INFOFOLDER
Sådan kommer du i gang med

UDSTILLING
Dansk PolarHunde Klub
- Udstillingsudvalget -

HUNDEUDSTILLING???
Hundeudstilling er en verden for sig, og den kan være en jungle at finde rundt i,
især for nybegyndere. Nogle udstiller deres hunde for at få hundens eksteriør kvalitetsbedømt og for at blive champion. Andre gør det for sportens skyld, fordi de
holder af konkurrence og spænding. Og andre igen gør det for hyggens skyld, og
fordi de synes det er en sjov måde at være aktiv med deres hund på. Samtidigt
mødes man med andre hundejere, der har samme interesse.
I denne folder kan du læse meget mere om at deltage i udstillinger. Her er samlet
en masse informationer og gode råd fra erfarne udstillere, så du kan komme i
gang med udstillingslivet.

INDHOLD I FOLDEREN
Hvad er en hundeudstilling?
Dommere og FCI-standarden
Hvordan foregår en udstilling?
Klasser
Præmieringer
Forberedelser
DKK’s bedømmelsesforløb
Ringtræning
Udstillingsreglement
Gode råd fra erfarne udstillere
Udstyr
Tilmelding til udstillinger
Hvad skal du medbringe på dagen
Gode ord og forkortelser at kunne
Gode hjemmesider

side

3
4
5
6
7
8
9
12
13
14
15
16
16
17
18

SNAPSHOTS
Et par stemningsbilleder fra udstillinger i Dansk PolarHunde Klub. Også
nybegyndere er velkomne til at deltage i klubbens arrangementer eller
til at kigge forbi og møde erfarne handlere til en snak om udstilling og
hunde.

HVAD ER EN HUNDEUDSTILLING?
Hundeudstillinger er en aktivitet for alle hundeejere, og det har mange fordele både for ejere af familiehunde og opdrættere at tage sin hund med på udstilling.
Samarbejdet mellem ejer og hund styrkes, og samtidig får hundeejeren mulighed
for at møde og tale med andre udstillere.
Man behøver ikke være professionel udstiller for at vise sin hund. Mange udstillere
af polarhunde er helt almindelige hundejere, der ønsker at deltage i udstillinger
for hyggens og samværets skyld.
DKK og DPHK arrangerer hundeudstillinger, for at kunne bedømme de deltagende
hundes eksteriør (ydre) i forhold til de standarder, der gælder for hver race. På udstillingen detailbedømmes hundenes racetypiske egenskaber, bevægelser, bygning
og temperament.
Der findes mange typer af udstillinger, som adskiller sig ved den slags certifikater,
man kan vinde.
Internationale udstillinger:

DKK arrangerer internationale udstillinger flere
gange om året. Her kan alle hunderacer deltage. Der gives både internationale og nationale
certifikater.

Nationale udstillinger:

DKK arrangerer ligeledes nationale udstillinger
flere gange årligt. Her kan alle hunderacer også deltage, men der gives kun nationale certifikater.

Specialklub-udstillinger:

DPHK og andre specialklubber arrangerer egne
udstillinger, hvor kun klubbens racer kan deltage. Flere specialklubber kan gå sammen om at
arrangere en udstilling. Der gives nationale
certifikater og klubcertifikater.

Skuer:

Skuer er en slags uofficielle udstillinger, der
kan arrangeres af DKK-kredse eller specialklubber. Der gives ingen certifikater.

