styrelse kan avlägsna hunden ur hundregistret efter att ha blivit
underrättad om fallet och efter att ha skaffat sig den utredning av hundens
blandrashet som styrelsen anser sig behöva.
A.9 Avhjälpning eller ändring av ett fel eller en annan egenskap
Om domaren vid bedömningen konstaterar eller misstänker att hunden blivit utsatt för
någon regelstridig åtgärd för att ändra dess exteriör, kan endast domaren vidta
åtgärder för att undersöka saken.
Vid tydlig misstanke om behandling som strider mot utställningsreglerna ska
respektive exteriördomare anteckna detta på kritikblanketten och bekräfta det med sin
underskrift. Hunden ges KEB eftersom den inte kan bedömas till alla delar.
För att utforska förfarande som strider mot reglerna har en person bemyndigad av
utställningskommittén rätt att ta nödvändiga prov av hundar under utställningen eller inom
fem dygn efter utställningens slut.
Enligt antidopingreglementet är dock sedvanliga ämnen som behövs för pälsskötsel, tvätt och
trimning tillåtna. Med användning av ämnen får man inte försöka påverka hundens
prestationsförmåga eller pälsens kvalitet, färg eller form. Användningen av ämnen får inte
heller orsaka skada åt hundens hälsa och välmående.
A.10 Anmälningar om hundens beteende vid utställningar samt behandlingen
och följderna av dessa
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Förfarande och följder i kvalitetsbedömning
Efter att hunden har på tre utställningar fått kvalitetspriset diskvalificerad på grund av
hundens tydliga aggressivitet, kan Kennelklubben ställa hunden i utställningsförbud vars
längd bestäms från fall till fall. Hunden kan ställas i utställningsförbud redan efter att den
har fått en diskvalificerad kvalitetspris på grund av aggressivitet, ifall incidentens
konsekvenser har varit allvarliga.
Vid bestämning av utställningsförbudets längd tas särskilt hänsyn till incidentens
konsekvenser samt deras allvarlighet.
Förfarande och följder utanför kvalitetsbedömning
Efter att hunden har anfallit eller gett sig på en människa eller en annan hund på
utställningsområdet eller i dess omedelbara närhet så att hunden har anmälts tre olika
gånger, kan Kennelklubben ställa hunden i utställningsförbud vars längd bestäms från
fall till fall.
Hunden kan ställas i utställningsförbud redan efter en anmälan på grund av aggressivitet, ifall
incidentens konsekvenser har varit allvarliga. Vid bestämning av utställningsförbudets längd
tas särskilt hänsyn till incidentens konsekvenser samt deras allvarlighet. Förutom
utställningsförbud ska eventuella resultat som hunden uppnått på den utställningen strykas.
Anmälningar
Exteriördomaren som bedömer i ringen ska göra anmälan om kvalitetspriset diskvalificerad
som har getts på grund av aggressivitet. Anmälan om att hunden på utställningsområdet
eller i dess omedelbara närhet har anfallit eller gett sig på en människa eller en annan
hund eller annars betett sig hotande görs i första hand av den person som själv eller vars
hund har blivit föremål för förut nämnda beteende. I andra hand kan anmälan göras av
utställningskommitténs medlem, utställningsinstruktören eller utställningens veterinär.
Anmälningsförfarandet
Anmälningen görs under utställningen till utställningskommittén på en av Kennelklubben
bekräftad blankett, som anmälaren bestyrker med sin underskrift. I anmälan ska man
sträva efter att inkludera också utlåtande av den person vars hunds beteende
anmälningen gäller samt namnen av och kontaktuppgifterna till eventuella ögonvittnen, för
att i synnerhet klargöra vad som har orsakat händelsen som har lett till anmälan.
Utställningskommittén är skyldig att ha anmälningsblanketter till hands på
utställningen samt genast efter utställningens slut sända anmälningarna direkt till
Kennelklubben, så att dessa antecknas i hundarnas uppgifter. Utställningsinstruktören
eller utställningskommitténs representant bör omedelbart efter att bedömningen i
ringarna har avslutats granska alla rapporter som gjorts under dagen för vidtagande
av eventuella åtgärder. En kopia av anmälningsblanketten skickas till specialklubben
till kännedom. Anmälan kan också göras på en hund som har betett sig aggressivt på
utställningsområdet eller i dess omedelbara närhet, även om hunden inte i fråga inte
var anmäld till respektive utställning.
Tillfälligt förbud att delta i evenemang
Om hunden på utställningsområdet eller i dess omedelbara närhet uppför sig aggressivt och
biter en människa eller en annan hund, kan domaren eller utställningsinstruktören införa ett
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fem (5) dygn långt tillfälligt förbud för hunden att delta i evenemang. Förbudet gäller från och
med utställningsdagen.
Beslutsfattande
Beslutet om utställningsförbud och strykning av resultat fattas av Kennelklubbens styrelse.
Beslutsfattandet i Kennelklubben hindras inte av att personen vars hunds beteende
anmälan gäller inte har använt sin möjlighet att ge bemötande.
Konsekvenserna som nämns i första och andra stycket träder i kraft den dagen då
Kennelklubbens styrelse har fattat sitt beslut.
A.11. Bestämmelser som gäller utställaren
I handlerns plagg får inte finnas nämnt kenneln, uppfödaren, ägaren eller hunden som
visas.
På utställningsplatsen får hundens päls skötas endast med borstning och kamning om
det inte separat har angetts ett särskilt ställe som är avsedd för trimning. Hunden får
vara fastkopplad i trimningsbordet endast för den tid som krävs för pälsvård.
Utställaren ska också annars till sin egen del svara för utställningsplatsen renhet.
A.12. Exteriördomare
A.12.1 Antal hundar per domare
Utställningsarrangören och exteriördomaren ska före utställningen komma överens om
antalet hundar som exteriördomaren bedömer: rekommenderat antal är 80 och det största
möjliga antalet hundar per domare är 100. Exteriördomaren har rätt att vägra bedöma
flera hundar än vad man på förhand har kommit överens om med utställningsarrangören.
Ifall det till exteriördomaren anmäls flera hundar än vad domaren på förhand har meddelat
sig bedöma, flyttas överlopps hundar till övriga exteriördomare och domarsekreteraren ska
rådgöra med exteriördomaren om vilka raser som ska flyttas.
Exteriördomaren kan emellertid gå med på att bedöma alla anmälda, högst 100 hundar,
ifall hen anser sig klara av uppgiften i normaltid utan att bedömningen lider. Om det är
fråga om en överskridning till vilken det är svårt att komma fram med en lösning till kan
utställningskommittén av välgrundade skäl vara flexibel i frågan upp till 100 hundar.
Tillståndet ska förhandlas med Kennelklubben. För specialutställningar för en eller två
raser kan det domarspecifika maximala antalet hundar överskridas. Ärendet ska
förhandlas med Kennelklubben.
Om det har anmälts mindre än 30 hundar till domaren, har utställningskommittén rätt
att återkalla inbjudan. Detta ska dock göras så att eventuella kostnader som uppstått
för domaren ersätts.
A.12.2. Domarändringar
Rasen får inte flyttas bort av en exteriördomare för att i stället kunna flytta över en annan
ras till domaren. Utställarna ska informeras om domarändringen i så god tid att de har
möjlighet att annullera sin anmälning. Anmälan om annullering av anmälan ska vara
poststämplad före utställningen.
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Om man är tvungen att göra domarändringen av tvingande skäl inom en vecka före
utställningen, är utställningskommittén inte skyldig att informera utställarna om detta
på förhand.
Utställningskommittén bör dock i mån av möjlighet informera om sena domändringar.
I detta fall ska utställaren göra anmälan om annullering till ringen eller till
utställningens kansli före den ursprungliga uppskattade bedömningstiden för rasen i
fråga.
Anmälningsavgiften återbetalas inte om rasen överförs till en exteriördomare som har
meddelats som reservdomare för respektive ras i tidskriften Koiramme – Våra
hundar. I fall fler än en domare har meddelats som reservdomare för rasen, ska
anmälningsavgiften återbetalas i händelse av annullering.
A.12.3 Exteriördomarnas behörighet att bedöma grupptävlingar
På nationella utställningar ska en exteriördomare som bedömer grupperna 1–10
vara auktoriserad på minst hälften av de raser som är representerade i Finland i
respektive grupp.
På internationella utställningar ska en exteriördomare som bedömer grupperna
1–10 vara auktoriserad på alla raser som är representerade i Finland i
respektive grupp.
På internationella och alla raser omfattande utställningar får utställningens bästa hund
utses av en erfaren domare som är auktoriserad på flera raser i flera rasgrupper i FCI och
som dessutom är auktoriserad på alla raser i åtminstone två rasgrupper.
Till övriga grupp- och utställningens bästa hund-tävlingar kan till domare utses en person
som är auktoriserad på flera raser i flera FCI-grupper.
I förenade grupper, exempelvis grupperna 4 och 6 samt 7 och 8, kan gruppens
bästa utses av en exteriördomare som är auktoriserad på minst hälften av de
förenade gruppernas i Finland registrerade raser.
Domare i The Kennel Club i England: De mest erfarna domare i The Kennel Club i
England kan bedöma FCI-grupper 1–10 på internationella och alla raser omfattande
utställningar ifall de är auktoriserade på CC-nivå på största delen av raserna i gruppen i
fråga.
A.12.4 Exteriördomarens jävighet
Se Finska Kennelklubbens gällande allmänna bestämmelser om jäv.
A.13. Bedömning av hundarna
Då hunden har förts in i ringen för mätning eller kvalitetsbedömning ska den visas i alla
klasser och tävlingar som priserna respektive hund har tilldelats berättigar den att delta i.
Granskning av hundens bett och testiklar samt eventuella mätningen utförs av den
bedömande domaren.
Hundraser av liten storlek bedöms på bord. Därtill rekommenderas att rampar används för
låga och kraftigt byggda hundraser, t.ex. basset hound, engelsk bulldogg, staffordshire
bullterrier.
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Utställningskommitténs representant kan av mycket vägande skäl ge tillstånd till att hunden
inte visas i exempelvis grupptävlingar. Kennelklubbens styrelse kan stryka de resultat som
hunden har uppnått på utställningen i fråga, om hunden utan tillstånd blivit borta från
grupptävlingarna.
Schäfrar kan bedömas på ett s.k. tillämpat tyskt bedömningssystem, ifall den bedömande
domaren och utställningsarrangören har kommit sinsemellan överens om detta på förhand.
Då tilldelas kvalitetspriset först efter att hela klassen har bedömts.
Bedömningsklasserna är förenliga med utställningsreglerna.
För inhemska raser ges bedömning också muntligt.

