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Dessa regler godkändes av NKU/AU den 12 oktober 2016. De kommer revideras i slutet
av 2019, sedermera vart femte år.
Vid de utställningar där Nordic Show certifikat, meriterande för titeln Nordic Show
Champion, delas ut är dessa regler ett komplement till de nationella utställningsreglerna.
Varje lands nationella kennelklubb har rätt att ta ut en avgift av den klubb som arrangerar
en Nordic Dog Show för varje hund som anmäler sig. Den nationella kennelklubben
bestämmer summan. Summan stannar hos den nationella kennelklubben i landet i fråga.
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Nordic Dog Show
Regler

Allmänt
Hundars välfärd och hälsa har alltid högsta
prioritet på samtliga utställningar i enlighet
med de nationella utställningsreglerna.
Varje nordiskt land har rätt att arrangera
fem (5) Nordic Dog Shows med krav på att
arrangera minst en varje år. Därutöver har
varje land rätt att arrangera en utställning
för varje 5 000 tal registrerade hundar. Det
baseras på antalet registreringar föregående
år. En Nordic Dog Show kan inte också vara
en internationell utställning.
En Nordisk vinnarutställning måste vara en
Nordic Dog Show.
Katalogerna för dessa utställningar måste
vara tydligt märkta med NKU-loggan samt
följande text: ”Nordic Kennel Union”.

Ansökan
Ansökan om att få Nordic Dog Show status
på en utställning måste, av den nationella
kennelklubben i landet i fråga, sändas
till NKU/AU arbetsgrupp senast den 31
december tre år innan tänkt tillfälle för
utställningen.
En arbetsgrupp utsedd av NKU/AU koordinerar ansökningarna så det kan undvikas
att utställningar infaller på samma datum.
Utställningens datum, avståndet mellan

utställningar samt gruppindelningen ska
tas särskild hänsyn till.
Det är NKU sekretariatets uppgift att sammanställa samt publicera Nordic Dog Show
program för utställningarna som har godkänts
av NKU.

Klasser
Nordic Show certifikat kan tilldelas hundar
som har deltagit i följande klasser, så som är
definierat i den nationella kennelklubbens
utställningsregler
• Juniorklass
• Unghundsklass
• Bruks/jaktklass
• Öppen klass
• Championklass
• Veteranklass
Klasser i vilka Nordic Show certifikat inte
kan utdelas
• Valpklass (inofficiell klass)

Nordic Show certifikat
Endast ett (1) Nordic Show certifikat kan
delas ut för respektive kön, per ras och
rasvariant – i enlighet med den nationella
kennelklubbens utställningsregler.
Alla raser erkända av NKU kan tilldelas
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Nordic Show certifikat.

Att bli Nordic Show Champion:

Nordic Show certifikat tilldelas alltid vinnaren i bästa hane/tikklass, och reserv Nordic
Show certifikat tilldelas alltid andraplacerad
i bästa hane/tikklass.

• Hunden måste vara nationell utställningschampion i det land där den är registrerad.
• Hunden måste erhålla tre Nordic Show
certifikat från tre olika Nordiska länder*,
utdelade av tre olika domare. Minst ett av
Nordic Show certifikaten ska ha utdelats
tidigast när hunden uppnått åldern 24
månader.

Nordic Show certifikat delas ut av tjänstgörande domare. Den slutgiltiga bekräftelsen
fastslås av de nationella kennelklubbarna.
Den nationella kennelklubben bekräftar
Nordic Show certifikaten efter utställningen.
Om det framkommer att vinnaren i bästa
hane/tikklass på utställningsdagen redan var
Nordic Show Champion, eller om resultatet
blir makulerat, flyttas Nordic Show certifikatet till hunden som blev tilldelad reserv
Nordic Show certifikat. Andraplacerad i
bästa hane/tikklass. Nordic Show certifikaten flyttas aldrig ytterligare.
På Nordic Dog Shows utdelas även nationella certifikat.

Domare
Vid Nordic Dog Shows ska andelen nordiska
domare utgöra minst hälften av domarlistan
samt vara från minst tre nordiska länder.
Ersättningen domarna erhåller ska vara i
enlighet med de regler som gäller hos den
nationella kennelklubb i landet där utställningen hålls.

Nordic Show Champion
Den nya Nordic Show Champion titeln
(NORDIC CH) ersätter den tidigare titeln
Nordisk utställningschampion, vilken kräver tre nationella championat från Nordiska
länder.
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*Island undantas från regeln gällande tre olika
Nordiska länder på grund av deras karantänregler. Således, alla tre Nordic Show certifikaten, utdelade av tre olika domare, kan utdelas
på Island.

Ansökan om titeln Nordic Show Champion ska skickas till det land där hunden är
registrerad. Om hunden inte är registrerad
i ett Nordiskt land ska ansökan skickas till
den nationella kennelklubben i det land
där det sista Nordic Show certifikatet togs.

Övergångsregler under 2018-2019
En kortare tidsfrist för inlämnandet av
ansökningar för Nordic Dog Shows kan
komma att tillämpas.
De nya och gamla reglerna för Nordic Show
Champion samt Nordisk utställningschampion kommer att användas parallellt. Från
och med 1 januari 2020 kommer endast de
nya reglerna gälla.

Anteckningar
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Anteckningar

Mer information finner du på

www.nordic-kennel-union.com
8

11

Gäller från 2018-01-01

www.nordic-kennel-union.com

info@nordic-kennel-union.com

SKK T116 april 17

Regler för Nordic Dog Shows