DOMMERE OG FCI-STANDARDEN
For alle FCI-godkendte hunderacer findes der en international race-standard, som
er en beskrivelse af, hvordan man i racens hjemland mener, at hunderacen skal se
ud. Standarden for polarhunderacerne kan findes på DPHK’s og DKK’s hjemmesider.
Racernes standarder angiver, hvordan de pågældende racer skal se ud:
Højde og vægt
Pelstype og –farver
Øjenfarve og -form
Korrekt bygning og proportioner
Ører
Benstilling
Bevægelser
Hovedets form og bredde
Halens placering
Fejl
At standarden er international er praktisk, fordi man kan få udenlandske dommere
til Danmark for at dømme hundene. På den måde undgår man at det er de samme
danske dommere, der dømmer hundene hver gang.
På en udstilling handler det altså om at få en dommer til at bedømme om hunden
har det ønskede eksteriør i forhold til, hvad der står i race-standarden. Dommerne
har gennemgået en lang uddannelse, hvor de bl.a. er i praktik to gange på udstillinger. Den ene gang som ’føl’, hvor de er med og lytter og lærer. Den anden gang
skal de selv bedømme hundene og give dem en kritik, der bruges til dommerens
eksamen. Det er derfor højt kvalificerede dommere, der dømmer hundene på udstillinger. Dommeren tager udgangspunkt i racestandarden, der beskriver hunden
ned til mindste detalje. Hundens fejl - altså afvigelser fra FCI-standarden - beskrives også.
Bedømmelserne af hundene er derfor subjektive
vurderinger, som hver dommer gør med udgangspunkt i racens standard. Derfor vil samme hund
kunne få forskellige bedømmelser af forskellige
dommere, fordi dommerne vægter forskellige
elementer forskelligt. Nogle lægger vægt på bevægelserne, andre lægger vægt på vinkler og
pelstype. Fortrin og fejl afvejes forskelligt af
forskellige dommere.

HVORDAN FOREGÅR EN UDSTILLING?
Udstillingen foregår ved at hundene bedømmes race for race i ’ringe’. I hver ring er
der en dommer og en ringsekretær. Hundene bliver bedømt i nummerorden efter det
nummer, de har i kataloget. Samme nummer får man udleveret og det bør man bære
tydeligt, f.eks. ved hjælp af en sikkerhedsnål.
Den første bedømmelse kaldes en kvalitetsbedømmelse, først og fremmest bedømmes hvert køn for sig, først hannerne - så tæverne. Ringsekretæren kalder hundene
ind og de stilles op i rækkefølge og med passende afstand til hinanden. Hver klasse
starter med en præsentationsrunde, hvor alle deltagerne først stilles op. Hele flokken bliver bedt om at trave et par omgange i ringen, hvorved dommeren danner sig
overblik over hundene og kigger efter deres bevægelser.
Dommeren ser både på hundene hver for sig og i samlet flok. Hundene bliver kaldt
frem til individuel bedømmelse en efter en. Dommeren kigger og føler på hunden og
dikterer en kritik til ringsekretæren, der skriver kritikken ned. Dommeren beder om
at man viser hunden frem i ringen, oftest lige frem og tilbage eller i en trekant, så
dommeren kan se hundens bevægelser fra alle sider. Derefter stilles hunden op foran
dommeren. Hunden bedømmes og kritikken bliver skrevet. Kritikken er dommerens
egen fortolkning af hundens udseende og temperament i forhold til racens standard.

Når klassen er færdigbedømt, skal de hunde, der ikke har opnået excellent, forlade
ringen. I nogle tilfælde vil hunde med ’very good’ dog blive i ringen. Nu begynder
konkurrence bedømmelsen, hvor dommeren skal placere excellent-hundene som nr.
1, 2, 3 og 4 (kaldet 1. vinder, 2. vinder, 3. vinder og 4. vinder) alt efter hvem, der
bedst lever op til standarden. Når hundene er placeret kan de tildeles CK, hvilket
betyder at dommeren finder hunden af særlig høj kvalitet og værdige til certifikat.
CK-hundene skal til sidst konkurrere om titlen ’bedst i køn’ og de eftertragtede certifikater. Den bedste han og den bedste tæve skal til sidst konkurrere om at blive
’bedst i racen’, og hvis der er andre racer på udstillingen, også ’bedst i gruppen’ og
’bedst in show’. De sidste konkurrencer foregår ofte i ’store ring’ (= finale-ringen).

KLASSER
Når dommeren dømmer hundene på en udstilling, foregår det i forskellige aldersklasser:
Babyklasse

(uofficiel klasse) for hunde fra 3 - 6 måneder.

Hvalpeklasse

(uofficiel klasse) for hunde fra 6 - 9 måneder.