A.14. Bedömningsklasser
Hundarna som i officiella klasser är placerade inom de fyra bästa och som tilldelats
CK är berättigade att delta i bästa hanhund-/bästa tik-klassen.
På specialklubbars eller kennelföreningars utställningar som anordnas samtidigt på
samma plats kan grupptävlingarna förenas till en gemensam finaltävling.
På internationella utställningar kan endast raser som är godkända av FCI delta i
grupptävlingar (se bilaga 2).
På utställningen kan också anordnas en inofficiell tävling för BIR-hundar av inhemska
raser, "Bästa Blåvita-hunden". Tävlingen bedöms av en inhemsk domare som är
auktoriserad på respektive raser.
En vinthund kan anmälas till bruksklass på följande villkor:
Internationella utställningar:
Villkoret för vinthundars deltagande i bruksklass är en giltig tävlingsbok. Dessutom ska
hunden ha deltagit i minst två (2) nationella eller internationella tävlingar (CACIL) och den ska
i bägge tävlingar ha placerat sig bland den bättre hälften av samtliga deltagare. I lure
coursing ska hunden ha uppnått minst 75 % av maximipoängen. Minst ett år och en dag ska
ha förflutit mellan det första och det sista resultatet. En kopia av hundens tävlingsbok ska
sändas till utställningskommittén i samband med anmälning av en vinthund till bruksklass.
Resultat erhållna i veteran- eller sprinterklasser duger inte.
Nationella utställningar:
Villkoret för vinthundars deltagande i bruksklass är en giltig tävlingsbok. Dessutom ska
hunden ha deltagit i minst två (2) nationella eller internationella tävlingar (CACIL) och den ska
i bägge tävlingar ha placerat sig bland den bättre hälften av samtliga deltagare. I lure
coursing ska hunden ha uppnått minst 75 % av maximipoängen. Minst ett år och en dag ska
ha förflutit mellan det första och det sista resultatet. En kopia av hundens tävlingsbok ska
sändas till utställningskommittén i samband med anmälning av en vinthund till bruksklass.
Resultat erhållna i veteran- eller sprinterklasser duger inte.
ELLER
brukschampionat.
10

A.15. Pris
Utställningskommittén ska utdela en prisrosett för följande resultat och placeringar:
Prisrosetternas färg ska motsvara de officiella färgerna som fastställs i
utställningsreglerna.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

certifikat: blåvit
reservcertifikat:ljusblå
CACIB: vit
reserv-CACIB: orange
Nordic Show certifikat: svart-guld
Reserv Nordic Show certifikat: vit-silver
BIR: rödgul
BIM: vitgrön
hederspris: lila
Finsk utställningschampion: rödgrön

