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Träder i kraft 1.1.2014

1 Junior handling-tävlingars syfte
Syftet med junior handling-tävlingar är att öka och utveckla 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.

2 Junior handling-tävlingars karaktär
Junior handling-tävlingar är:
1 Allmänna
2 Begränsade: distriktsmästerskapet, Finska Mästerskapsfinalen, finaler på värdeutställningar

3 Rätt att delta och begränsad deltaganderätt
Ungdomen har rätt att delta i början av det år hen fyller 10 år. Deltagarrätten upphör i slutet av det år
ungdomen fyller 17 år.
Hunden som visas ska vara renrasig och införd i ett av FCI erkänt register. Det är förbjudet att delta i junior
handling-tävlingar med
• en sjuk hund
• en hund som är kuperad i strid med finsk lag
• en hund som är yngre än 9 månader
Tävlingshunden ska vara sådan att det är tryggt för deltagarna att byta hundar med varandra på domarens
begäran.
En hund som visas i junior handling-tävlingen och vars exteriörbedömning sker samtidigt med junior
handling-tävlingen ska delta i exteriörbedömningen.
Hundens deltagande hindras inte av
• Testikelfel eller kastrering
• Att hundens färg inte är förenlig med rasstandarden
• Tandförlust eller bettfel

4 Jävighet
I junior handling-tävlingar följs Kennelklubbens vid tidpunkten gällande allmänna bestämmelser om jäv
rörande utställningar, prov och tävlingar.
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5 Antidoping
I junior handling-tävlingar följs Kennelklubbens vid tidpunkten gällande antidopingreglemente.

6 Aggressiv hund
Om en hund har uppfört sig aggressivt mot en annan hund eller en människa på utställningsområdet, ska
en anmälan göras av hunden i enlighet med Kennelklubbens gällande direktiv som kompletterar
utställningsreglerna samt instruktionen för anordnande av hundutställningar.

7 Beviljande av tillstånd att anordna tävling
En junior handling-tävling kan anordnas på en officiell hundutställning eller på ett annat evenemang som
har beviljats av Finska Kennelklubben.

8 Informering
Information om junior handling-tävlingar ska ges ut i enlighet med givna instruktioner för anordnande av
utställningar. Uppgift om domare för junior handling-tävlingen ska publiceras samtidigt med övriga
domaruppgifter för utställningen. Arrangören ska sända uppgifterna till Kennelklubben samtidigt med
övriga uppgifter om utställningen.

9 Framflyttning eller inhibering av junior handling-tävling
I junior handling-tävlingar följs Kennelklubbens gällande bestämmelser om framflyttning eller inhibering av
prov och tävlingar inom Kennelklubben.

10 Domare
Domaren ska vara insatt i junior handling som en tävlingsgren och i hundutställningsverksamheten samt
känna till hur flera olika raser visas på hundutställningar. Domaren ska vara 20–80 år gammal.
För junior handling-domaren gäller samma rättigheter och skyldigheter som för utställningens
exteriördomare.

11 Anmälan till och frånvaro från junior handling-tävling
Anmälningstiden till junior handling-tävlingen är den samma som till den utställning eller evenemang där
tävlingen arrangeras. Det går inte att anmäla sig till en officiell tävling på tävlingsplatsen.
Anmälan till tävlingen görs på en blankett för detta ändamål.
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12 Anmälningsavgift
Kennelklubbens ungdomskommitté avgör årligen beloppet på anmälningsavgiften.
Om deltagaren uteblir från tävlingen ska hen meddela arrangören om detta innan tävlingen börjar.
Anmälningsavgiften återbetalas om
• Deltagaren insjuknar och detta bevisas med läkarintyg
• Deltagaren är jävig att delta pga. domarändring
• Tävlingen som deltagaren har anmält sig till är en FM-uttagningstävling och deltagaren i fråga har
redan vunnit en FM-uttagningstävling samma år

14 Bedömning
Domaren placerar de fem bästa deltagarna i båda åldersgrupperna. Vinnarna i båda åldersgrupperna tävlar
mot varandra om segern i tävlingen.
Deltagaren ska visa samma hund under hela tävlingen om inte domaren 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 övergår till den äldre
åldersgruppen i början av det år då hen fyller 14 år.

15 FM-uttagningstävling
Årligen arrangeras en FM-uttagningstävling inom varje kenneldistrikts område och därutöver en FMuttagningstävling på en utställning som arrangeras av Kennelklubben. FM-uttagningstävlingen ska
arrangeras i samband med en internationell eller alla rasers hundutställning. Två FM-uttagningstävlingar
kan inte arrangeras under samma dag.
Samma domare får bedöma på bara en FM-uttagningstävling per år. En domare som under innevarande år
har bedömt på en FM-uttagningstävling får inte verka som domare i FM-finalen samma år.
Vinnaren av FM-uttagningstävlingen ska vara en finsk medborgare. Vinnaren av FM-uttagningstävlingen får
inte längre tävla i FM-uttagningstävlingar under samma år.

16 Distriktsmästerskap
Ungdomar som bor inom området för kenneldistriktet i fråga får delta i tävlingen om distriktsmästerskap.
Distriktsmästerskapstävlingen arrangeras som en separat tävling för de deltagare som har anmält sig till
den för alla öppna tävlingen som arrangeras samma dag.
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17 FM-final
Rätt att delta i FM-finalen har de ungdomar som har vunnit FM-uttagningstävlingarna under innevarande
år. Deltagare i FM-finalen ska vara finska medborgare och medlemmar i Finska Kennelklubben.

18 Skada hos hunden
Deltagarens prestation avbryts om hunden skadar sig. Med domarens tillstånd får deltagaren fortsätta
tävlingen med en annan hund.

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

20 Tävlingsresultat
Tävlingsresultaten ska publiceras i samband med publiceringen av utställningens övriga resultat.
Utställningsarrangören ska skicka fullständiga resultat från FM-uttagningstävlingen samt
distriktsmästerskapstävlingen till Kennelklubbens anställd som svarar för junior handling-ärenden, inom
fyra veckor från junior handling-tävlingen. Fullständiga resultat består av namn och placering av de
deltagare som placerat sig i tävlingen.

21 Ändringar i regler
Kennelklubbens ungdomskommitté förbereder och styrelsen presenterar ändringar till dessa regler.
Regeländringar godkänns av Kennelklubbens fullmäktige.

22 Överklagande och meningsskiljaktigheter
Besvär rörande junior handling-tävlingar anförs i enlighet med Kennelklubbens vid tidpunkten gällande
allmänna besvärsförfarande.

23 Avvikelser från regler
Kennelklubbens styrelse kan på grund av tvingande skäl begränsa deltagandet i tävlingar eller utfärda andra
särbestämmelser om genomförandet av tävlingen.
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