Juniorklassen

for hunde fra 9 - 18 måneder. Hunde anmeldt i juniorklassen
konkurrerer ikke om internationalt certifikat.

Mellemklasse

for hunde fra 15 - 24 måneder.

Åben klasse

for hunde, der er mindst 15 måneder.

Championklasse

for hunde, der inden udstillingen allerede er blevet national
eller international champion. I championklassen er minimumsalderen 15 måneder.

Veteranklasse

for hunde over 8 år. Hunde, der er tilmeldt veteranklasse,
kan ikke tildeles internationalt certifikat.

Opdrætsklasse

En opdrætsklasse består af 4 hunde, der har samme
kennelnavn. Der er opdrætteren, der står som udstiller af
gruppen, selv om hundene ejes af andre.

Avlsklasse

En avlsklasse består af en tæve eller en han med 4 stk. af
kom. I denne klasse behøver forældredyret ikke at bære
samme kennelnavn som sit afkom.

Barn og hund

Her fremvises hundene af børn og teenagere op til 18 år, og
det er ikke så meget hundens eksteriør, der bedømmes,
men hund og barns samarbejde, mens de er i ringen.

PRÆMIERINGER
På danske udstillinger modtager hver enkelt hund et præmiebånd, når den er blevet bedømt. Farven på præmiebåndet er afhængig af hvilken præmie og placering hunden fik.
Baby (4-6 måneder) og hvalp (6-9 måneder) kan vinde:
LYSERØDT bånd
LYSEBLÅT bånd
GULT bånd

=
=
=

Særdeles lovende (SL)
Lovende (L)
Mindre lovende

Voksne hunde (over 9 måneder) kan vinde:
RØDT bånd
BLÅT bånd
GULT bånd
GRØNT bånd

=
=
=
=

Excellent
Very good
Good
Sufficient

RØDT bånd
BLÅT bånd
GULT bånd
GRØNT bånd

GRÅT bånd
BRUNT bånd

=
=

Disqualified
Cannot be judged

=
=
=
=

1. vinder
2. vinder
3. vinder
4. vinder

ROSA bånd
LILLA bånd
RØDT/HVIDT bånd
LYSEBLÅT bånd
HVIDT bånd

=
=
=
=
=

Champion-kvalitet (CK)
Hæderspræmie i avls– og opdrætsklasse (HP)
Dansk Certifikat (CAC)
Reserve-certifikat
Internationalt certifikat (CACIB)

RØD/GUL roset
GRØN/HVID roset

=
=

BIR (Bedst i racen)
BIM (Bedst i modsat køn)

Udover bånd og rosetter, kan der være sponsorpræmier, som fx fodersække, til vinderne. Der er forskel på præmier på DKK’s og
specialklubbernes udstillinger.
Man vinder ingen penge.