Utställningskommittén ska dela ut ett prisföremål för följande resultat och placeringar:
-

certifikat (CERT)
Nordic Show certifikat
CACIB
bäst i rasen (BIR)
bäst i motsatt kön (BIM)
BIR- och BIM-valp
BIR- och BIM-veteran
BIR-uppfödare
placering i grupptävling (grupperna 1–10, uppfödare 1–4, veteran 1–4)
placering i Best in Show-tävlingen (BIS 1–4)

Utställningskommittén kan, om den så önskar, även dela ut prisföremål och/eller prisrosetter
och/eller band för övriga resultat och placeringar.
Prisrosett i enlighet med utställningsreglerna eller hundfoder som det enda alternativet är inte
ett prisföremål som avses här.
Utställaren tilldelas ett av Kennelklubben godkänt bekräftelsekort för certifikat,
reservcertifikat, Nordic Show certifikat, reserv Nordic Show certifikat, CACIB och reservCACIB. Kortet visar respektive pris och har bestyrkts med respektive exteriördomares
underskrift.
A.16. Övriga direktiv
När bedömningen pågår får det i ringen finnas endast hundarna som bedöms och deras
respektive handlers, exteriördomaren, eventuella domarelever, behövliga
ringfunktionärer samt de representanter från utställningskommittén som behövs för att
utställningen ska löpa.
A.17. Besvär
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Enligt Kennelklubbens gällande direktiv för anhållan om ändring berör besvärsavgiftens
betalningsskyldighet inte domaren som bedömer på respektive utställning,
utställningskommittén eller kommitténs representant.
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B. INSTRUKTION FÖR ANORDNANDE AV HUNDUTSTÄLLNINGAR
B.1. Rätt att anordna
Utställningar får anordnas av
–

Kennelklubben

–

kenneldistrikt

–

Kennelklubbens medlemsföreningar, som vid tidpunkten då utställningen anhålls om
har varit medlemmar i kenneldistriktet minst ett år

–

specialklubbar

–

rasföreningar

B.1.1 Kennelklubben
Arrangerar utställningar.
B.1.2 Kenneldistrikt
Arrangerar internationella, nordiska (NORD), alla raser omfattande och
grupputställningar inom ramen för sin kvot.
B.1.3 Medlemsföreningar i kenneldistrikt
Arrangerar utställningar inom ramen för kenneldistriktets kvot antingen ensam eller
tillsammans med andra medlemsföreningar i kenneldistriktet eller med kenneldistriktet.
Arrangerar internationella, nordiska (NORD) och alla raser omfattande utställningar inom
ramen för kenneldistriktets kvot tillsammans med andra medlemsföreningar i
kenneldistriktet eller med kenneldistriktet.
B.1.4 Specialklubbar och rasföreningar
Arrangerar specialutställningar och kan med kenneldistriktens samtycke vara
medarrangör till andra utställningar.
B.1.5 Avvikelse från kenneldistriktens gränser
På utställningar kan man avvika från kenneldistriktens gränser för utställningsplatsens
del ifall kenneldistrikten kommer sinsemellan överens om detta. Andelen av
utställningsavgiften betalas dock alltid till det kenneldistrikt från vars kvot utställningen
beviljas.
B.2. Utställningstyper
B.2.1 Internationella utställningar
FCI beviljar Kennelklubben rätt att anordna internationella utställningar.
Kennelklubben delar ut internationella utställningar för kenneldistrikt inom ramen för
deras kvot.
Arrangörer av internationella utställningar ska åtminstone vara kenneldistriktets
medlemsföreningar som företräder jakt-, bruks- och s.k. sällskapshundar och/eller
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kenneldistriktet. Också specialklubbar kan verka som medarrangörer. Alla av FCI
godkända raser ska kunna bedömas på internationella utställningar. De raser som inte
ännu är godkända av FCI kan delta endast om de är godkända av Nordiska
Kennelunionen. Dessa raser kan emellertid inte delta i grupptävlingarna.
B.2.2 Nordiska utställningar
NKU har kommit överens om att starta nordiska, s.k. NORD-utställningar (Nordic Dog
Show) år 2018. NORD-utställningar omfattas i tillämpliga delar av samtliga regler och
bestämmelser som gäller internationella utställningar.
B.2.3 Alla raser omfattande utställningar
Kennelklubben bestämmer antalet alla raser omfattande utställningar och beviljar
utställningskvot för kenneldistrikt. Arrangörerna ska vara kenneldistriktets
medlemsföreningar som representerar flera rasgrupper och/eller kenneldistriktet. Också
specialklubbar kan verka som medarrangörer. Alla av FCI godkända raser ska kunna
bedömas på alla raser omfattande utställningar. De raser som inte ännu är godkända av
FCI kan delta endast om de är godkända av Nordiska Kennelunionen.
B.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 omfattande som möjligt representerar
hundpopulationen och intressegrupperna på området.
Alternativ 1
Medlemsföreningar i kenneldistrikt kan arrangera grupputställningar där en hel
FCI-grupp representeras.
Alternativ 2
Medlemsföreningar i kenneldistrikt kan arrangera grupputställningar där två
hela FCI-grupper representeras.
Alternativ 3
Medlemsföreningar i kenneldistrikt kan arrangera grupputställningar där raser från
högst två FCI-grupper representeras. Grupperna 5.2, 5.3 och 6 kan räknas som en
hel grupp. Dessutom ska någon annan hel FCI-rasgrupp vara med.
Alternativ 4
Två till antalet små FCI-grupper kan kombineras. Då bedöms de även i grupptävlingarna som
en grupp. Grupperna 4 och 6 samt 7 och 8 kan exempelvis komma i fråga. I förenade
grupper ska dessutom finnas någon hel rasgrupp. Om det på utställningen finns fler än två
grupper räknas utställningen i kenneldistriktets utställningskvot som en alla raser omfattande
utställning, bortsett från undantag nämnda i denna punkt.
Alternativ 5
Flera grupputställningar kan efter kenneldistriktens ansökan förenas och anordnas som en
alla raser omfattande utställning.
B.2.5 Specialutställningar
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Med specialutställning avses en utställning som specialklubben eller rasföreningen anordnar
för raser som de representerar.
Antalet specialutställningar för specialklubben och rasföreningen bestäms enligt antalet
registreringar hos föreningens antalsmässigt största ras året före anhållan: en
specialutställning för varje påbörjat 500-tal registrerade hundar. På specialutställningen får
delta alla de raser som tillhör specialklubben vid tidpunkten för ansökan. Kennelklubben
beviljar specialklubbarna och rasföreningarna 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 anordnas
som en del av någon annan utställning, dock inte som en del av en internationell utställning.
På specialutställningen kan anordnas avelsklass och babyvalpklass samt väljas BISavelsklass och BIS-valp. Om dessa samt om eventuella andra inofficiella tävlingar ska
informeras om i utställningens meddelanden.
B.2.6. Stödutställningar
Stödutställningar bestäms om skilt av Kennelklubbens styrelse. Stödutställningar eller andra
därmed jämförbara utställningar är årliga eller enskilda tillställningar.
B.3. Förfarande vid anhållan om utställning
B.3.1 Allmänt
Kennelklubben beviljar alla utställningar på ansökan. På internationella och nordiska (NORD)
utställningar följs tilläggsbestämmelserna i en separat instruktion under försöksperioden
2018–2020.
Utställningen anhålls om på en av Kennelklubben bekräftad elektronisk blankett. Alla punkter
i blanketten ska fyllas i.
Anhållan om utställningar kan göras endast via Kennelklubbens evenemangsdatasystem
(Kennelklubbens Omakoira-tjänst).
Ändringar som gäller utställningen eller utställningskommittén och som äger rum efter att
anhållan har lämnats in ska meddelas till Kennelklubben via kenneldistriktet.
Kennelklubben har rätt att avslå anhållan och kenneldistriktet har rätt att låta bli att förorda en
anhållan som lämnats av en sådan utställningsarrangör som inte tidigare har klarat av att
arrangera en utställning enligt det sätt som fordras i regler, direktiv och av allmän
utställningspraxis.
Kenneldistriktet kan vid behov tidigarelägga sista inlämningstidpunkten för anhållan. En
försenad anhållan återsänds med anteckningarna "försenad, behandlas ej".

