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1. FORMÅL

7. FREMVISNING OG
BEDØMMELSE

Juniorhandlerkonkurranser arrangeres for å
øke hundeinteressen blant ungdom.

7.1 LIKHET TIL ALMINNELIG
EKSTERIØRBEDØMMELSE
Bedømmelsen skal ligge nærmest mulig opp
mot vanlig eksteriørbedømmelse av hund.

2. ARRANGØRER
Norsk Kennel Klub (NKK) og NKKs
medlemsklubber kan arrangere konkurranse
i juniorhandling, i samarbeid med Norsk
Kennel Klub Ungdom (NKKU).
Juniorhandling skal følge NKKs
utstillingsregler.

7.2 GRUNNLAG FOR BEDØMMELSE
Dommer skal bedømme alle konkurrerende
handlere for delmomenter samt
helhetsinntrykk av juniorhandleren.

3. KRAV TIL DOMMERE

7.3 DELMOMENTER
• Evnen til å vise rasen/oppstilling
o Stille opp og avpasse tempo ut
ifra hundens eksteriør, samt
fordeler og svakheter opp mot
rasebeskrivelsen.
o Utstillingskobbel skal være
lengdeavpasset med hensyn til
å gi hunden rom for et
balansert trav og sikkerhet
med tanke på andre hunders
rekkevidde.
o Dyrevennlige håndteringer
vektlegges.

Ved offisielle konkurranse arrangert av NKK
og tilknyttende medlemsklubber skal
dommer være autorisert eksteriør dommer
eller forhenværende juniorhandler med god
forståelse og genuin interesse for sporten.

4. KRAV TIL
JUNIORHANDLERE
4.1 ALDERSGRUPPE
Konkurransen er åpen for alle fra og med
den dagen de fyller 10 år og frem til dagen
før de fyller 18 år.
4.2 ANTREKK
En juniorhandler skal være anstendig kledd,
og iført funksjonelt skotøy uten sjenerende
lyd.

•

Kunnskap om rasen
o Yngste klasse; Se punkt 7.12
o Eldste klasse; Se punkt 7.13

•

Tenner/Bitt
o Yngsteklasse viser selv kun
bitt i front.
o Eldste klasse viser selv
bitt/tenner – front og side
o Pass på at synsfeltet til
hunden ikke blir fullstendig
blokkert.

•

Formasjoner
o Gjeldende mønster er fremtilbake og trekant. Frem-tilbake
vises ved at juniorhandler
løper med hund langs en rett
linje bort fra dommer, snur
180°, og løper langs samme
linje tilbake til dommer. Trekant
vises ved at juniorhandler

5. KLASSER
Det konkurreres i følgende klasser:
• Klasse 10-13 år
• Klasse 14-17 år

6. FAGLIG FORBEREDELSE
Dommere ved JH-konkurranser oppfordres
til å sette seg inn i alle FCI sine 10
rasegrupper, det være seg bruksområder,
egenskaper og særtrekk, og på bakgrunn av
dette danne seg et bilde av funksjonell og
ikke oppsiktsvekkende handling med hensyn
til den aktuelle rase.
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o
o

•

•

løper en rett linje bort fra
dommer, snur 120°, løper en
tilsvarende linje, snur igjen
120° og løper en rett linje
tilbake til dommer.
I yngste klasse benyttes fremtilbake og/eller trekant.
I eldste klasse benyttes fremtilbake og/eller trekant samt
kan øvelsen frem og tilbake
utføres av 2-4 handlere
samtidig på linje

utvises skjønn mht. til størrelse på hund og
ferdighetsnivå slik at hver deltager får størst
mulig følelse av mestring. Dersom ønskelig
kan eksterne hunder av liten rase benyttes
til yngste klasse. Krav til alle eksterne
hunder er at de skal være barnevennlige,
særdeles godt utstillingstrent, håndterbare
og matglade.
Dersom en hund viser seg å ikke være
håndterlig for annen juniorhandler ved
innbyrdes bytte er dette diskvalifiserende for
den juniorhandler som har meldt på med
gjeldene hund.
Dette krever en erfaren hund med hensyn til
utstillingssituasjonen.
I yngste klasse skal det aldri benyttes bord
til visning av fremmed rase.

