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Kompletterande instruktioner till junior 

handling-reglerna  
Godkända av Kennelklubbens styrelse 7.4.2016  

Träder i kraft 1.1.2017  

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. 

 

Instruktioner som gäller alla junior handling-tävlingar  

- Samma anvisningar om uppförande som anges i utställningsreglerna och som gäller utställare gäller 

även deltagare i junior handling-tävlingar. 

- Deltagaren får inte samtala med domaren på utställningsplatsen vare sig före eller under 

bedömningen utan en tvingande orsak. 

- Deltagaren eller hens familjemedlem får inte kontakta domaren på förhand för att få fördel i 

tävlingen. 

- Deltagaren får varken störa eller kritisera domaren eller annars på utställningsplatsen uppföra sig 

på ett olämpligt sätt eller mot god sed. 

- Deltagaren ska se till hundens välmående och behandla hunden väl. 

 

1 Anordnande av tävling  

1.1 Under tävlingens gång får förutom deltagarna och tävlingshundarna endast den bedömande domaren, 

nödvändiga ringassistenter samt för tävlingens genomförande nödvändiga representanter av 

utställningskommittén vara närvarande i ringen. 

1.2 Som domarens hjälp i junior handling-ringen bör vara 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 för domaren och deltagarna.  

1.3 I ringen ska finnas junior handling-tävlingens regler samt kompletterande instruktioner. 

1.4 I ringen ska finnas ett bord för bedömning av små hundar. 

1.5 Deltagaren ska i första hand delta i tävlingen på den tävlingsplats tävlingsnumret uppvisar.  

1.6 Innan tävlingen börjar, kan deltagaren komma överens med ringassistenten om att delta i tävlingen på 

någon annan tävlingsplats än vad tävlingsnumret uppvisar. Ändringen kräver tillstånd från domaren. För att 

kunna delta i tävlingen ska deltagaren vara på plats senast före bedömningen av den sista junior handlern i 

den egna åldersgruppen. 

 

2 Fördelning i åldersgrupper samt placering  

2.1 Domaren placerar de fem bästa i båda åldersgrupperna. Vinnarna av båda åldersgrupperna tävlar mot 

varandra om segern i tävlingen. 
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2.3 Om mer än hundra junior handlers 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-domaren för tävlingen i fråga avgörs genom lottning. Den ursprungliga 

domaren utser dagens bästa junior handler. 

 

3 Domare 

3.1 Tävlingsarrangören kan, efter eget bedömande, diskutera valet av domare med Kennelklubbens 

ungdomskommitté. 

3.2 Domaren kan, om hen så önskar, byta hundar mellan deltagarna eller använda utomstående 

byteshundar. 

3.3 Domaren ska vara en person som känner till hur flera olika raser visas i ringen. Domaren ska vara insatt i 

junior handling som en tävlingsgren och dessutom vara insatt i hundutställningsverksamheten. 

3.4 Kennelklubbens allmänna bestämmelser om jäv gäller junior handling-domaren i alla avseenden. 

 

Anvisningar för bedömning i junior handling-tävling samt att observera vid bedömning 

1. I tävlingen är det meningen att hunden visas upp på ett sätt som är typiskt för respektive ras. 

Huvudvikten i bedömningen ska ligga vid god bemötande av hund samt samarbetet mellan hunden och 

dess handler. 

2. Tävlingens gång ska påminna om bedömning i rasringen, det ska alltså ingå moment såväl i grupp som 

individuellt. 

3. Det rekommenderas att figurer som allmänt utnyttjas i rasringen används:  cirkel, fram och tillbaka och 

triangel. Domaren kan, efter eget gottfinnande och om hen så önskar, även låta deltagarna visa andra 

figurer. 

4. Domaren kan be handlern visa hundens tänder eller bett. 

5. Det är förbjudet för en person som befinner sig utanför ringen att försöka påverka hundens uppvisning 

eller att råda handlern. 

6. Deltagaren ska visa samma hund under hela tävlingen om inte domaren byter hundar mellan deltagare 

eller hämtar utomstående byteshundar till ringen. Tävlingshunden får bytas ut under tävlingens gång pga. 

vägande skäl, ifall domaren ger ett särskilt tillstånd för detta. 

7. Deltagaren ska behärska sin tävlingshund. 

8. Hundens exteriöra kvalitet får inte ha någon betydelse för framgång i tävlingen. 

9. Domaren ska ge tydliga anvisningar för deltagarna så att deltagarna förstår domarens önskemål. Vid 

behov kan ringassistenten hjälpa till. 