B.3.2 Internationella och alla raser omfattande utställningar
Anhållan ska göras elektroniskt på Kennelklubbens Omakoira-tjänst två år före det år
utställningen anordnas. Den elektroniska anhållan ska vara hos kenneldistriktet före den 1
december och kenneldistriktet sänder anhållan till Kennelklubben före den 1 januari.
Kenneldistriktet ska granska att
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medlemsföreningarna som anhåller om utställningen är berättigade att arrangera en

utställning
-

utställningssekreteraren är en auktoriserad ringfunktionär

-

domarnas kontaktperson har tillräckliga språkkunskaper

B.3.3 Grupputställningar
Anhållan ska göras elektroniskt på Kennelklubbens Omakoira-tjänst till det kenneldistrikt
inom vars område utställningen arrangeras, 15 månader före det år utställningen
anordnas, dvs. före utgången av september. Kenneldistriktet sänder in anhållan med sitt
utlåtande till Kennelklubben senast före utgången av oktober.
Kenneldistriktet granskar i samband med behandlingen av anhållan samma punkter som
nämns i punkt 3.2.
B.3.4 Specialutställningar
Ansöks av Kennelklubben men anhållan görs först elektroniskt på Kennelklubbens
Omakoira-tjänst för utlåtande av det kenneldistrikt inom vars område utställningen
anordnas. Anhållan ska sändas till kenneldistriktet 15 månader före året utställningen
anordnas, dvs. före utgången av september. Kenneldistriktet sänder in anhållan med sitt
utlåtande till Kennelklubben senast före utgången av oktober. Specialutställningar ansöks
om enligt det ovanstående förfarandet och tidtabellen, också i sådana fall då
specialutställningen anordnas som en del av någon annan utställning.
B.3.5 Stödutställningar
Stödutställningar ansöks om på samma sätt som grupputställningar och rasföreningars
specialutställningar och de faller under samma direktiv och bestämmelser som gäller
grupputställningar och specialutställningar.
B.4. Tidsmässig koordinering av utställningar
Utställningskommittéerna för alla raser omfattande eller internationella 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 är på påsken kan respektive 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 före anhållan om utställning lämnas in, ifall man önskar
arrangera utställningen som flyttas på samma dag som huvudspecialutställningen för
någondera specialklubben.
Det geografiska avståndet mellan två internationella utställningar 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.
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B.5. Insändning av resultat
Samtliga resultat från utställningen och eventuella rapporter ska sändas till Kennelklubben
senast fyra veckor efter avslutad utställning. Granskade ring- och rasspecifika kritikblanketter
och resultatlistor med korrekta uppgifter om domare och ringfunktionärer skickas till
Kennelklubben, ordnade enligt ras. Med ska bifogas minst två utställningskataloger (alla
utställningar), av vilka till den ena har antecknats alla deltagande hundars resultat på
utställningen (internationella utställningar). Dessutom bifogas resultat från grupp- och BIStävlingar. Utställningsarrangören kan, efter separat överenskommelse, skicka resultaten till
Kennelklubben elektroniskt.
Resultat från junior handling-tävlingar och kontaktuppgifter till deltagare i junior handlingtävlingar på alla rasers och internationella utställningar ska sändas till Kennelklubben senast
fyra veckor efter avslutad utställning.
B.6. Andel av utställningsavgiften
Alla utställningar erlägger till det kenneldistrikt som förordat utställningen en utställningsavgift
på 15 % av anmälningsavgifter för de hundar som antecknats i katalogen och som deltagit i
officiella klasser.
Betalningsskyldigheten på 15 % gäller inte specialklubbars eller rasföreningars
specialutställningar som grundar sig på antalet registrerade hundar.
För stödutställningar betalas ingen utställningsavgift till kenneldistriktet, om man inte har
kommit överens om annat i samband med att utställningen beviljades.
Kenneldistriktet kan, i undantagsfall och på anhållan av utställningsarrangören, på en enskild
utställning minska andelen på utställningsavgiften som betalas eller avstå från det helt och
hållet, om kostnaderna för arrangemang av respektive utställningen har stigit oväntat mycket
på grund av någon välmotiverad orsak.
B.7. Utställningskommittén
B.7.1 Sammansättning i kommittén
De föreningar till vilka utställningen har beviljats ansvarar alltid för anordnandet av
utställningen. För utställningens praktiska arrangemang ansvarar alltid en
utställningskommitté som består av personer som utnämnts av de ovan nämnda
föreningarna. Beroende på utställningens storlek ska kommittén bestå åtminstone av
följande medlemmar:
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-

