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REGLER FÖR JUNIOR HANDLING-TÄVLINGAR
Dessa regler följs på junior handling-tävlingar godkända av Suomen Kennelliitto – Finska
Kennelklubben (senare Kennelklubben). Därtill iakttas direktiv som kompletterar dessa
regler samt Kennelklubbens allmänna regler och direktiv för utställningar som finns på
Kennelklubbens webbplats.
Vid anmälan till junior handling-tävling förbinder sig deltagaren att följa ovan nämnda regler.
1 SYFTET MED JUNIOR HANDLING-TÄVLINGAR
Junior handling är en tävling i att visa hund för ungdomar i åldern 10–17 år. Syftet med
hundsporten är att öka hundintresset bland ungdomar samt att främja och förbättra
samarbetet mellan hundar och ungdomar. I junior handling lär sig ungdomen hur man
framhäver hundens bästa sidor i utställningsringen och hur handlern kan underlätta
domarens arbete.

2 JUNIOR HANDLING-TÄVLINGAR
Junior handling-tävlingar är:
1. Allmänna, öppna för alla
2. Regionalt begränsade:
• distriktsmästerskapstävlingar där alla ungdomar som är bosatta inom respektive
kenneldistrikt har rätt att delta i
• kvaltävlingen för Nordiska Mästerskapet och Finska Mästerskapsfinalen där finska
medborgare har rätt att delta i
3. Inbjudningstävlingar: Finska Mästerskapsfinalen, finaler på värdeutställningar

3 RÄTT ATT DELTA OCH BEGRÄNSAD DELTAGANDERÄTT
Ungdomen har rätt att delta från början av det år hen fyller 10 år. Rätten att delta upphör i
slutet av det år ungdomen fyller 17 år.
Hunden som visas bör vara renrasig och registrerar i ett register som erkänts av FCI. Det är
förbjudet att delta i junior handling-tävlingar med en
•
•
•
•
•
•

hund, som inte är vaccinerad i enlighet med Kennelklubbens
vaccinationsbestämmelser
sjuk hund
hund som är kuperad i strid med finsk lag
hund som är yngre än 9 månader
dräktig tik mindre än 30 dygn före beräknad tid (beräknad tid = 63 dygn från första
parningen) för valpning och tik som valpat för mindre än 75 dygn sedan
hund som uppför sig aggressivt mot människor eller andra hundar

Deltagande hindras inte av att tävlingshunden har
•
•
•

testikelfel eller är kastrerad
en pälsfärg som inte motsvarar rasstandarden
saknar tänder eller har bettfel
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Tävlingshunden ska vara sådan att det är tryggt för deltagarna att på domarens begäran
byta hundar sinsemellan.
En hund, som visas på junior handling-tävlingen och vars bedömning på utställningen äger
rum samtidigt med junior handling-tävlingen, ska delta i utställningsbedömningen.

4 JÄVIGHET
På junior handling-tävlingar följs Kennelklubbens gällande allmänna bestämmelser om jäv
på utställningar, prov och tävlingar.

5 ANTIDOPING
På junior handling-tävlingar följs Kennelklubbens gällande antidopingregler.

6 HUNDENS AGGRESSIVA BETEENDE
En hund som på utställningsområdet uppför sig aggressivt mot en annan hund eller en
människa stängs från tävlingen. Detta bör anmälas till Kennelklubben. Se Kennelklubbens
gällande direktiv om anmälningar om hundens beteende.

7 BEVILJANDE AV TILLSTÅND ATT ANORDNA TÄVLING
En junior handling-tävling kan arrangeras på en officiell hundutställning eller på ett annat
evenemang som har beviljats av Finska Kennelklubben. Ansökan om tillstånd att arrangera
tävling görs i enlighet med direktiven om anordnande av utställningar.

8 INFORMERING OM TÄVLINGEN
Information om junior handling-tävlingar ska ges ut i enlighet med direktiven om
anordnande av utställningar. Uppgifter om domare på junior handling-tävlingar ska
publiceras samtidigt med utställningens övriga domaruppgifter. Arrangören bör skicka
uppgifterna till Kennelklubben samtidigt med utställningens övriga uppgifter för publicering.

9 FRAMFLYTTNING ELLER INHIBERING AV JUNIOR HANDLING-TÄVLING
Vid junior handling-tävlingar följs Kennelklubbens gällande bestämmelser om framflyttning
eller inhibering av prov och tävlingar inom Kennelklubben.

10 DOMARE
Domaren bör känna till junior handling-grenen, hundutställningsverksamhet samt hur flera
olika raser visas på utställningar. Domaren bör vara 20–80 år gammal.
En finsk domare bör vara en junior handling-domare godkänd av Kennelklubben eller en
exteriördomare. Utställningsarrangören bör informera en utländsk junior handling-domare
om Kennelklubbens junior handling-regler.
Under övergångsperioden 2022–2023 kan en finsk person, som känner till junior handlinggrenen, hundutställningsverksamhet samt hur flera olika raser visas på utställningar och
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som till sin ålder är 20–80 år, bedöma på tävlingen.
Junior handling-domaren har samma rättigheter och skyldigheter som utställningens
exteriördomare.

