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1. ALLMÄNT
Dessa regler iakttas på hundutställningar godkända av Suomen Kennelliitto – Finska
Kennelklubben (nedan Kennelklubben). Då utställaren anmäler sin hund till utställningen
binder han sig att iaktta dessa regler och Kennelklubbens direktiv om organisering av
utställningar samt FCI:s direktiv och accepterar att de person- och adressuppgifter som
han angett på anmälningsblanketten får publiceras och utlämnas till utomstående, om han
inte har för adressuppgifternas del detta separat förbjudit.
Det skall finnas en annons om utställningen minst två månader innan dess verkställande i
Kennelklubbens publikation Koiramme – Våra hundar.
2. UTSTÄLLNINGARS SYFTE
Utställningar avser att bjuda hundintresserade möjlighet att tävla med hundar som de äger
eller ställer ut. På utställningar får hundentusiaster chans att jämföra avelsarbetets resultat
och värdera rasens avelsmaterial.
Hundarnas välmående skall alltid ha högsta prioritet på hundutställningar.
3. RÄTT ATT DELTA
Hundar som registrerats av en kennelorganisation i ett av FCI erkänt land och hundar av
raser som är godkända av Nordiska Kennelunionen NKU, som är ID-märkta på ett av
Kennelklubbens godkänt sätt samt uppfyller gällande hälsobestämmelser godkända av
Kennelklubben får delta i utställningar. På internationella utställningar skall icke FCIgodkända raser placeras separat i utställningskatalogen och de skall inte delta i
gruppfinaler.
Under bedömningen får hunden inte ha munkorg eller motsvarande kontrollmedel.
I utställningen får inte delta
* en hund, som inte är vaccinerad enligt Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser
* en sjuk hund
* en dräktig tik 30 dygn före beräknad tid (beräknad tid = 63 dygn från första betäckningen)
och förrän 75 dygn har gått från valpningen
* hundar, som är kuperade i strid med Finlands lag (en skild lista över de raser, där det
förekommer så kallad naturlig stubbsvanshet)
* en farligt aggressiv hund
* en hund, som tre gånger har blivit diskvalificerad på utställningen på grund av beteendet
* en hund som har genomgått en åtgärd för att fixa en egenskap, som enligt rasstandarden
eller annars räknas som fel

* en hund, vars päls är färgad eller trimmad i strid med rasstandarden för att dölja t.ex.
långhårighet eller felaktig pälskvalité
* behandling av hundens päls med sådana medel, som påverkar färg, form eller struktur är
förbjuden.
* en hund som bryter mot de allmänna antidopingbestämmelserna (bilaga 1)
En person som bemyndigats av utställningskommittén har rätt att ta nödvändiga prov av
hundar under utställningens lopp eller under fem dygn efter utställningens slut för att
undersöka förfarande som bryter mot reglerna.
Deltaganderätt i utställningen har inte
* en hund, vars ägare eller delägare har ett av Kennelklubbens disciplinnämnd meddelat
förbud eller av Kennelklubbens styrelse meddelat tillfälligt förbud att delta i utställningar
som utställare eller uppvisare
* en uppfödargrupp, vars uppfödare har ett av Kennelklubbens disciplinnämnd meddelat
förbud eller av Kennelklubbens styrelse meddelat tillfälligt förbud att delta i utställningar
som utställare eller uppvisare

3.1. Jävighet
På utställningar tillämpas Kennelklubbens gällande allmänna jävighetsregel.
3.2. Hälsobestämmelser
Utställningens veterinär kan undersöka hundar och vid konstaterande att hunden är sjuk,
har han rätt att avlägsna hunden från utställningen. Veterinären kan också ta prov av
hundar under utställningens lopp eller under fem dygn efter utställningens slut.
4. ANMÄLAN
Anmälan skall göras antingen per post eller elektroniskt med den av Kennelklubben
godkända blanketten, som tillsammans med inbetalningen skall tillställas
utställningskommittén före anmälningstidens slut. Datum på både betalningsdag och
brevets poststämpel skall vara senast anmälningstidens slutdag.
Hunden skall anmälas till utställningen med det namn och den ras som den är registrerad.
Den skall anmälas i den kvalitetsbedömingsklass den har rätt att delta i.
Efter anmälningstidens slut kan hunden inte överflyttas till en annan klass (om inte
arrangören har gjort ett fel).
Ifall hunden har anmälts med felaktig information, kan hunden uteslutas från utställningen
och eventuella resultat annulleras.

