Kompletterande direktiv till regler
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Syftet med junior handling-tävlingar är att öka hundintresset bland ungdomar samt att främja och
förbättra samarbetet ungdomar och hundar emellan. I junior handling lär sig ungdomen hur man
framhäver hundens bästa sidor i utställningsringen och hur handlern kan underlätta domarens
arbete.

A Direktiv som gäller deltagare i junior handling-tävlingar
Samma anvisningar om uppförande som enligt utställningsreglerna gäller utställare gäller även
deltagare i junior handling-tävling.
Deltagaren får inte samtala med domaren på utställningsplatsen vare sig före eller under
bedömningen utan tvingande orsak.
Deltagaren eller hens familjemedlem får inte kontakta domaren på förhand för att få fördel i
tävlingen.
Deltagaren får inte störa eller kritisera domaren eller annars på utställningsplatsen uppföra sig på
ett olämpligt sätt eller mot god sed.
Deltagaren bör bemöta medtävlare med vänlighet och respekt.
Deltagaren bör ta hand om hundens välmående och behandla hunden väl.
Deltagaren ska ha kontroll över den hund hen visar.
En person som befinner sig utanför ringen får inte hjälpa eller ge råd under tävlingens gång.

B Anordnande av junior handling-tävling
B.1. Anhållan om tävling
Anhållan om junior handling-tävling görs med samma digitala blankett och samtidigt som anhållan
om den utställning där tävlingen arrangeras på görs. Anhållan om utställning kan göras endast via
Kennelklubbens evenemangsdatasystem (Kennelklubbens Omakoira-tjänst).
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B.2 Tävlingens gång
I bedömningsringen får under tävlingens gång närvara, utöver deltagarna och tävlingshundarna,
endast tjänstgörande domare, nödvändiga ringassistenter samt de utställningsbestyrelsens
representanter som är nödvändiga för tävlingens genomförande.
Som domarens hjälp i junior handling-ringen bör finnas minst en ringassistent som känner till
tävlingsreglerna. Ringassistenten ska kunna både finska och det språk den bedömande domaren
använder. Assistenten verkar vid behov som tolk mellan domaren och deltagarna.
I ringen ska finnas regler och kompletterande direktiv för junior handling-tävlingar.
I ringen ska finnas ett bord för bedömning av små hundar.
Deltagaren ska i första hand delta på den tävlingsplats tävlingsnumret anger. Om deltagaren inte
kan delta på den tävlingsplats tävlingsnumret anger, bör deltagaren meddela detta till
ringassistenten. För att kunna delta i tävlingen ska deltagaren vara på plats senast före den
individuella bedömningen av den egna åldersgruppens sista deltagare.
B.3 Fördelning i grupper enligt ålder samt placering
Domaren placerar de fem bästa i vardera åldersgruppen. Vinnarna av åldersgrupperna tävlar mot
varandra om segern i tävlingen.
Om fler än hundra deltagare deltar i tävlingen, kan åldersgrupperna delas upp till olika domare och
ringar så att en domare bedömer åldersgruppen med de yngre deltagarna och en annan domare
åldersgruppen med de äldre deltagarna. Vilken åldersgrupp som bedöms av domaren som
ursprungligen har angetts som junior handling-domare för tävlingen i fråga avgörs genom lottning.
Den ursprungliga domaren utser dagens bästa junior handler.
B.4 Pris
Utställningsbestyrelsen ska utdela en prisrosett och ett prisföremål för följande placeringar:
- placerade i båda åldersgrupper (1–5)
- dagens bästa junior handlers (1–2)