Holdninger/bevegelser samlet i
klassen
o Tempotilpasning, avstand til
hunden foran, forbipassering
er ikke tillatt.
o Utnyttelse av ringen.
o Oppmerksomhet ved start og
stopp.
o Vis godt showmanship.

7.7 HARHENDT BEHANDLING
Dommer skal være spesielt oppmerksom på
hardhendt behandling av hunden eks. bruk
av kobbel, løfteteknikker der man løfter etter
hals/hale Hard, fysisk og verbal korrigering
av hunden er ikke tillatt og aksepteres ikke.
Se utstillingsreglene punkt 5.4.

Fremvisning av fremmed rase
o Vektlegg tilnærming med
hensyn til at hunden er
fremmed.

7.8 SHOWMANSHIP
Dommer skal vektlegge godt showmanship,
dvs. Juniorhandlers evne til å ta hensyn til
de andre deltagende juniorhandlere og
deres hunder. Å stille hunden slik at den
stirrer på en annen deltagers hund er ikke
tillatt. Hundene skal til enhver tid holdes
under kontroll, og skal ikke slippes bort til de
andre deltakers hunder. Heller ikke
passering av hund som løper foran skal
forekomme. Bruk av godbiter skal gjøres
uten å forstyrre andre deltagere og pipeleker
er ikke tillatt.

7.4 FRIHANDLING OG LINE
Mange raser krever ofte støtte gjennom
linen/lenken med hensyn til styrke sikkerhet
og håndtering. Dommer bør vektlegge det
visuelle utrykket som gjenspeiler
egenskaper som ligger til rasen som f.eks.
fokus frem og vokterrolle.
7.5 HENSYN TIL HANDLERS VALG
Dommer skal ta hensyn til juniorhandler valg
av rase og dens forutsetninger i en utstillings
ring og ikke la seg påvirke av eksteriøret til
den gjeldende hund.

7.9 KRITIKKSKJEMA
Det skal utfylles et kritikkskjema for hver
ekvipasje. Der dommer gi en kort og
konstruktiv tilbakemelding til den enkelte
juniorhandler.

7.6 FREMMED RASE
Dommer skal bedømme i begge klasser
fremvisning av fremmed rase ved å bytte
hunder innbyrdes mellom de deltagende
juniorhandlere i hver aldersklasse, alternativt
kan eksterne hunder benyttes til samtlige
juniorhandlere. Disse hundene må dommer
fremskaffe selv. Her oppfordres det til å
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7.10 VALG AV FINALISTER
Etter endt bedømming plukker dommer ut de
fire juniorhandlerne i hver klasse som går til
finalen.

viktig å opptre og ordlegge seg på en
vennlig måte. Det er et mål i seg selv at
deltagerne skal gå hjem med en viss grad
av mestringsføle

7.11 ENDELIG PLASSERING
Endelig plassering 1-4 gis i finaleringen.
7.12 NÆRMERE OM VURDERING AV
YNGSTE KLASSE
I den yngste klassen er det barn 10-13 år.
Her skal det legges vekt på respektfull
behandling av og samspill med hund.
Dommer oppfordres til å ta en mer
veiledende rolle med hensyn til
problemstillinger barn og/eller hund som kan
oppstå.
Ved fremmed rase skal det vektlegges
barnets evne til tilnærming, kontakt og
håndtering av hund.
I denne klassen skal dommer legge vekt på
enkel grunnleggende teoretisk kunnskap
som for eksempel:
-Kan du fortelle litt om rasen du stiller?
-FCI gruppe
-Farge og hårlag
Positive tilbakemeldinger og motivasjon er
viktig og bør spesielt vektlegges i denne
klassen.
7.13 NÆRMERE OM VURDERING AV
ELDSTE KLASSE
I den eldste klassen er det ungdom i klassen
14-18- her skal det legges vekt på
respektfull behandling av og samspill med
hund.
I denne klassen skal dommer legge
vekt på kunnskap vedrørende
rasebeskrivelsen, ytre anatomi, FCI grupper
1-10, pelsfarge og hårlag, særtrekk innen
rasen, bruksområder og eventuell trening,
forskjellige bitt og kynologiske navn på
tenner.
7.14 KONSTRUKTIVE
TILBAKEMELDINGER
Det er viktig å huske at juniorhandlerne i
alderen 10-18 år er unge mennesker. De
kan være i en sårbar periode, derfor er det
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