5. ÅTERBETALNING AV ANMÄLNINGSAVGIFT
Anmälningsavgiften återbetalas vid utställarens begäran om
• utställningen inställs
• anmälningen återkallas på grund av domarförändring, ifall utställningskommittén inte i
förväg före första anmälningstidens slut har meddelat rasen en reservdomare i
utställningens officiella information (Koiramme – Våra hundar)
• utställningsanmälan är försenad
• till utställningen anmälda hundens uppfödare inbjuds att fungera som domare av rasen i
fråga efter anmälningstidens slut
Anmälningsavgiften återbetalas inte om
• till utställningen anmälda hunden inte är vaccinerad eller ID-märkt enligt Kennelklubbens
bestämmelser
• till utställningen anmälda hunden eller dess ägare insjuknar
• utställningen inställs av force majeure-orsak (myndigheterna förbjuder publikevenemang,
trafikstrejk, hundarnas hälsosituation osv.)
Utställningskommittén har rätt att indriva bank- och behandlingskostnaderna som orsakas
av anmälningsavgiftens återbetalning.
6. BESTÄMMELSER GÄLLANDE UTSTÄLLAREN
Utställaren skall sköta om hundens välmående och dess korrekta behandling.
Utställaren svarar för eventuella skador på utställningen orsakade av hundarna som han
visar/äger.
Utställaren får inte samtala med domaren på utställningsplatsen vare sig före eller under
bedömningen utan en tvingande orsak.
Utställaren får varken störa eller kritisera domaren eller annars på utställningsplatsen
uppföra sig på ett olämpligt sätt eller mot god sed.
7. ANSVARSFÖRSÄKRING
Utställningsarrangören skall ta en gruppolycksförsäkring för domare och ringfunktionärer
samt ansvarsförsäkring, som täcker den delen av ersättningsansvaret, som organisering
av utställningen kan orsaka publiken, tjänstemän eller utomstående, som drabbas av
person- eller sakskada.
8. EXTERIÖRDOMARE
Den bedömande domaren skall vara en av Finska Kennelklubben godkänd
exteriördomare.
9. BEDÖMNING
Exteriördomaren ger en skriftlig bedömning på Kennelklubbens blankett av varje hund han
bedömer. En kopia av blanketten ges till utställaren.

Domaren kan efter sitt eget betänkande godkänna endast ett veterinärintyg bekräftat av
Kennelklubben och beakta det i sin bedömning, ifall hunden har en skada som inverkar på
utställningsbedömningen (t.ex. ett kotfel i svansen eller avsaknad av tand). Presenterat
intyg skall antecknas på bedömningsblanketten.
Hunden får inte störas under bedömningen och man får inte försöka försämra dess
tävlingsmöjligheter.
Det får inte förekomma försök att förbättra hundens uppträdande innan- eller utanför
ringen så att bedömningen störs. Exteriördomaren eller ringfunktionären skall åtgärda
förfarande innan- eller utanför ringen som stör bedömningen.
En hund som blivit försenad från bedömningen kan få endast kvalitetsbedömning.
När hunden är hämtad i ringen för mätning och/eller kvalitetsbedömning, skall den visas i
alla de tävlingsklasser den är berättigad att delta i enligt sina priser om inte
utställningskommittén ger hunden tillstånd att lämna utställningen före utställningens slut.
10. BEDÖMINGSGRUNDER
Hundarna bedöms klassvis enligt ordningen i utställningsreglerna. En skriftlig
kvalitetsbedömning ges.
10.1. Kvalitetsbedömning
I kvalitetsbedömningen tilldelas så många olika kvalitetspris som hundarnas kvalitet
förutsätter.
Kvalitetspris:
Domarens kvalitetsbedömning skall motsvara följande definitioner:
EXELLENT/UTMÄRKT kan tilldelas åt hund, som är mycket nära rasstandardens ideal,
som visas i utmärkt kondition, som har balanserat temperament, som är högklassig och
har en utmärkt helhet. Dess exteriöra förtjänster är stora och fel smärre samt den skall ha
typisk könsprägel.
MYCKET GOD kan tilldelas åt hund, som äger rastypiska drag, som har balanserad
struktur samt är i god kondition. Några smärre fel kan tolereras, men inga fel i strukturen.
Detta kvalitetspris kan ges endast till en hund av mycket hög klass.
GOD tilldelas åt hund, som är rastypisk, men har tydliga fel.
GODTAGBAR tilldelas åt hund, som motsvarar rasen utan allmänt godkända rasens
karaktärsdrag eller har bristande fysisk kondition.
DISKVALIFICERAD skall tilldelas åt hund, som i sin struktur inte motsvarar rasstandarden,
vars beteende inte är enligt rasstandarden eller som är tydligt aggressiv, som har
avsaknad av testikel/testiklarna eller testikelfel i strid med reglerna, saknar tänder eller har