B.5 Domare
Kennelklubben har en lista över junior handling-domare som bör användas vid inbjudning av
inhemska domare. Under övergångsperioden 2022–2023 kan en finsk person, som känner till
junior handling-grenen, hundutställningsverksamhet samt hur flera olika raser visas på
utställningar och som till sin ålder är 20–80 år, bedöma på tävlingen.
Tävlingen kan även bedömas av en utländsk exteriördomare eller en person som känner
tävlingsgrenen väl. Tävlingsarrangören kan efter eget gottfinnande rådfråga Kennelklubbens
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ungdomskommitté om valet av domare.
Domaren bör vara en person som känner till hur flera olika raser visas på utställningar. Domaren
ska vara insatt i junior handling som en tävlingsgren och dessutom vara insatt i
hundutställningsverksamhet. En utländsk domare bör informeras om finska junior handling-regler
och -direktiv.
Kennelklubbens allmänna bestämmelser om jäv gäller junior handling-domaren i alla avseenden.
B.6 Bedömningsdirektiv samt frågor att ta hänsyn till vid bedömning
I tävlingen ska hunden visas upp på ett sätt som är typiskt för respektive ras. Vid bedömning ska
huvudfokus fästas vid god hantering av hund samt samarbetet hunden och handlern emellan.
Tävlingens gång ska påminna om bedömning i rasringen, i bedömningen ska alltså ingå moment
som genomförs såväl i grupp som individuellt. Domaren ger varje tävlande skriftlig kritik på
Kennelklubbens kritikblankett för junior handling-tävlingar.
I tävlingen används endast figurer som används allmänt i rasringar: cirkel, triangel, fram och
tillbaka samt fram och tillbaka tillsammans.
Domaren kan be att handlern visar hundens tänder eller bett.
En person som befinner sig utanför ringen får inte hjälpa eller ge råd under tävlingens gång.
Deltagaren ska visa samma hund under hela tävlingens gång, om domaren inte väljer att låta
deltagarna byta hund med varandra eller hämtar utomstående byteshundar till ringen.
Tävlingshunden får bytas ut under tävlingens gång pga. vägande skäl, om domaren ger ett särskilt
tillstånd för detta.
Hundens exteriöra kvalitet får inte ha någon betydelse för framgång i tävlingen.
Reglerna ställer begränsningar som gäller tävlingshundarna. Deltagaren ansvarar för att hunden
hen visar uppfyller kraven i reglerna. Om domaren märker att reglerna inte uppfylls kan hen
utesluta deltagaren från tävlingen i fråga.
Domaren ska ge tydliga anvisningar för deltagarna så att de förstår domarens önskemål. Vid behov
kan ringassistenten hjälpa till.
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C Direktiv för kvaltävlingar till Finska Mästerskapen, Finska Mästerskapsfinalen,
distriktsmästerskapstävlingar, kvaltävlingen till Nordiska Mästerskapen samt
Nordiska Mästerskapstävlingen
C. 1.1 Anordnande av kvaltävlingar till Finska Mästerskapen
Kenneldistrikt ansvarar för anordnande av kvaltävlingar till Finska Mästerskapen (senare FMkvaltävling). I varje kenneldistrikt arrangeras en kvaltävling per kalenderår. Tävlingen arrangeras i
samband med Kennelklubbens internationella utställning, Nordic dog show eller alla rasers
utställning.
I utställningens förhandsinformation ska tydligt framgå vilken dag FM-kvaltävlingen arrangeras.
Om det under samma veckoslut arrangeras två hundutställningar där FM-kvaltävlingar arrangeras,
ska arrangörerna sinsemellan komma överens om att arrangera FM-kvaltävlingarna på olika dagar.
FM-kvaltävlingens final arrangeras i grupptävlingsringen som inledning till dagens grupptävlingar.
Avvikelse från denna regel tillåts endast av vägande skäl.
C. 1.2 Val av vinnare i kvaltävlingar till Finska Mästerskapen
Dagens bästa junior handler i kvaltävlingen till Finska Mästerskapen (senare FM-kvaltävling) väljs
av deltagarna som vunnit i sina respektive åldersgrupper.
Vinnaren av FM-kvaltävlingen har rätt att tävla i Finska Mästerskapsfinalen samma år.
Om ingendera av de deltagare som vunnit i sin åldersgrupp är en finsk medborgare, utses dagens
bästa junior handler som vanligt. Därefter utses vinnaren av FM-kvaltävlingen så att de bäst
placerade finska medborgarna i båda åldersgrupperna tävlar mot varandra.
Om vinnaren av den andra åldersgruppen är en finsk medborgare och hen förlorar vid valet av
dagens bästa junior handler, tävlar hen mot den bäst placerade finska medborgaren i den andra
åldersgruppen om segern i FM-kvaltävlingen.
Om vinnaren i den andra åldersgruppen är en finsk medborgare och hen vinner tävlingen, vinner
hen också FM-kvaltävlingen varvid ingen ny tävling behövs.
C.2 Finska Mästerskapsfinalen
Finska Mästerskapsfinalen (senare FM-finalen) arrangeras av Kennelklubben i samband med en
hundutställning som arrangeras av Kennelklubben.
Vinnarna av respektive årets FM-kvaltävlingar bjuds till FM-finalen.
FM-finalen genomförs utan indelning i åldersgrupper. De fem bästa deltagarna placeras.
Hunden som den tävlande visar i FM-kvaltävlingen behöver inte vara densamma som visas i FMfinalen.
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C.3 Distriktsmästerskapstävling
Distriktsmästerskapstävlingen arrangeras av respektive kenneldistrikt.
Distriktsmästerskapstävlingen genomförs utan indelning i åldersgrupper. De fem bästa deltagarna
placeras.
Domaren i distriktsmästerskapstävlingen behöver inte vara densamma som bedömer den för alla
öppna tävlingen som arrangeras samma dag.
Separata nummerlappar skickas till de tävlande som deltar i distriktsmästerskapstävlingen.
Om den tävlande deltar i den öppna tävlingen som arrangeras samma dag kan hen delta i
distriktsmästerskapstävlingen utan avgift.
Om distriktsmästerskapstävlingen arrangeras i samband med en FM-kvaltävling, bör
distriktsmästerskapstävlingen hållas först. Då tävlar en ungdom, som är bosatt inom
kenneldistriktet och som har vunnit en FM-kvaltävling tidigare samma år, endast om
distriktsmästerskap.
En distriktsmästerskapstävling kan inte arrangeras samma dag som en FM-kvaltävling som
arrangeras i något annat kenneldistrikt.
Distriktsmästaren prisbelönas i grupptävlingsringen.
Tävlingen arrangeras i samband med en internationell utställning, en Nordic dog show eller en alla
rasers utställning.
I distriktsmästerskapstävlingen kan delta en junior handler som är bosatt inom distriktet. En junior
handler kan delta i bara en distriktsmästerskapstävling om året.
C.4 Kvaltävling till Nordiska Mästerskapstävlingen
Till Nordiska Mästerskapstävlingen skickas ett landslag som utses genom en separat kvaltävling.
Endast finska medborgare kan delta i kvaltävlingen.
Tävlingen arrangeras av Kennelklubbens ungdomskommitté.
Tävlingen kan arrangeras som ett separat evenemang eller i samband med en inhemsk
internationell utställning, Nordic Dog Show eller alla rasers utställning i samarbete med
arrangören av respektive utställning. Tävlingen bör arrangeras i god tid före Nordiska
Mästerskapsfinalen.
Tävlingen genomförs utan indelning i åldersgrupper. De fem bästa deltagarna placeras. De fyra
förstplacerade är ordinarie landslagsmedlemmar och den femte är reserv.
Till domare ska inbjudas en finländsk eller utländsk person som är väl insatt i grenen.
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C.5 Nordiska Mästerskapsfinalen
Nordiska Mästerskapsfinalen arrangeras årligen i samband med Nordiska Vinnarutställningen.
Kennelklubbens ungdomskommitté arrangerar tävlingen vart fjärde år när den Nordiska
Vinnarutställningen arrangeras i Finland.
Vid tävlingsarrangemang iakttas reglerna för Nordiskt Mästerskap i junior handling som antagits av
Nordiska Kennelunionen NKU.