FORBEREDELSER
Hvis man vil udstille sin hund, må man tænke på at det kræver en del forberedelse. Der er en del regler, som skal læres af både hund og ejer (handler). Derfor anbefales det at gå til ringtræning. Hvis man har ambitioner, er det ikke nok at gå til
ringtræning en enkelt gang. Det skal trænes flittigt. Du kan læse mere om ringtræning på næste side.
Man vil også kunne lære rigtig meget ved at stå ved ringsiden og studere de andre
handlere og hunde, eller ved at tale med erfarne udstillere.
En hund, der skal udstilles, skal være velplejet. Den skal være velfriseret og ren.
Hvis hunden er beskidt, er det nødvendigt at vaske hunden. Vælg en shampoo, der
passer til hundens pelstype. Tal med din opdrætter eller en hundesalon, hvis du er
i tvivl. Hundens pels skal også være fri for utøj, så det kan være en god ide at loppebehandle sin hund i god tid inden en udstilling.
Det kan også være en god ide at kigge på hundens negle inden en udstilling. Hvis
den ikke selv slider neglene, kan det være nødvendigt at klippe dem. Hvis man ikke selv kan klippe neglene, kan man få hjælp af en dyrlæge eller hos en hundesalon. Tjek ved samme lejlighed trædepuderne og at der ikke sidder skidt under poterne.
Det er desuden dit ansvar som hundens ejer at din hund er i god mental
og fysisk sundhedstilstand, og at den
ikke viser tegn på sygdom. Hvis hunden udgør en risiko for smittefare, er
det ikke tilladt at medbringe den til
en udstilling.
For at en hund kan udstilles, skal den
være vaccineret mod hundesyge og
parvovirus. Vaccinationen skal være
foretaget senest 14 dage før udstillingen. Dokumentation for vaccinerne skal fremgå af hundens EUhundepas. Også udenlandske hunde
skal følge den gældende lovgivning.
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RINGTRÆNING
DKK’s lokale kredse tilbyder ringtræning rundt omkring i hele landet. Du kan finde
ringtræning i din nærhed, ved at tjekke kredsenes hjemmesider eller kigge i de bagerste sider af HUNDEN. DPHK afholder også lejlighedsvise ringtræningsarrangementer. Hold øje med klubbens kalender på hjemmesiden.
Ringtræning giver mulighed for at træne alt det, hund og ejer skal træne før en
udstilling. Fordelen ved ringtræningsarrangementer frem for at træne derhjemme i
baghaven er, at der både er andre hunde tilstede og en øvet træner, der oftest er
en erfaren udstiller selv. Instruktøren vil kunne vejlede dig i forhold til din hund og
give dig gode råd til, hvordan du kan vise din hund frem, så dens gode sider fremhæves.
Til ringtræning trænes for det første at løbe i trav i udstillingsringen. Din hund skal
kunne løbe pænt i trav ved din side, og den skal kunne stå pænt, når dommeren
iagttager den. Det er også vigtigt at dommeren kan få lov til at røre ved din hund.
Dommeren skal kunne mærke på hovedet, kroppen, benene, poterne og ved hannerne, skal dommeren mærke efter om begge testikler er på plads. Hunden skal
også acceptere at dommeren kontrollerer dens bid og tænder, samt eventuelt måler hundens højde.
Det kan også være en god ide at bede venner og familie om at røre hunden på
kroppen og kigge på dens tænder. Det kan anbefales at få rygere til at agere dommer, hvis hunden ikke er vant til rygere.
Når du øver ringtræning, så giv hunden dens udstillingsline på, så den forbinder
træningen med udstilling og så den ved, at ’den er på arbejde’. Brug kun udstillingslinen til ringtræning og udstilling.
Det er desuden vigtigt at træne samspillet mellem dig og din hund. Din hund skal
have fokus på dig og ikke på de andre hunde. Det er tilladt at snakke med sin hund
og opmuntre den, og man må også gerne give den godbidder i ny og næ.
For at din hund skal kunne begå sig i ringen, skal den…

kunne trave pænt i løs line ved din side

Kunne stå stille, mens dommeren kigger og undersøger den

kunne stå korrekt og finde sig i at benene bliver rettet på den

kunne berøres overalt af dommeren

kunne færdes i ringen, mens der er andre hunde tilstede

UDSTILLINGSREGLEMENT
For at kunne udstille sin hund på udstillinger under DKK (og DKK’s kredse og specialklubber), er der nogle regler, man skal følge. Du bør sætte dig godt ind i udstillingsreglerne, før du udstiller.
For det første skal hunden være stambogsført og registreret i en FCI-anerkendt
kennelklub. Er hunden danskejet skal den være registreret hos DKK, før den kan
udstilles. Udstiller man sin hund under DKK må den ikke udstilles i en af DKK ikke
anerkendt kennelklub.
De gældende udstillingsregler kan altid findes på DKK’s hjemmeside. De opdateres
jævnligt, så det er en god ide at tjekke om der er kommet ændringer siden sidst.
På DKK’s hjemmeside kan man også hente diagrammet fra denne folders midtersider.
I DKK’s udstillingsreglement står der hvilke generelle bestemmelser, der gælder på
kennelklubbens udstillinger. Her kan du bl.a. læse om krav til vacciner og forsikring. I reglerne er bedømmelsesformer, klasseinddeling og bedømmelsesforløbet
også beskrevet. Du kan også finde regler for championater og læse om årets konkurrencer. Til sidst i regelhæftet kan du finde særkrav til racerne. For polarhundenes vedkommende er der kun særregler for samojedhundene. For at kunne deltage i brugshundeklasse, skal samojedhunde have bestået brugsprøve.
DPHK følger DKK’s udstillingsreglement, så hvis du udstiller på en af klubbens udstillinger, er det de samme regler, der gælder. Der er link til reglerne fra DPHK’s
hjemmeside (under aktiviteter - udstilling).