avvikelser i bett eller käkar, vars färg eller päls är bristfällig eller som uppvisar tydliga drag
av albinism. Detta omdöme kan även ges åt hund, som inte verkar frisk. Tillika kan det ges
åt hund, som har enligt rasstandarden ett diskvalificerande fel.
Hundar som inte kan tilldelas något av ovan nämnda omdömen avlägsnas från ringen med
omdömet:
KAN EJ BEDÖMAS
Detta omdöme ges åt hund, som inte rör sig, hoppar jämt runt uppvisaren eller strävar ut
från ringen, vars rörelser är omöjliga att bedöma eller om hunden jämt undviker domarens
behandling och gör det omöjligt att kontrollera bett och tänder, struktur, svans eller
testiklar, eller om det kan upptäckas spår efter åtgärder eller behandlingar, som ser ut som
försök av falskspel, eller domaren har anledning att misstänka detta, att hundens fel har
försökts fixas (t.ex. ögonlock, öron eller svans). Orsaken, varför hunden inte kan bedömas
skall skrivas in i bedömningen.

10.2. Konkurrensbedömning
I konkurrensbedömningen placerar domaren klassvis i rangordning de fyra (4) hundar som
är belönade med prisen utmärkt och mycket god. Dessa får en anteckning om placeringen
i bedömningsblanketten.
Domaren kan efter eget betänkande tilldela både i konkurrensbedömningen placerade och
andra i klassen tävlande hundar priset utmärkt certifikatkvalité (SA), som ger hunden rätt
att delta i bästa hanhund- och i bästa tikklass.
11. BEDÖMNINGSKLASSER
Hunden kan förutom uppfödar- och avelsklassen tävla i endast en
kvalitetsbedömningsklass, som anmälaren har möjlighet att välja enligt gällande regler.
Hanhundar och tikar bedöms skilt med undantag av bäst i rasen, uppfödar- och
avelsgrupperna, grupptävlingarna och Best in Show tävlingen.
Hunden kan anmälas till endast en av följande klasser (a-h)
a) Småbabyklass (BABY) konkurrensbedömning för hundar, som senast på
utställningsdagen fyller fem månader, men inte har fyllt sju månader. Domaren kan ge
hederspris åt hundar som han anser vara värda det. Småbabyklassen kan anordnas
endast i specialklubbens/rasföreningens specialutställning.
b) Babyklass (PEK) konkurrensbedömning för hundar som senast på utställningsdagen
fyller sju månader, men inte har fyllt nio månader. Domaren kan ge hederspris åt hundar
som han anser vara värda det.
Bästa hanhund- och tikvalp med hederspris deltar i rasens bästa valp-tävling.
Valpklasserna är inofficiella och anordnas endast på utställningskommitténs önskan.