10. Det rekommenderas att man vid bedömningen använder Kennelklubbens junior handling-

bedömningsblankett. 

 



3 
 

1 Anordnande av FM-uttagningstävling 
1.1 Kenneldistriktet svarar för arrangemang av FM-uttagningstävling. 

1.2 Från utställningens preliminära uppgifter ska tydligt framgå på vilken dag FM-uttagningstävlingen 

arrangeras. 

1.3 Om det under samma veckoslut arrangeras två alla rasers hundutställningar i samband med vilka de 

arrangeras FM-uttagningstävlingar, ska arrangörerna sinsemellan komma överens om att arrangera FM-

uttagningstävlingarna på olika dagar. 

1.4 FM-uttagningstävlingens final arrangeras i grupptävlingsringen i början av grupptävlingarna.  Man kan 

avvika från denna regel endast pga. vägande skäl. 

 

2 Valet av FM-uttagningstävlingens vinnare 
 

2.1 Vinnaren av FM-uttagningstävlingen är berättigad att tävla i FM-finalen samma år. 

2.2 Vinnarna av åldersgrupperna tävlar mot varandra om segern i FM-uttagningstävlingen. 

2.3 I undantagsfall kan man vara tvungen att arrangera en separat tävling om FM-uttagningstävlingens 

seger. Då följs förfarandet som beskrivs i 2.4–2.6. 

2.4 Om ingendera vinnaren av åldersgruppen är en finsk medborgare, utses dagens bästa junior handler 

som vanligt. Efter detta utses vinnaren av FM-uttagningstävlingen så att de bäst placerade finska 

medborgarna i båda åldersgrupperna tävlar mot varandra. 

2.5 Om vinnaren av den andra åldersgruppen är en finsk medborgare och hen förlorar vid valet av dagens 

bästa junior handler, tävlar hen mot den andra åldersgruppens bäst placerade finska medborgare om 

segern i FM-uttagningstävlingen. 

2.6 Om vinnaren i den andra åldersgruppen är en finsk medborgare och hen vinner tävlingen, är hen på 

samma gång även vinnaren av FM-uttagningstävlingen.  

 

3 FM-final 
 

3.1 FM-finalen anordnas av Finska Kennelklubben. 

3.2 Tävlingen arrangeras i samband med Kennelklubbens internationella hundutställning. 

3.4 Alla vinnare av FM-uttagningstävlingar som arrangerats under respektive år inbjuds till FM-finalen.  

3.5 Deltagarna tävlar i FM-finalen utan indelning i åldersgrupper. De fem bästa deltagarna placeras. 

3.6 Deltagaren får ha olika tävlingshundar i FM-uttagningstävlingen och i FM-finalen. 

 

4 Distriktsmästerskap 
 

Tilläggsanvisningar för FM-uttagningstävling, FM-finaltävling och distriktsmästerskapstävling 
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4.1 Distriktsmästerskapstävlingen arrangeras av respektive kenneldistrikt som bestämmer hur många 

deltagare som placeras i tävlingen samt skaffar pris för dem. Kenneldistriktet får bestämma om tävlingen 

hålls utan eller med indelning i två åldersgrupper. 

4.2 Domaren i distriktsmästerskapstävlingen behöver inte vara densamma som bedömer den för alla öppna 

tävlingen som arrangeras samma dag.  

4.3 Deltagarna i distriktsmästerskapstävlingen skickas separata nummerlappar för 

distriktsmästerskaptstävlingen. 

4.4 Om deltagaren tävlar i den öppna tävlingen som arrangeras samma dag, är deltagandet i 

distriktsmästerskapstävlingen avgiftsfritt för hen. 

4.5 Ifall distriktsmästerskapstävlingen arrangeras i samband med en FM-uttagningstävling ska 

distriktsmästerskapstävlingen hållas först. Då tävlar en ungdom som bor inom respektive distrikt och som 

har vunnit en FM-uttagningstävling tidigare samma år endast om distriktsmästerskapet. 

4.6 Distriktsmästerskapstävlingen kan inte arrangeras samma dag som en FM-uttagningstävling som 

arrangeras inom området av ett annat kenneldisrikt. 

4.7 Distriktsmästaren prisbelönas i grupptävlingsringen. 

4.8 Tävlingen arrangeras i samband med Kennelklubbens internationella hundutställning. 

 

 

Kennelklubbens styrelse har rätt att avgå från dessa anvisningar pga. vägande skäl. 