GODE RÅD FRA ERFARNE UDSTILLERE
Her er en liste med gode råd fra udstillere, der har mange år på bagen:























Vær rolig sammen med din hund. Den kan mærke, hvis du er nervøs.
Vis hensyn til de andre i ringen.
Husk at hunden skal løbe på den side, der vender ind mod dommeren.
Stil altid din hund op med siden mod dommeren.
Hunden skal altid stilles op sådan at for– og bagben står parallelt med hinanden. Vær opmærksom på at der ikke er for lang eller for kort afstand mellem forbenene. Hovedet skal være fremadrettet og oppe.
Du kan evt. knæle ved din hund, mens den bliver bedømt, hvis det får den
til at stå stille og roligt.
Husk at træne med din hund inden en udstilling. Hunden skal være i god fysisk og psykisk tilstand, og det er noget, der kræver arbejde.
Sørg for at du har pænt tøj på, når du udstiller din hund. Din påklædning
skal ikke stjæle opmærksomheden fra din hund. Tænk på, hvad helhedsindtrykket viser. Husk også på fornuftigt fodtøj.
Det er god skik at lykønske de andre i ringen med deres resultater.
Man må ikke forringe eller ødelægge andre deltageres chancer i ringen.
Andre personer udenfor ringen må ikke tage kontakt til din hund.
Man må ikke tale til dommeren under bedømmelsen. Svar kun på det, som
du bliver spurgt om. Hvis du har spørgsmål, må du stille dem til ringpersonalet.
Hvis du kender en erfaren udstiller, der kan handle (fremvise) din hund, så
tag imod hjælpen. Det kan være din opdrætter eller en anden hundeejer, du
kender.
Det kan være en god ide at købe et katalog
på udstillingen. Så har du overblik over hundene og rækkefølgen.
Det kan være en god ide at prøve et skue,
før man prøver en national eller international udstilling.

UDSTYR
Der er en del udstyr, det kan være en fordel at anskaffe sig, hvis man ønsker at udstille tingene. Herunder er forslag til udstyr, du kan investere i.
UDSTILLINGSLINE

Udstillingslinen er den hundesnor, du bruger til udstilling og
ringtræning. Udstillingslinen er en tynd line, der er beregnet
til udstillingsbrug. Man bør købe en line, der passer til hundens farve (og dit tøj).

BØRSTE

Du bør medbringe børster (og andet udstyr til pelspleje), så
du kan frisere din hund, inden den skal i ringen.

VANDSKÅL

Det er vigtigt, at du medbringer en vandskål, så din hund
kan få vand i løbet af dagen.

TRANSPORTBUR

Du har måske allerede en transportkasse eller et bur i bilen.
Den kan du også bruge på udstilling. Her kan hunden føle sig
tryg og være fri for al den larm og kaos, der er på en udstilling. Det er en god ide at lægge et tæppe over et bur, så
hunden er skærmet lidt af.

NUMMERSKILT

Du modtager et katalognummer, som du skal bære synligt,
når du er i ringen med din hund. Det kan være en fordel at
medbringe en sikkerhedsnål, eller købe en nummerskiltholder beregnet til nummerskilte.

TELT

Du vil lægge mærke til, at mange erfarne udstillere har særlige telte med på udendørs udstillinger. De giver læ for regn
og blæst, og de beskytter mod den direkte sol. Det er selvfølgelig en større investering, men hvis du bliver bidt af udstillingerne, kan det være en nyttig ting at have.

TRIMMEBORD

Et trimmebord kan være god både på udstillinger, men også
derhjemme i dagligdagen, når hunden skal børstes eller
føntørres efter vask.