11 ANMÄLAN TILL JUNIOR HANDLING-TÄVLING
Anmälningstiden till junior handling-tävlingen är den samma som till den utställning eller det
evenemang där tävlingen arrangeras. Anmälan till en officiell tävling kan inte göras på
tävlingsplatsen.
Anmälan till tävlingen görs på en särskild anmälningsblankett.

12 ANMÄLNINGSAVGIFT
Anmälningsavgiftens storlek avgörs årligen av Kennelklubbens ungdomskommitté.
Om deltagaren uteblir från tävlingen ska hen meddela arrangören om detta innan tävlingen
börjar. Anmälningsavgiften återbetalas om
•
•
•

deltagaren insjuknar och detta bekräftas med läkarintyg
deltagaren är jävig att delta på grund av domarändring
tävlingen som deltagaren har anmält sig till är en kvaltävling till Finska Mästerskapet
och deltagaren i fråga har redan vunnit en kvaltävling till Finska Mästerskapet
samma år

13 BEDÖMNING
Domaren placerar de fem bästa i vardera åldersgruppen. Vinnarna av båda grupperna
tävlar mot varandra om segern i tävlingen.
Undantag utgörs av distriktsmästerskapstävlingar, kvaltävlingen för Nordiska
Mästerskapstävlingen, Finska Mästerskapsfinalen och finaler på värdeutställningar som
genomförs utan indelning i åldersgrupper.
Deltagaren ska visa samma hund under hela tävlingen, om domaren inte byter hundar
mellan deltagare eller hämtar byteshundar till ringen.

14 TÄVLINGSKLASSER
Deltagarna delas in i två åldersgrupper: 10–13-åringar och 14–17-åringar. Deltagaren byter
till den äldre åldersgruppen i början av det år hen fyller 14 år.
Undantag utgörs av distriktsmästerskapstävlingar, kvaltävlingen för Nordiska
Mästerskapstävlingen, Finska Mästerskapsfinalen och finaler på värdeutställningar som
genomförs utan indelning i åldersgrupper.

15 KVALTÄVLING TILL FINSKA MÄSTERSKAPET
Årligen arrangeras en kvaltävling till Finska Mästerskapet inom varje kenneldistrikt och
därutöver en kvaltävling till Finska Mästerskapet på en utställning som arrangeras av
Kennelklubben. Kvaltävlingen till Finska Mästerskapet ska arrangeras i samband med en
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internationell utställning, Nordic Dog Show eller alla rasers hundutställning. Två
kvaltävlingar till Finska Mästerskapet kan inte arrangeras samma dag.
Samma domare kan årligen bedöma på bara en kvaltävling till Finska Mästerskapet. En
domare som bedömt en kvaltävling till Finska Mästerskapet får inte tjänstgöra som domare
på Finska Mästerskapsfinalen samma år.
Vinnaren av kvaltävlingen till Finska Mästerskapet ska vara en finsk medborgare. Vinnaren
av kvaltävlingen till Finska Mästerskapet får inte längre tävla i kvaltävlingar till Finska
Mästerskapet samma år.

16 DISTRIKTSMÄSTERSKAPSTÄVLING
På varje kenneldistrikts område arrangeras årligen en distriktsmästerskapstävling.
Distriktsmästerskapstävlingen ska arrangeras i samband med en internationell utställning,
Nordic Dog Show eller alla rasers hundutställning.
Ungdomar som bor inom området för kenneldistriktet i fråga får delta i
distriktsmästerskapstävlingen.
Distriktsmästerskapstävlingen arrangeras som en separat tävling för de deltagare som har
anmält sig till den öppna tävlingen samma dag.

17 FINSKA MÄSTERSKAPSFINALEN
Finska Mästerskapsfinalen arrangeras av Kennelklubben, i samband med en
hundutställning som arrangeras av Kennelklubben.
Vinnarna av innevarande årets kvaltävlingar till Finska Mästerskapet har rätt att delta i
Finska Mästerskapsfinalen. Deltagare i Finska Mästerskapsfinalen ska vara finska
medborgare och medlemmar i Finska Kennelklubben.

18 SKADAD HUND
Deltagarens prestation avbryts om hunden skadar sig. Deltagaren kan med domarens
tillstånd fortsätta tävlingen med en annan hund.

19 ANSVARSFRÅGOR
Hundens ägare är ansvarig för hunden som används i junior handling-tävlingen.

20 TÄVLINGSRESULTAT
Tävlingsresultat publiceras i samband med publiceringen av utställningens övriga resultat.

21 DATASKYDD
Kennelklubben behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och
de lag, förordningar och föreskrifter som getts med stöd av dataskyddsförordningen. Mera
information finns på adressen https://www.kennelliitto.fi/sv/dataskydd
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22 ÄNDRINGAR I REGLER
Kennelklubbens ungdomskommitté bereder och styrelsen föreslår ändringar till dessa
regler. Regeländringar godkänns av Kennelklubbens fullmäktige.

23 ÖVERKLAGANDEN OCH MENINGSSKILJAKTIGHETER
Överklaganden om junior handling-tävlingar bör göras i enlighet med Kennelklubbens
gällande allmänna besvärsförfarande.

24 AVVIKELSER
Kennelklubbens styrelse kan av tvingande skäl begränsa deltagandet i tävlingar eller
utfärda andra specialbestämmelser om genomförandet av tävlingar.

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