ordförande

-

vice ordförande

-

sekreterare

-

kassör

-

utställningskommissarie

-

kanslichef

-

domarsekreterare

På internationella och alla raser omfattande utställningar kan befattningarna
ordförande, sekreterare och kassör inte tilldelas en och samma person.
Dessutom ska lydnadsprovet samt agility- och junior handling-tävlingar ha sina respektive
ansvarspersoner eller överfunktionärer, ifall dessa tävlingar anordnas. Utställningskommittén
fattar själv beslut om fördelningen av de olika uppgifterna bland funktionärerna. På stora
utställningar är det dessutom bra om det finns flera sekreterare samt en person som
ansvarar för marknadsföring och kommunikation.
B.7.2 Utställningssekreterare
Utställningssekreteraren ska vara en auktoriserad ringfunktionär eller
exteriördomare.
Sekreteraren tar hand om bl.a. kallelsen till kommittémöten, bokar möteslokaler och för
protokoll över mötet samt tar hand om korrespondensen. Sekreteraren koordinerar
inbjudningen av exteriördomare och ringfunktionärer och ser till deras rese- och
inkvarteringsbehov.
Utställningssekreteraren ska delta i eventuella förhandlingsdagar för utställningskommittéer.
Utställningsarrangören på internationella och alla raser omfattande utställningar ska på sin
egen bekostnad bjuda in utställningsinstruktören till alla kommittémöten om
utställningssekreteraren inte har deltagit på eventuella förhandlingsdagar som anordnas för
kommittéerna.
B.7.3 Utställningsinstruktör
I varje kenneldistrikt finns åtminstone en av Kennelklubben utsedd utställningsinstruktör
som är kenneldistriktets funktionär. Varje utställningskommitté ska bjuda in
utställningsinstruktören åtminstone till ett av sina möten. Detta gäller dock inte utställningar
som anordnas av Kennelklubben eller specialutställningar. Inbjudan ska sändas senast två
veckor före mötet.
Utställningsinstruktörens sakkunskap kan utnyttjas bl.a. vid utarbetning av domarlistan och
anslaget, vid utarbetning av utställningskatalogen och vid sammanställningen av ringlådorna
samt vid inbjudning av ringfunktionärer.
Om det inte finns en förteckning över områdets ringfunktionärer på kenneldistriktets
webbplats, sänder utställningsinstruktören på begäran en förteckning över ringfunktionärerna
i kenneldistriktet inkl. deras adressuppgifter, språkkunskaper mm. också till sådana
kommittéer som inte verkar inom instruktörens egna kenneldistrikt.
På internationella och alla raser omfattande utställningar ska utställningsinstruktören
säkerställa på förhand att utställningskommittén har tillräckligt sakkunskap och erfarenhet för
att samla grupperna och genomföra grupptävlingarna.
B.8. Utställningsplats
Vid valet av utställningsplats ska beaktas den förväntade hund- och publikmängden
samt utställningens tidpunkt.
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Under innesäsongen (1.10–30.4) ska alla raser reserveras bedömningsringar inomhus.
Innesäsongen för delar av grupp 5 och 6 är 1.10– 31.3. Arktiska och nordiska spets kan
dock bedömas utomhus, men detta ska anges i utställningens meddelanden
(Meddelanden-avdelningen i Koiramme–Våra hundar samt webbplatsen och PM). Också
de övriga rasernas bedömningsringar kan på utställningsmorgonen flyttas utomhus om
vädret tillåter det. Alla hundar ska bedömas inomhus om temperaturen utomhus är -20
eller kallare.
På utställningsplatsen ska finnas tillräcklig med väderskydd för domare och
ringfunktionärer samt en lugn plats för att ta 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.
På alla utställningar ska finnas en av räddningsmyndigheterna godkänd räddningsplan.
På utställningar för över 1000 hundar ska finnas beredskap för omedelbar första hjälp
för människor samt veterinärberedskap för 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

-

försäljning och servering av livsmedel

B.9. Informering om utställningen
B.9.1 Officiell annons i Koiramme – Våra hundar
En annons om utställningen ska publiceras i tidskriften Koiramme – Våra hundar
minst två månader före utställningen. Annonsen ska skrivas enligt anvisningar från
Kennelklubbens byrå.
Utställningsarrangören utarbetar annonsen och Kennelklubbens byrå granskar den.
Utställningskommittén svarar för kostnader som uppstår pga. rättandet av
felaktiga uppgifter som kommittén själv har orsakat.
Annonsen faktureras av utställningskommittén och i avgiften ingår Kennelklubbens
gällande försäkringspremie för utställningar (=ansvarsförsäkringen i punkt 7 i
utställningsreglerna).
B.9.2 Meddelande
För varje utställning utarbetas ett elektroniskt och vid behov även ett skriftligt meddelande
av vilket det framgår
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-

utställningsplats, tid och typ

-

anmälningsavgifter- och tider inkl. eventuella differentieringar

-

anmälningsadress

-

betalningssätt för anmälningsavgiften

-

klasser som bedöms på utställningen

-

eventuella prov, tävlingar och andra separata tävlingar som anordnas i samband
med utställningen samt där tillhörande betalningar

-

alla domarnas namn

-

kontaktuppgifter för förfrågningar, vid behov också rådgivning på andra språk (finska,
engelska)

-

bedömningsdag för varje ras på flera dagars utställningar

-

Kennelklubbens vaccinations- och ID-märkningsbestämmelser samt
antidopingreglemente

Meddelandet kan publiceras först efter att exteriördomarnas auktorisationer har
granskats på Kennelklubben.
Om det finns en anmälningsblankett i meddelandet ska den vara Kennelklubbens
officiella blankett i A4.
B.10. Behandling av anmälningar och utställningskatalogen
B.10.1 Mottagning av anmälningar
Av anmälningarna godkänns enbart de som har inkommit inom utsatt tid och för vilka
anmälningsavgiftens betalning har bekräftats med antingen kvitto eller dess kopia eller på
något annat sätt. Försenade anmälningar återsänds omedelbart med anteckningen
"försenad".
Utställaren svarar alltid i sista hand för anmälningsuppgifternas riktighet.
I anmälningarna granskas i synnerhet att hunden har anmälts i åldersenlig klass. En
uppfödare som har anmält uppfödarklass informeras om hundarnas namn i den fullständiga
gruppen. Av övriga hundar som har anmälts får inga uppgifter ges till någon.
Anmälningarna sorteras och räknas enligt ras och domare direkt efter att de har inkommit.
Man kontrollerar att antalet hundar per domare inte överskrider 80 hundar och att
maximiantalet hundar som domaren har meddelat i korrespondensen inte överskrids. Om
antalet hundar överskrids ska omplaceringar diskuteras med domaren.
Anmälning till junior handling- och agilitytävling samt lydnadsprov ska göras på egna
blanketter för respektive prov- eller tävlingsform. Dessa anmälningar separeras direkt från
utställningsanmälningarna.
Samtidigt ska man säkerställa att det bland utställningsanmälningarna inte finns anmälningar
till de ovan nämnda tävlingarna eller till uppfödar- och avelsklassen.
Personen som tar emot anmälningarna och utställningens kassör ska sinsemellan komma
överens om hur granskning av betalningar och återbetalningar ska utfärdas.
För att underlätta bokföring och redovisning är det skäl att öppna ett eget bankkonto för
utställningen, med vilket all betalningsrörelse för utställningen hanteras. Bankkontot som
används ska vara i kenneldistriktets eller i någon arrangerande förenings namn. Kontot som
används för utställningens betalningar får inte vara en privatpersons konto.
B.10.2 Utarbetning av tidtabell
Bedömningen i ringarna bör i huvudsak börja klockan 10.00. I utställningens PM ska man
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påminna utställarna om att domarna bedömer i genomsnitt 15–20 hundar per timme, men att
en del domare kan bedöma över 20 hundar per timme.
Man ska komma till utställningen senast klockan 13.00. Utställningsarrangören kan även ge
en senare ankomsttid med förutsättningen att utställningsveterinären ännu då är på plats.
Om det i tidtabellen anges tider då bedömningen för enskilda raser/klasser börjar får man inte
börja bedömningen före det klockslag som anges i tidtabellen.
Den som deltar i utställningen är skyldig att komma i tid till utställningsplatsen. En hund som
är försenad från bedömningen kan endast få en kvalitetsbedömning.
B.10.3 Brev till utställare
Utställningens PM ska skickas till alla utställare i god tid före utställningen, antingen i
elektronisk format eller per post.
I PM ska finnas
-