STOL

Det kan være en rigtig god ide at medbringe en klapstol, så
du har noget at sidde i på en lang udstillingsdag.

GODBIDDER

Husk at medbringe ekstra gode godbidder til din hund. Gerne
masser af dem. Undlad at fodre hunden hjemmefra, da du
nok vil have nemmere ved at få kontakt med den, hvis den
ikke er alt for mæt.

TILMELDING TIL UDSTILLINGER
Tilmelding til udstillinger i DKK (eller en af DKK’s kredse eller specialklubber)
sker online på www.hundeweb.dk. Her logger du på med dit DKK-medlemsnr og
vælger den udstilling, du vil melde til. Du får brug for din hunds stamtavlenummer, så det er en god ide at have stamtavlen hos sig.
På DKK’s og DPHK’s hjemmesider fremgår de aktuelle tilmeldingsgebyrer.
I DKK og DPHK er der rabat for at tilmelde mere end én hund.
En uges tid inden udstillingen modtager du et brev med PM (praktiske meddelelser) og dit katalognummer.

HVAD SKAL DU MEDBRINGE PÅ DAGEN
Du skal medbringe:

Hundens stamtavle

Vaccinationspapirer

Forsikringspapirer

Kvittering for udstillingstilmelding

Katalognummer

GODE ORD OG FORKORTELSER AT KUNNE
Ringen

-

Firkantet bane, hundene føres rundt i

Handler

-

Den, der fører hunden rundt i ringen

FCI

-

Federation Cynologique Internationale

Cert / CAC

-

Certifikat

CACIB

-

Internationalt certifikat

Champion

-

En hund, med certifikater nok til et championat

Gruppe 5

-

Den gruppe af hunde, som de polare racer hører til

PM

-

Praktisk meddelelse - information om udstillingen

BIR

-

Bedst i racen

BIM

-

Bedst i modsat køn (modsat køn af BIR)

BIS

-

Bedst i showet

BIG

-

Bedst i gruppen

CK

-

Champion-kvalitet

SL

-

Særdeles lovende (hvalpebedømmelse)

L

-

Lovende (hvalpebedømmelse)

INTCH

-

International champion

DKCH

-

Dansk champion

KBHV

-

Københavnsvinder

Store ring

-

Den ring, hvor alle racevinderne mødes

Kritik

-

Den bedømmelse af hunden, du får af dommeren

GODE HJEMMESIDER
www.polarhund.dk
Dansk PolarHunde Klubs hjemmeside. Her er udstillingskalender (oversigt over klubbens udstillinger)
og resultater fra de afholdte arrangementer. Her
kan du også finde links til udstillingsreglement
m.m.
www.facebook.com/groups/polarhund
Dansk PolarHunde Klubs facebook-gruppe. Her kan alle
medlemmer og polarhundeinteresserede kommunikere
med hinanden.
www.dkk.dk
Dansk Kennel Klub’s hjemmeside. Her kan du læse
meget mere om udstillinger: reglement, priser, resultater m.m.
www.hundeweb.dk
DKK’s side, hvor du kan melde til udstillinger og finde resultater fra afholdte udstillinger. På hundeweb
kan du også finde informationer om alle hunde, registreret i DKK.

FEM GODE RÅD










Gå til jævnlig ringtræning. Her lærer du og
din hund de basale udstillingsfærdigheder.
Husk at medbringe hundens papirer - der er
stikprøvekontrol på udstillingerne, og det ville
være rigtig ærgerligt at blive sendt hjem, fordi man har glemt papirerne.
Sæt dig ind i udstillingsreglerne. Du kan være
mere rolig, når du har overblik over bedømmelsesforløbet og du ved, hvad der kræves af
dig.
Spørg de erfarne udstillere, hvis du har brug
for hjælp eller information.
Kom i god tid før udstillingen, så du og din
hund når at slappe af.
HUSK ALTID VAND TIL HUNDEN!
… og husk, at du kommer med den
dejligste hund - og du tager hjem med
den dejligste hund!

www.polarhund.dk