D Finsk representation på junior handling-värdetävlingar
Allmänt om junior handling-representation på värdetävlingar
Kennelklubben utser Finlands representanter till värdetävlingar i junior handling i enlighet med
dessa direktiv.
Om den junior handler som i första hand ska representera Finland är förhindrad att delta i en
tävling hen är berättigad till, förlorar hen sin rätt att representera i tävlingen, varvid
representationsuppdraget går vidare till nästa person som har rätt att ta emot det.
Om den junior handler som har rätt att delta inte meddelar Kennelklubben inom den angivna
tidsfristen om sin möjlighet att ställa upp som representant, går representationsuppdraget vidare
till nästa person som har rätt att ta emot det.
Åldersgränser som fastställts av tävlingsarrangören beaktas vid val av representant.
D.2 Representation i junior handling-tävlingen på Crufts
Finlands representant på junior handling-tävlingen, som arrangeras i samband med utställningen
Crufts, är vinnaren av föregående årets FM-finaltävling, förutsatt att det beslutats att en
representant skickas till Crufts.
Om föregående årets Finska Mästare 1 är förhindrad att delta, skickas till tävlingen den
nästplacerade i föregående årets FM-final med rätt att representera.
Därtill iakttas allmänna regler i punkt D.1.
D.3 Representation i junior handling-tävlingen på Världsvinnarutställningen
En representant skickas till junior handling-tävlingen på Världsvinnarutställningen när
utställningen arrangeras i Europa.
Finlands representant på junior handling-tävlingen på Världsvinnarutställningen är föregående
årets Finska Mästare 1 (senare FM 1).
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Om föregående årets FM 1 är förhindrad att delta, skickas till tävlingen den nästplacerade i
föregående årets FM-final med rätt att representera.
Därtill iakttas allmänna regler i punkt D.1.
D.4 Representation i junior handling-tävlingen på Europavinnarutställningen
Finlands representant på junior handling-tävlingen på Europavinnarutställningen är föregående
årets Finska Mästare 2 (senare FM 2).
Om föregående årets FM 2 är förhindrad att delta, skickas till tävlingen den nästplacerade i
föregående årets FM-final med rätt att representera.
Därtill iakttas allmänna regler i punkt D.1.

D.5 Representation i Nordiska Mästerskapstävlingen i junior handling
På Nordiska Mästerskapstävlingen i junior handling representeras Finland av ett lag som utsetts
genom kvaltävling.
De fem bästa tävlande i kvaltävlingen placeras. De fyra förstplacerade är ordinarie
landslagsmedlemmar och den femte är reserv. Lagets reservmedlem skickas till Nordiska
Vinnarutställningen endast om någon av lagets ordinarie medlemmar är förhindrad att delta.
Därtill iakttas allmänna regler i punkt D.1.

Undantag
Kennelklubbens styrelse har rätt att avvika från dessa direktiv på grund av vägande skäl.

Detta dokument är en översättning. Vid oklara fall följs den finskspråkiga originalversionen.
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