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 eventuell domarändring samt anvisningar ifall utställaren vill
återkalla hundens anmälan
påminnelse om vaccinationsbestämmelser och ID-märkning samt
antidopingövervakning

-

kontaktuppgifter till utställningsplatsen på utställningsdagen

-

gärna en karta över utställningsområdet inkl. placering av ringarna

-

utredning över service på utställningsområdet
priser för inträdesbiljetter och katalogen samt parkeringsavgifter

-

mätningstid- och plats för raser som kan överföras från en ras till en

B.10.4 Utställningskatalog
Varje utställning ska ha en katalog (tryckt och/eller digital katalog) som innehåller
åtminstone följande uppgifter:
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-

tid och plats för utställningen

-

utställningstyp

-

raser/rasgrupper

-

medlemmar i utställningskommittén

-

arrangerande föreningar

-

utställningsinstruktör

-

program

-

bedömningstidtabell

-

uppgifter om alla hundar som har anmälts till utställningen

I kataloger för internationella och alla raser omfattande utställningar samt
specialutställningar för flera raser ska finnas en alfabetisk förteckning över raserna
som index.
Utställningar som anordnas på samma ställe tillsammans av specialklubbar eller
kennelföreningar kan ha en gemensam katalog.
Utställningskatalogen får publiceras först på utställningsdagens morgon och på flera
dagars utställningar på den första utställningsdagens morgon. Den får inte delas ut
före utställningen exempelvis till någon som har reklam i katalogen.
Raserna ska förtecknas enligt rasgrupper i enlighet med FCI:s indelning av rasgrupper.
På internationella utställningar ska sådana raser som inte har godkänts av FCI
placeras i ett separat avsnitt med rubriken "Icke FCI-godkända raser".
På flera dagars utställningar meddelas raserna för varje dag enligt rasgrupper i
nummerordning (t.ex. på fredag grupperna 4, 5, 6 och 10, på lördag grupperna 1, 2 och 7
och på söndag grupperna 3, 8 och 9).
I utställningskataloger för internationella utställningar ska anges förutom rasens finska namn
också rasens namn på något av FCI:s officiella språk (engelska, spanska, franska, tyska)
samt rasens officiella namn på originalspråket.
I bedömningstidtabellen borde också finnas namnen på ringfunktionärer och domarelever
samt vilka raser domereleverna övar på. Från programmet ska framgå den uppskattade
starttiden för grupptävlingar samt gruppdomare.
Av varje hund ska anges hundens fullständiga officiella namn, officiella titlar, registernummer,
faderns och moderns namn, uppfödarens namn och hemort samt ägarens namn och hemort.
I utställningskataloger för internationella och alla raser omfattande utställningar anges
hundens nationella bruks- och utställningschampionat och nationella vinnartitlar,
internationella championat, flera länders vinnartitlar som beviljas med gemensamt
överenskomna regler (t.ex. titlar för Nordisk och Baltisk vinnare samt championat) samt
vinnartitlar på FCI:s värdeutställningar (Världs- och världsdelsutställningar). På övriga
utställningar bestämmer utställningsarrangören om vilka andra titlar publiceras.
Efter hundens övriga uppgifter kan antecknas (-) om hunden inte får ta emot ett certifikat på
utställningen (hundar som endast saknar tilläggskrav för titeln FI UCH). Hundarnas
numrering börjar från 1 och fortsätter utan avbrott. Om man vill numrera uppfödar- och
avelsklasser lönar det sig att använda en helt separat numrering för dem.
Deltagare i junior handling-tävlingen meddelas i slutet av utställningskatalogen.
Uppgifter som anges av deltagare är namn. Junior handling-finalen placeras i tidtabellen före
grupptävlingarna.
Rasens bedömningstidtabell ändras inte pga. att rasen bedöms samtidigt med junior
handling-tävlingen.
B.11. Exteriördomare
B.11.1 Utarbetning av domarlistan
Det är skäl att börja göra upp domarlistan direkt efter att Kennelklubben har godkänt
utställningen.
Exteriördomarna kontaktas först per telefon eller per e-post och efter det sänds en skriftlig
inbjudan på Kennelklubbens blankett. I inbjudan ska tydligt anges kontaktpersonens namn
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och kontaktuppgifter både dag- och kvällstid. I detta skede ska man komma ihåg att
nämna om utställningen hålls inomhus eller utomhus och dessutom fråga domaren ifall
denne vid behov kan bedöma antingen junior handling-tävlingen eller i grupptävlingar.
Det är skäl att säkerställa av en utländsk exteriördomare på vilket språk de dikterar
kritiken så att man kan reservera språkkunniga ringfunktionärer för dem.
I korrespondensen ska man noggrant redogöra för ersättningar som betalas och be domaren
om kvittning för godkännande av respektive ersättningar. Utställningskommittéerna för
internationella utställningar ska observera FCI:s regler om domarnas resekostnader. För
finska domare betalas ersättningar enligt Kennelklubbens resereglemente.
I inbjudan ska nämnas de raser man önskar att exteriördomaren bedömer. Om kommittén
är efteråt tvungen att göra ändringar till raser som bedöms ska detta diskuteras med
domaren. För en utländsk domare sänds förteckningen över raser för respektive domare
antingen på domarens modersmål eller på något av FCI:s officiella språk.
Det är möjligt att all korrespondens mellan utställningskommittén och domaren tas hand om
elektroniskt så länge de ovan nämnda faktorerna är klara och domaren inte själv önskar
korrespondens per post. Exteriördomaren har ej rätt att ställa in sitt uppdrag utan giltig orsak
(t.ex. arbetsförhinder, sjukdom) efter att ha skriftligt godkänt inbjudan till domare.
Exteriördomaren får bedöma samma ras på en internationell utställning i Finland endast en
gång under ett kalenderår, dock så att det går minst sex månader mellan uppdragen.
Kennelklubben kan bevilja dispens för detta.
Specialklubbar för de inhemska raserna, Finska Spetsklubben rf, Finska Stövarklubben rf
och Lapplands hundar rf sänder årligen in en förteckning över utländska domare som har
rätt att bedöma de inhemska raser som de vederbörande föreningarna representerar (finsk
spets, karelsk björnhund, finsk stövare, finsk lapphund och lapsk vallhund). Kennelklubben
sänder förteckningar till utställningsarrangören i samband med utställningens godkännande.
Utställningsarrangören ska följa dessa.
Utställningskommittén kontrollerar nordiska domarnas auktorisationer i FCI:s
domarförteckning. Länk till förteckningen finns på Kennelklubbens webbplats. Auktorisationer
för utomnordiska domare kontrolleras på Kennelklubbens byrå.
Utställningskommittén ska ovillkorligen sända in domarlistan till Kennelklubben inom utsatt
tid.
Minst 50 % av alla exteriördomare på utställningen ska vara nordiska och av dessa minst
hälften inhemska. Detta gäller ej specialutställningar.
B.11.2 Kontakt med domarna
Man sänder så tidigt som möjligt en förfrågan till domarna om deras reseplaner. Direkt efter
att anmälningstiden har gått ut informeras domaren om antalet hundar per ras som har
anmälts för denne. Samtidigt reds ut rese- och inkvarteringsarrangemang samt mat under
underställningen. Dessutom ska domaren informeras om hur denne kan kontakta
utställningskommittén dagen före utställningen eller under utställningen. Utställningens
tidtabell ska skickas till domaren efter att den har gjorts färdig. I tidtabellen ska också nämnas
alla gruppdomare.
Personen som svarar för domarkontakter ska ha tillräckliga språkkunskaper och gärna också
vara en auktoriserad ringfunktionär. Samma krav gäller personen som tar hand om domarna
under utställningen (från domarnas ankomst fram till deras avfärd).
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B.11.3 Handledning av utländska domare
Bedömnings- och domaranvisningar samt direktiv om hälsoaspekter som ska beaktas
i bedömningen (Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar, senare SRD) skickas till
domaren i god tid före utställningen.
Utställningsarrangören ska arrangera ett infotillfälle för domaren om denne bedömer i
Finland för första gången. Dessutom ska utställningskommittén anordna ett infotillfälle för
domare som bedömer SRD-raser. Tillfället är obligatoriskt för alla domare som inte har
tidigare deltagit i en motsvarande tillställning i något nordiskt land. I bägge tillställningar
ska en inhemsk språkkunnig exteriördomare eller utställningsinstruktör vara närvarande.
Vid behov diskuteras tillfället med utställningsinstruktören på förhand.
Vid tillfället behandlas åtminstone följande frågor:
-

