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Reglene for nordiske utstillinger «Nordic Dog Show» er godkjent av Nordisk Kennel
Union (NKU) 12. oktober 2016. Reglene vil bli evaluert mot slutten av 2019. Etter dette
vil reglene bli evaluert hvert femte år.
Norsk Kennel Klubs representantskapsmøte (RS) vedtok i 2016, sak 5 g) etablering av
nordiske utstillinger. For informasjon om hvilke utstillinger som er nordiske utstillinger
hvert år vises det til NKKs webside.
På de nordiske utstillingene tildeles Nordic Show certifikat, heretter kalt nordisk cert.
Dette certet er meritterende for oppnåelse at nytt nordisk championat – Nordic Show
Champion (Nordic UCH).
På de utstillingene hvor nordisk cert tildeles gjelder disse reglene som et supplement til de
nasjonale norske utstillingsreglene.
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Nordiske utstillinger
Regler

1. Generelt
Hundenes velferd og helse må alltid være
høyeste prioritet på alle utstillinger i henhold
til de nasjonale utstillingsreglene.
Hvert av de nordiske landene har rett til
å arrangere fem (5) nordiske utstillinger,
og skal som minimum arrangere en (1)
nordiske utstilling. Utover dette har hvert
land rett til å arrangere en nordisk utstilling for hver 5000 registrerte hund, basert
på registreringstallene foregående år. En
nordisk utstilling kan ikke også være en
internasjonal utstilling.
Nordisk vinnerutstilling må være en nordisk
utstilling.
Katalogene for nordiske utstillinger skal være
tydelig merket med NKU-logoen og med
teksten «Nordic Kennel Union».

4

Det er NKU-sekretariatets oppgave å sammenstille og publisere de nordiske utstillingene som er godkjent av NKU.

3. Klasser
Nordisk certifikat (Nordic Show certifikat) kan
tildeles hunder som har deltatt i følgende klasser (jf. den nasjonale kennelklubbens regler):
• Juniorklasse
• Unghundklasse
• Brukshundklasse
• Åpen klasse
• Championklasse
• Veteranklasse
Nordisk certifikat kan ikke tildeles i valpeklasser (uoffisielle klasser)

2. Søknad

4. Nordic Show Certifikat (nordisk cert)

Søknad om å få status som nordisk utstilling
på en terminfestet utstilling må fremmes
senest 31. desember tre (3) år før den aktuelle
utstilling av den nasjonale kennelklubben.

Bare ett (1) nordisk cert kan deles ut i
respektive kjønn per rase og rasevariant, i
henhold til den nasjonale kennelklubbens
utstillingsregler.

En arbeidsgruppe oppnevnt av NKU/
AU koordinerer søknadene for å unngå at
nordiske utstillinger faller på samme dato.
Utstillingenes dato, avstanden mellom
utstillingene samt gruppeinndelingen skal
tas særskilt hensyn til.

Alle raser godkjent av NKU kan tildeles
nordisk cert.
Nordisk cert tildeles alltid vinneren i beste
hannhund/tispeklasse, og nordisk reservecert tildeles alltid nest beste hund i beste
hannhund/tispeklasse.

Nordisk cert tildeles av den aktuelle dommer. Endelig bekreftelse på certet fastslås av
de nasjonale kennelklubbene.

Regler for oppnåelse av Nordic Show
Champion:

Den nasjonale kennelklubben bekrefter
nordiske cert etter utstillingen. Om det
fremkommer at vinneren i beste hannhund/
tispeklasse på utstillingsdagen allerede er
Nordic Show Champion (Nordic UCH),
eller om resultatet blir annullert, flyttes
det nordiske certet til hunden som fikk det
nordiske reservecertet. Nordisk cert flyttes
aldri ytterligere.

• Hunden må ha oppnådd tre nordiske
cert fra tre ulike nordiske land*, tildelt av
tre forskjellige dommere. Minst ett av de
nordiske certene må være oppnådd ved
24 måneders alder eller senere.

5. Dommere

• Hunden må være nasjonal utstillings
champion i det landet den er registrert.

*|Island unntas fra regelen om tre ulike
nordiske land på grunn av landets karantenebestemmelser.

På nordiske utstillinger skal andelen nordiske dommere utgjøre minst 50 % av dommerne og være fra minst tre (3) nordiske
land.

Søknad om tittelen Nordic Show Champion skal sendes til det land der hunden
er registrert.

Kompensasjonen dommerne mottar skal
være i henhold til de reglene som er gjeldende i det landet utstillingen holdes.

En kortere tidsfrist for innlevering av søknader for nordiske utstillinger kan tilpasses.

6. Nordic Show Champion (Nordic UCH)
Den nye tittelen Nordic Show Champion

7. Overgangsregler 2018 – 2019

De nye og gamle reglene for Nordic Show
Champion og Nordisk Utstillingschampion
gjelder parallelt. Fra og med 1. januar 2020
er kun de nye reglene gjeldende.

(Nordic UCH) erstatter dagens tittel Nordisk utstillingschampion (NORD UCH)
– som krever nasjonalt championat fra tre
nordiske land.
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Notater
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Notater

More information ca be found at

www.nordic-kennel-union.com
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