 

  

Undantag 
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1 Allmänt om junior handling-representation på värdetävlingar 
 

1.1 Finlands representanter på värdetävlingar i junior handling utses enligt denna instruktion.  

1.2 Representanterna kan inte bytas eller ändras. 

1.3 Om den person som i första hand är berättigad att representera Finland på en värdetävling är 

förhindrad att delta, förlorar hen sin representationsrätt. 

1.4 Deltagande i värdetävlingen ska bekräftas genom att besvara Kennelklubbens skriftliga inbjudan inom 

utsatt tid.  

1.5 Om deltagaren inte meddelar Kennelklubben inom den angivna tidsfristen om hen har möjlighet att 

ställa upp som representant, övergår deltagarrätten till följande person som är berättigad att delta. 

1.6 Ålderbegränsningar som fastställts av tävlingsarrangören beaktas vid val av representant. 

 

 

2 Representation på Crufts 
 

2.1 Finlands representant på Crufts är vinnaren av föregående årets FM-final (FM-1), om man beslutar att 

sända en representant till Crufts. 

2.2 Om föregående årets FM-1 är förhindrad att delta, utses den följande möjliga personen som placerat sig 

bland de fem bästa i FM-finalen föregående år till representant.  

2.3 Därtill följs de allmänna reglerna i punkt 1. 

 

3 Representation på Världsvinnarutställningen   
 

3.1 En representant sänds till Världsvinnarutställningen ifall utställningen arrangeras i Europa respektive år. 

3.2 Finlands representant på Världsvinnarutställningen är föregående årets FM-1.  

3.3 Om föregående årets FM-1 är förhindrad att delta, utses den följande möjliga personen som placerat sig 

bland de fem bästa i FM-finalen föregående år till representant.  

3.4 Därtill följs de allmänna reglerna i punkt 1. 

 

4 Representation på Europavinnarutställningen  
 

4.1 Om Världsvinnarutställningen har arrangerats i Europa under respektive år, sänds föregående årets FM-

2 som Finlands representant till Europavinnarutställningen.  

4.1.1 Om föregående årets FM-2 är förhindrad att delta, utses den följande möjliga personen som 

placerat sig bland de fem bästa i FM-finalen föregående år till representant.  

Representation av Finland på junior handling-värdetävlingar 
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4.2 Om Världsvinnarutställningen har arrangerats utanför Europa under respektive år, sänds föregående 

årets FM-1 som Finlands representant till Europavinnarutställningen. 

4.1.2 Om föregående årets FM-1 är förhindrad att delta, utses den följande möjliga personen som 

placerat sig bland de fem bästa i FM-finalen föregående år till representant.   

4.3 Därtill följs de allmänna reglerna i punkt 1. 

 

5 Representation på Nordisk vinnarutställning  
 

5.1 Landslaget som representerar Finland på Nordisk vinnarutställning utses med en särskild 

uttagningstävling. 

5.1.1 Till laget utses fyra lagmedlemmar och en reserv. 

5.2 Tävlingen arrangeras av Kennelklubbens ungdomskommitté i samarbete med utställningsarrangören. 

Anmälningsavgiften till tävlingen kan vara förhöjd. 

5.3 Tävlingen ska arrangeras i samband med en stor inhemsk internationell eller alla rasers utställning, i god 

tid före Nordisk vinnarutställning. 

5.3.1 Uppgifter om uttagningstävlingen ska publiceras i Koiramme – Våra hundar. 

5.3.2 En annan junior handling-tävling ska inte arrangeras på samma utställning under samma dag. 

5.4 Det finns inga särskilda åldersgrupper i tävlingen, utan alla deltagare tävlar mot varandra oavsett ålder. 

5.5 Som domare ska inbjudas en person som har god kännedom om junior handling. 

5.5.1 Domaren på uttagningstävlingen kan inte bedöma Junior handling-tävlingen på Nordisk 

vinnarutställning samma år. 

5.5.2 Domaren kan vara antingen från Finland eller från utlandet. 

5.5.3 Domaren får, inom ramen för gällande junior handling-regler, själv bestämma över 

bedömningskriterierna samt vilka figurer hen låter deltagarna visa. 

5.6 De fem bästa placeras i tävlingen. De fyra första är landslagets medlemmar och den femte är reserv. 

5.6.1 Lagets reservmedlem sänds till Nordiska vinnarutställningen endast om någon av lagets 

egentliga medlemmar är förhindrad att vara med i landslaget. 

5.7 Därtill följs de allmänna reglerna i punkt 1. 

 

 

 

 