skillnader mellan olika kvalitetspris samt skillnaden mellan diskvalificerad och KEB

-

domarens skyldighet att granska hundens testiklar

-

arbetsfördelningen mellan domaren och ringfunktionärerna

-

grupptävlingarnas gång

-

domarelevpraxis

-

SRD-rapporten för respektive raser samt vid behov möjlighet att skriva en rapport
också för vilken som helst annan ras

-

rapportering om aggressiva hundar

FCI:s officiella rasstandarder ska vara tillgängliga vid utställningen. Om domaren kommer
från ett land som inte är anslutet till FCI, ska utställningsarrangören sända de officiella FCIstandarderna för raserna som antecknats för domaren i fråga på något av FCI:s officiella
språk.
B.11.4 Domarelever
För att exteriördomaren ska bli auktoriserad på nya raser ska denne utföra
övningsbedömningar på utställningar. I ringen får samtidigt vara högst två domarelever om
Kennelklubben inte har beviljat särskilt dispens för flera.
Domareleven ska be om tillstånd för övningsbedömning av utställningskommittén och av
domaren i fråga senast en vecka efter anmälningstidens utgång. Utställningskommittén och
respektive domare kan dock samtycka till en begäran också närmare utställningen. Den
bedömande domaren har alltid rätt att tacka nej till en domarelev.
Domareleven frågar själv tillstånd av en inhemsk domare, utställningskommittén frågar vid
behov av en utländsk domare. En domare som har blivit auktoriserad på rasen tidigast två
år sedan och som har bedömt respektive ras minst fem gånger kan ta en domarelev till sin
ring.
Att en domarelev övar i ringen ska tydligt informeras till utställarna senast då rasens
bedömning börjar. Till domareleven ska reserveras en namnskylt med texten "domarelev".
Ett likadant PM som har sänts till utställarna skickas till domareleven i god tid.
Kennelklubbens allmänna bestämmelser om jäv, i vilka fastställs bl.a. begränsningar om
hundens visande, gäller domareleven.
Utställaren kan inte vägra att visa hunden till en domarelev.
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B.12. 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.
En exteriördomare som auktoriserats av Kennelklubben kan också verka som ringfunktionär.
Ringfunktionärerna bjuds in i god tid med Kennelklubbens blankett eller elektroniskt om
utställningskommittén har möjlighet till detta. Det ska beaktas att en auktoriserad
ringfunktionär 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 själv skriva kritiken.
Till ringfunktionärerna skickas i god tid före utställningen ett likadant PM som till utställarna
och till den kan bifogas reseräkningsblanketten. Samtidigt informeras funktionärerna om i
vilken ring (domare, raser och antal hundar) de arbetar i samt information om eventuell
inkvartering och måltider.
Ringfunktionären får inte visa en hund i den ring där funktionären själv arbetar 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. Domarens familjemedlem kan inte arbeta som respektive domarens ringfunktionär. Enligt
allmänna bestämmelser om jäv anses föräldrar, äkta makar, barn och syskon som
familjemedlemmar även om dessa bodde på olika adresser. Sambor och personer som bor i
ett motsvarande förhållande jämställs med äkta makar.
B.13. Veterinär
På utställningsplatsen ska finnas en veterinär som kan granska hundar eller ta prov på dem
under utställningen. Veterinären kan ta prov på hundarna inom fem dygn efter utställningens
slut.
På små grupp- eller specialutställningar kan man komma överens med veterinären på
förhand om en viss tid då veterinären är på plats, dock ska veterinären vara på plats
åtminstone under den tid då hundarna kommer in. Veterinären ska emellertid alltid vara
anträffbar under hela utställningen.
B.14. Kostnadsersättningar och betalningen av dessa
B. 14.1 Reseersättning
Järnväg: 1:a klass (sovvagn)
Flygplan: turistklass
Båt: 1:a klass
Egen bil: kilometerersättning enligt Kennelklubbens gällande resereglemente.
Man ska sträva efter att resa på det sätt som är allra förmånligast för utställningsarrangören.
Detta gäller i synnerhet användning av egen bil eftersom kostnaderna för användning av
egen bil kan stiga 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, om man inte skriftligt har kommit överens om annat i
samband med inbjudan. I reseräkningen ska finnas en utredning av kostnaderna, helst inkl.
kvitton. Om domaren har själv betalat sin resebiljett ska kvitton bifogas till reseräkningen.
Man ska också förbereda sig för eventuella extra kostnader, som t.ex. vägtullar och
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flygfältsparkering samt bl.a. bagage- och valutaväxlingskostnader.
B. 14.2 Inkvartering