Best in show valp-tävlingen kan anordnas endast på specialutställningar.
c) Juniorklass (JUN) kvalitetsbedömning för hundar, som senast på utställningsdagen
fyller nio (9) månader, men inte har fyllt aderton (18) månader.
d) Unghundsklass (NUO) kvalitetsbedömning för hundar, som senast på
utställningsdagen fyller femton (15) månader, men inte har fyllt tjugofyra (24) månader.
e) Öppenklass (AVO) kvalitetsbedömning för hundar som senast på utställningsdagen
fyller femton (15) månader. I klassen finns ingen övre åldersgräns.
f) Bruksklass (KÄY) kvalitetsbedömning för hundar som senast på utställningsdagen fyller
femton (15) månader.
På internationella utställningar kan man till bruksklassen anmäla endast en ras som FCI
definierar som brukshundras eller som FCI skilt har gett deltaganderätt åt. (bilaga 3, lista
om raser).
För dessa raser är det till deltagandet berättigande provresultatet för både internationella
och nationella utställningar minst ett provresultat eller provresultat som krävs för Finlands
eller internationellt championat.
Som förutsättning för vinthundars deltagande i bruksklass är en giltig tävlingsbok.
Dessutom skall hunden ha deltagit i minst två (2) internationella tävlingar (CACIL) och den
skalla ha placerat sig i bådatävlingarna i den bästa halvan av deltagarantalet. I ”lure
coursing” prov skall hunden ha erövrat minst 2/3 av maximala poängtalet. Mellan
tävlingsresultaten skall vara minst ett år och en dag. Vid anmälan av en vinthund i
bruksklass, skall en kopia av hundens tävlingsbok bifogas till utställningskommittén.
I nationella utställningar kan de raser som i Finland kan nå brukschampionat, men som
inte hör till de av FCI bestämda brukshundraserna, delta i bruksklass efter att de har nått
brukschampionat.
Som undantag räknas alaskan malamute, grönlandshund, samojedhund samt siberian
husky, av vilka krävs ett godkänt resultat i det rastypiska provet.
Resultat från karaktärsprov berättigar inte att delta i bruksklass.
g) Championklass (VAL) kvalitetsbedömning för hundar, som senast på
utställningsdagen fyller femton (15) månader och som tilldelats internationellt championat
eller championat av en av FCI godkänd kennelorganisation. Finsk champion skall alltid
anmälas i championklass, om hunden inte har rätt att delta i bruks- eller veteranklass.
h) Veteranklass (VET) kvalitetsbedömning för hundar, som senast på utställningsdagen
fyller åtta (8) år.
Rasens bästa veteran, som tilldelats utmärkt, får tävla vidare för titeln Best in Show
veteran.

i) Bästa hanhund-/bästa tikklass (PU/PN). Berättigade att delta i denna klass är hundar,
som har (placerats i junior-, unghunds-, öppen-, champion-, bruks- eller veteranklassen
bland de fyra bästa med priset utmärkt och) tilldelats certifikatkvalité (SA).
Domaren kan tilldela certifikat åt bästa hunden som är berättigad till det och som har
tilldelats omdömet certifikatkvalité (SA) men som inte har utställningsresultat som
berättigar till finskt championat. Reservcertifikat kan tilldelas åt näst bästa hunden med
omdömet certifikatkvalité (SA), som inte har utställningsresultat som berättigar till finskt
championat.
Domaren kan efter eget betänkande föreslå CACIB åt enligt domaren bästa hunden som
är berättigad för det samt reservCACIB åt nästbästa hund som är berättigad för det, och
som har tävlat i unghundsklass, öppenklass, bruksklass eller championklass.
j) Bäst i rasen (ROP) och bäst i motsatt kön (VSP).
I bäst i rasen tävlingen deltar bästa hanhund och bästa tik.
Rasens bästa hund deltar i grupptävlingen.
k) Uppfödarklass (KAS) är kvalitetsbedömning, där en grupp på fyra hundar av samma
ras tävlar. Hundarna skall vara uppfödda av samma uppfödare eller registrerade under
samma av FCI godkända kennelnamn. Dessutom skall hundarna ha tilldelats utmärkt eller
mycket god på denna utställning.
Uppfödaren får tävla med endast en uppfödargrupp per ras på en utställning.
Ifall domaren anser att gruppen är tillräckligt homogen och högklassig, kan hederspris
tilldelas.
Uppfödarklassens konkurrensbedömning (KAK). Domaren placerar fyra (4)
uppfödargrupper i rangordning. Ifall rasens bästa uppfödargrupp har fått hederspris, deltar
den i val av Best in Show uppfödargruppen.
l) Best in Show uppfödarklass (BIS-KAS). Rasens bästa uppfödargrupp med hederspris
deltar i val av utställningens bästa uppfödargrupp. Domaren placerar fyra (4)
uppfödargrupper i rangordning.
m) Avelsklass (JÄL) är kvalitetsbedömning, där hanhunden eller tiken tävlar deltar med
en grupp bestående av fyra avkommor av samma ras. Avkommorna skall i samma
utställning ha tilldelats kvalitetspriset utmärkt eller mycket god. Hanhunden eller tiken
behöver inte anmälas till andra klasser men bör visas tillsammans med sin avelsgrupp.
Klassen för avkommor kan anordnas endast vid specialklubbens/rasföreningens
specialutställning.
Ifall domaren anser att gruppen är tillräckligt homogen och högklassig, kan hederspris
tilldelas.

