Referat fra NKKs seminar for eksteriørdommere 15.-16. januar 2011 angående de nye
utstillingsreglene gjeldende fra 01.01. 2011
Formålet med de nye utstillingsreglene er å skape et felles regelverk i Norden. Samtidig ønsker man
å beholde den utstillingsstrukturen man har i dag der man begynner med kvalitetsbedømmingen og
de forskjellige konkurranseklassene, og avslutter med å kåre de beste hundene i hvert kjønn samt
Best i rasen/Best i motsatt kjønn. Bakgrunnen for dette er at ordningen fungerer godt og den menes
å være publikumsvennlig i den forstand at den bygger opp til et klimaks utover i bedømmelsen. Men
det ble poengtert at fortsatt skal den viktigste hensikten med utstillinger være å evaluere
avlsresultater, samt å opprettholde den eksteriøre kvaliteten på hundene våre.
De viktigste endringene

Som man kan lese ut i fra figuren så vil premiegradene KIP (Kan ikke premieres) og 0 premie være de
samme som før. Den gamle tredjepremien inneholder også det samme som før, kun navnet er endret
til Sufficient. Derimot er den gamle andre- og førstepremien delt opp til tre nye premier. Det som nå
er en Good tilsvarer en normal eller litt svakere andrepremie etter de gamle reglene. Premiegraden
Very good tilsvarer en litt sterkere andrepremie eller en litt svakere førstepremie etter de gamle
reglene. De hundene som før ”vippet” mellom en første- og en andrepremie har nå altså fått sin egen
premiegrad slik at det kan bli lettere å klassifisere disse. Excellent skal tilsvare en sterk førstepremie
etter de gamle reglene. Det er kun hunder med Excellent som går videre til konkurransebedømming
i klassen. CK (championatkvalitet) tildeles her til de hundene som oppfyller kravet til CK. Kravene til
premien er de samme som før. Certifikatet (certet) blir nå delt ut til beste jaktpremierte hund i Beste
Hannhund/Tispe klasse, ikke i Brukshundklasse slik som før. Dette var en av de tingene som
dessverre måtte ofres for å oppnå enighet rundt de nye felles reglene. Brukshundklasse skal bestå,
men det blir nå en ren showklasse for å vise fram de brukspremierte hundene som nå må konkurrere
om certet med alle andre brukspremierte hunder i sitt kjønn, uansett om de kommer fra JK, UK, AK,
BK, CHK eller VETK. Det er nå altså valgfritt i hvilken klasse man vil melde på en jaktpremiert hund
selv om man er ute etter certet. En utenlandsk champion som blir tildelt CK er som før med i
konkurransen om certet, men ikke norske championer. Det utdeles nå også et Reserve-cert til hunden
bak cert-vinneren, som vil telle som Certifikat dersom cert-vinneren skulle bli diskvalifisert.
Muligheten for utdeling av Hederspremie til juniorer, unghunder og veteraner er tatt bort.

Premiesløyfer og farger
Excellent – rød farge
Very good – blå farge
Good – gul farge
Sufficient – grønn farge
Det kan være verdt å merke seg at fargene på premiesløyfene representerer nå litt andre premier
enn før i og med at en ny premiegrad er kommet til. Både gul, blå og rød sløyfe viser til en noe bedre
premie i dag enn det de gjorde med de gamle reglene.
Championatreglene
For Norsk utstillingschampionat gjelder de samme reglene som før. For Norsk jaktchampionat er nå
utstillingskravet to ganger Very good i stedet for to ganger første premie. I og med at dette er en litt
svakere premiegrad enn den gamle førstepremien kan man si at slik det foreligger nå så er
utstillingskravet til Norsk jaktchampionat blitt noe lettere å oppnå.
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