Domaren inkvarteras i enkelt rum om man inte har kommit överens om annat i samband med
inbjudning till utställningen. I rummet ska finnas toalett och dusch. Inkvarterings- och
eventuella matkostnader ersätts enligt de verkliga kostnaderna. Kostnader som uppstått av
rumsservice och eventuella telefonkostnader betalas av domaren själv.
B. 14.3 Dagtraktamente
Till exteriördomaren utbetalas dagtraktamente enligt Kennelklubbens gällande
resereglemente. En utländsk domare på en internationell utställning har rätt att få
ersättningar i enlighet med FCI-regler, om domaren i fråga inte har i samband med inbjudan
undertecknat och kryssat i punkten i vilken det meddelas om Finska Kennelklubbens
ersättningspraxis.
B. 14.4 Övriga bestämmelser
Utställningsinstruktören och den auktoriserade ringfunktionären ersätts kostnader enligt
Kennelklubbens gällande resereglemente på samma grunder som ovan har presenterats
avseende domare. Domarelever och ringfunktionärspraktikanter svarar själv för alla
kostnader och inget dagtraktamente betalas för dem.
Kostnadsersättningarna betalas kontant mot kvittering under utställningen. Ersättningarna
kan även betalas på vederbörandes nämnda bankkonto under följande vecka efter
utställningen.
Vid betalningen ska man ge en kopia av reseräkningen eller ett kvitto om ersättningarna som
har betalats.
Till alla de som arbetar i ringen, inkl. domarelever och ringfunktionärpraktikanter, ges
utställningskatalog och de bjuds på mellanmål och förfriskningar i ringen. I domarens katalog
eller resultatlista antecknas resultaten för de hundar domaren har bedömt.
Domaren, domareleven, ringfunktionären och ringfunktionärspraktikanten bjuds på lunch.
B.14.5. Annat för utställningskommittén att observera
Från och med 1.6.2015 ska domare som bedömer SRD-raser fylla i en SRD-blankett
på de utställningar Kennelklubben har gett anvisningar om.
Utställningsarrangören ska beakta bl.a. bestämmelser i mervärdesskattelagen, direktiv
som gäller lön, arvoden och talkoarbete samt anmälningsskyldighet om bl.a. skattefria
resekostnadsersättningar, se www.vero.fi/sv-FI
B.15. Kennelklubbens infostand
En gratis plats för Kennelklubbens infostand ska reserveras på internationella utställningar.
Om utställningsarrangören inte själv tar hand om infostanden enligt Kennelklubbens
anvisningar, hämtar Kennelklubben infostanden själv till utställningen. Då ska arrangören
boka inkvartering för två personer på utställningskommitténs bekostnad.
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B.16. Undantag
Kennelklubbens styrelse har rätt att avvika från dessa direktiv av mycket vägande skäl.
Bilaga 1
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

dvärgschnauzers

svart
svart & silver
peppar & salt
vit

schnauzers

svart
peppar & salt

riesenschnauzers

svart
peppar & salt

grand danois

gul och tigrerad
svart och harlekin
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blå
Grupp 4
kanintax

strävhårig
korthårig
långhårig

dvärgtax

strävhårig
korthårig
långhårig

tax

strävhårig
korthårig
långhårig

Grupp 5
podenco ibicenco

mexikansk nakenhund

strävhårig
korthårig
stor
mellan
liten

perro sin pelo del perú

stor
mellan
liten

podengo portugues

strävhårig
stor
mellan
liten
korthårig
stor
mellan
liten

tyska spetsar
grosspitz
kleinspitz
28

vit brun och svart
vit brun och svart
andra färger

mittelspitz

vit, brun och svart
andra färger

keeshond
Grupp 6
små schweiziska stövare
bernerstövare liten
jurastövare liten
luzernstövare liten
schwyzerstövare liten
schweiziska stövare
bernerstövare
jurastövare
luzernstövare
schwyzerstövare
Grupp 7
weimaraner

korthårig
långhårig

Grupp 9
chihuahua

korthårig
långhårig

pudlar
pudel stor

svart, brun och vit
aprikos, grå och röd

pudel mellan

svart, brun och vit
aprikos, grå och röd

pudel dvärg

svart, brun och vit
aprikos, grå och röd

toypudlar
papillon
phalène
Följande rasvarianter med en gemensam rasstandard tävlar som separata raser (1
29

CERT för varje ras och kön)
russian toy
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korthårig
långhårig

Bilaga 2
I Finland godkända raser som inte är godkända av FCI och som inte tilldelas CACIB
(situation 1.1.2018)
Grupp 1
vostotjnoevropejskaja ovtjarka
chodsky pes
Grupp 3
american hairless terrier
toy fox terrier
rat terrier
ratonero bodeguero andaluz
biewer
tenterfield terrier
Grupp 5
american eskimo dog
dansk spets
hälleforshund
yakutian lajka (fr.o.m. 1.1.2020)
svensk vit älghund
Grupp 6
bluetick coonhound
estnisk stövare
engelsk-rysk stövare
gotlandsstövare
plott
rysk stövare
Grupp 9
pražský krysarík
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
1.1.2018)
Grupp 1
australian stumpy tail cattle dog
lancashire heeler
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Grupp 2
ciobanesc romanesc de bucovina
dansk-svensk gårdshund
Grupp 5
thai bangkaew dog
Grupp 6
segugio maremmano
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Bilaga 3
Överföring från en ras eller rasvariant till en annan - möjliga raser och grunder för
överföring
Principen är att hos alla raser kan överföringen göras 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 redan i 15 månaders ålder till en hund som har
registrerats till en mindre storleksvariant och som konstateras tillhöra redan i 9 månaders
ålder den större rasvarianten.
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: Hundens storlek bestäms enligt bröstomfång. Ändringen kan
göras för hårlagens del då hunden har fyllt 9 månader, för storleks del då 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 den har fyllt 15 månader.
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Bilaga 4
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 Suomen Kääpiökoirat ry
Finlands Retrieverorganisation rf - alla retrieverraser
Suomen Palveluskoiraliitto ry - raser som är underställda SPKL samt raser som har rätt att
delta i bruksprov
Finlands Sällskapshundförening rf - raser underställda specialklubben
Finlands Spanielförbund rf - 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 jakthundar av urhundstyp samt
basenji och faraohund
Alla dessa utställningar är huvudspecialutställningar för ovan nämnda specialklubbar och
ingår i antalet utställningar som beviljas enligt antal registreringar.
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