NORD-NÄYTTELYIDEN OHJEET
Ohjeet on hyväksytty Kennelliiton hallituksessa 6.4.2017
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PKU:n työvaliokunta on hyväksynyt nämä ohjeet 12. lokakuuta 2016. Ohjeet arvioidaan uudestaan
vuoden 2019 lopussa ja sen jälkeen joka viides vuosi.
Nämä ohjeet täydentävät Pohjoismaisia näyttelysääntöjä niiden näyttelyiden osalta, joissa jaetaan
Pohjoismaiden muotovalion arvoon (POHJ MVA) vaadittavia Pohjoismaisia sertifikaatteja (NORDsertejä).
Jokaisella maalla on oikeus periä maksu jokaisesta näyttelyyn ilmoitetusta koirasta siltä yhdistykseltä,
joka järjestää kyseessä olevan Pohjoismaisen sertifikaattinäyttelyn (NORD-näyttelyn). Kansallinen
kennelliitto määrää maksun suuruuden. Suoritetut maksut jäävät kyseessä olevan maan kansalliselle
kennelliitolle.
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YLEISTÄ

Koirien hyvinvoinnin ja terveyden tulee aina olla ETUSIJALLA kaikissa koiranäyttelyissä kansallisten
näyttelysääntöjen mukaisesti.
Jokaisella Pohjoismaalla on oikeus järjestää viisi (5) NORD-näyttelyä vuosittain. Jokaisen maan tulee
kuitenkin järjestää vähintään yksi NORD-näyttely vuodessa. Lisäksi jokaisella maalla on oikeus
järjestää yksi näyttely kutakin 5000 rekisteröityä koiraa kohti. Rekisteröintien lukumäärä näyttelyn
anomista edeltävänä vuonna huomioidaan. FCI:n kansainvälinen näyttely ei voi olla NORD-näyttely.
Pohjoismaiden voittaja -näyttelyn tulee olla NORD-näyttely.
NORD-näyttelyjen luettelot tulee merkitä selvästi PKU:n logolla ja ilmauksella: ”Pohjoismainen
Kennelunioni”.
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ANOMUKSET

Kansallisen kennelliiton tulee anoa NORD-näyttelyä PKU:n työvaliokunnalta viimeistään 31.
joulukuuta kolme vuotta ennen näyttelyä.

PKU:n työvaliokunnan nimeämä työryhmä koordinoi hakemuksia siten, että näyttelyiden
päällekkäisyyksiltä vältytään. Näyttelyiden ajankohta, niiden etäisyys toisistaan ja ryhmäjako tulee
erityisesti ottaa huomioon.
PKU:n sihteeristön tehtävänä on laatia ja julkaista PKU:n hyväksymien NORD-näyttelyjen aikataulut.

3

LUOKAT

NORD-serti voidaan jakaa koiralle, joka on osallistunut johonkin seuraavista kansallisten
kennelliittojen näyttelysääntöjen mukaisista luokista:
o Junioriluokka
o Nuorten luokka
o Käyttöluokka
o Avoin luokka
o Valioluokka
o Veteraaniluokka
Luokat, joissa NORD-sertejä ei voida jakaa:
o
o
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Pikkupentuluokka
Pentuluokka

POHJOISMAINEN SERTIFIKAATTI

Jokaisessa rodussa ja rotumuunnoksessa voidaan jakaa vain yksi NORD-serti kullekin sukupuolelle,
kennelliittojen kansallisten näyttelysääntöjen mukaisesti.
Kaikki PKU:n tunnustamat rodut saavat vastaanottaa NORD-sertin.
NORD-serti annetaan Paras uros -/Paras narttu -luokan voittajalle, ja Pohjoismainen varasertifikaatti
(NORD-varaserti) annetaan toiseksi parhaalle urokselle ja nartulle.
Arvosteleva tuomari esittää NORD-sertiä koiralle. Kansallinen kennelliitto tekee lopullisen
vahvistuksen.
Kansallinen kennelliitto vahvistaa NORD-sertin näyttelyn jälkeen. Jos näyttelyn jälkeen käy ilmi, että
koiralla on jo POHJ MVA -arvo näyttelypäivänä tai koiran saavuttamat tulokset mitätöidään,
siirretään NORD-serti NORD-varasertillä palkitulle koiralle, toisin sanoen toiseksi parhaalle
urokselle/nartulle. NORD-sertiä ei koskaan siirretä tämän pidemmälle.
NORD-näyttelyissä jaetaan myös kansallisia sertifikaatteja.

5

TUOMARIT

NORD-näyttelyissä pohjoismaisten tuomareiden osuuden tulee olla vähintään 50 % kaikista
tuomareista, ja tuomareiden tulee olla vähintään kolmesta eri Pohjoismaasta.

Tuomareille maksetaan korvauksia sen kansallisen kennelliiton sääntöjen ja määräysten mukaisesti,
jonka alueella näyttely järjestetään.
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POHJOISMAIDEN MUOTOVALIO

Uusi Pohjoismaiden muotovalion arvo korvaa aiemman Pohjoismaiden muotovalion arvon (POHJ
MVA), jonka saamiseksi koiran tuli saada kolme kansallista muotovalion arvoa Pohjoismaista.

Saadakseen POHJ MVA -arvon
o Koiran tulee olla kansallinen valio siinä maassa, jossa koira on rekisteröity
o Koira on saanut kolme NORD-sertiä kolmesta eri Pohjoismaasta*, kolmelta eri
tuomarilta. Vähintään yksi NORD-serteistä on saatava koiran täytettyä 24 kuukautta.
*Islanti on vapautettu kolmen eri Pohjoismaan säännöstä maan
karanteenimääräysten vuoksi. Sen sijaan kaikki kolme Pohjoismaista sertifikaattia
kolmelta eri tuomarilta voidaan saada Islannissa.

POHJ MVA -titteliä hakiessa hakemus on toimitettava sen maan kennelliitolle, jossa koira on
rekisteröity. Jos koira on rekisteröity Pohjoismaiden ulkopuolelle, tulee hakemus osoittaa sen maan
kennelliitolle, jossa koira vastaanotti viimeisen sertifikaattinsa.
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SIIRTYMÄKAUDEN OHJEET 2018–2019

Siirtymäkaudella voidaan käyttää lyhyempää määräaikaa NORD-näyttelyjä anottaessa.
Uusia ja vanhoja POHJ MVA -sääntöjä käytetään rinnakkain. 1. tammikuuta 2020 alkaen vain uudet
säännöt ovat voimassa.

Voimassa 1. tammikuuta 2018 alkaen