Konkurrensbedömning i avelsklass (JÄK). Domaren placerar fyra (4) grupper av
avkommor i rangordning. Ifall rasens bästa grupp har fått hederspris, deltar den i valet av
Best in Show avelsgrupp.
n) Best in Show avelsgrupp (BIS-JÄL). Rasens bästa avelsgrupp som belönats med
hederspris deltar i valet av utställningens bästa avelsgrupp. Domaren placerar fyra (4)
avelsgrupper i rangordning. BIS-JÄL kan anordnas endast vid
specialklubbens/rasföreningens specialutställning.
o) I Best in Show veteran (BIS-VET) tävlingen deltar rasens bästa hundar som tävlat i
veteranklass. Domaren placerar de fyra (4) bästa hundarna i rangordning.
p) I Bäst i gruppen –tävlingen (RYP) deltar bäst i rasen hundarna rasgruppvis. Domaren
placerar de fyra (4) bästa hundarna i rangordning.
q) Best in Show (BIS) väljs av gruppvinnarna. Domaren placerar de fyra (4) bästa
hundarna i rangordning.
12. Färger som anger pris
Kvalitetsbedömningens resultat markeras med följande färger:
utmärkt
mycket god
god
godtagbar
diskvalificerad
kan ej bedömas
certifikatkvalité

röd
blå
gul
grön
grå
brun
ljusröd

Konkurrensbedömningens placeringar markeras med följande färger:
1. röd
2. blå
3. gul
4. grön
På utställningen utdelade rosetter och band:
certifikat
reservcertifikat
CACIB
reservCACIB
ROP
VSP
hederspris
finsk champion

blåvit
ljusblå
vit
orange
rödgul
vitgrön
lila
rödgrön

13. ÄNDRING AV BEDÖMNINGEN
Domarens beslut är slutgiltigt och kan inte överklagas. Domaren kan inte ändra sin
bedömning av hunden såvida det inte har förekommit ett tekniskt- eller motsvarande fel
(t.ex. hunden är bedömd i en klass, där den inte har haft rätt att delta). Ändringen skall ske
tillsammans med en medlem av utställningskommittén.
Ifall det ät frågan om ett anteckningsfel, som kan korrigeras på basis av resultaten, kan
korrigeringen utföras också på Kennelklubben i samband med kontrolleringen av
resultaten.
Domarens bedömning överklagas endast om domaren har brutit mot dessa regler eller
god sed.
14. ÖVRIGA DIREKTIV
Utställningsreglerna kompletteras med direktiven om organisering av utställningar som
antagits av Kennelklubbens styrelse, instruktionerna för exteriördomare, andra
bestämmelser angivna av Kennelklubben samt FCI:s direktiv som Kennelklubben har
implementerat.
Kennelklubbens styrelse kan av tvingande skäl begränsa deltagandet i utställningar eller
ge andra specialbestämmelser gällande genomförande av utställningar.
15. BESVÄR
Besvären skall utföras enligt Kennelklubbens fastställda besvärsförfarande. (bilaga 4)
16. GILTIGHET
Dessa bestämmelser gäller 1.1.2017–31.12.2021.

