
Hundeutstilling - Kort informasjon 
FORMÅL: 

Hundeutstilling arrangeres først og fremst for at du skal få en vurdering av hunden ut fra rasens standard og at vi samlet får en vurdering av nivå og 
utvikling av de enkelte hunderasene. Retrieverrasenes standard finner du på hovedsiden til Norsk Retrieverklubb, 

  

FORSKJELLIGE SLAG UTSTILLINGER: 

A.                Internasjonale utstillinger - arrangeres av Norsk Kennel Klub ? for hunder av alle raser som er over 9 måneder. Det deles ut Certifikat og 
Cacib (internasjonalt sertifikat) etter egne regler som du kan lese mer om på hjemmesiden http://www.nkk.no 

B.                Offisielle utstillinger - arrangeres av samarbeidende klubber, noen i regi av Norsk Retrieverklubbs avdelinger med kun retrieverrasene, samt 
noen hvert år av brukshundklubber og andre hundeklubber for mange raser, også retrievere. Det er vanligvis mellom 40 ? 50 utstillinger i Norge årlig hvor 
man kan stille ut retrievere. Det deles ut Certifikat (cert) og Certifikatkvalitet (CK) til de beste hundene. Det finnes en oversikt over årets utstillinger på 

C.                Open show - er et uoffisielt utstillingsarrangement ? hvor arrangøren langt på vei kan lage egne opplegg og rammer. Det kan ikke deles ut 
premieringer som minner om de ovennevnte. Open show fungerer som en ypperlig trening og supplement til de offisielle arrangementene. 

D.                VALPE-SHOW - er også et uoffisielt arrangement ? vanligvis med 2 klasser innen hver rase: 

Valp 4 - 6 måneder 

Valp 6 - 9 måneder 

  

Øvrige klasser: 

Juniorklasse:                9 - 15 måneder 

Unghundklasse:            15 - 24 måneder 

Åpen klasse                 24 måneder og eldre 

Veteranklasse:             8 år og eldre 

Championklasse:           hunder som allerede er norsk (eller utenlandsk) utstillingchampion (f.eks. N UCH) 

  

Premiegrader: 

Excellent: rød sløyfe - en meget god representant etter rasens standard! 

Very Good: blå sløyfe - er også en god og rasetypisk hund, men noe gjør at dommeren ikke er helt fornøyd 

Good: gul sløyfe - det er snakk om større avvik i forhold til rasens standard 

Sufficient: grønn sløyfe 

0 premie: grå sløyfe 

KIP (Kan Ikke Premieres): brun sløyfe - kan også gis hvis dommeren ser behov, men det vil dere få forklaring på i dommerkritikken. 

  

1. premie gir muligheter for: 

            HP - fiolett sløyfe (junior og unghund) - skal gå videre i konkurranse med de voksne 

            CERT - rød - hvit og blå sløyfe - veien til chamionat har begynt 

            CK - rosa sløyfe - hunden er av god nok kvalitet for å få certifikat 

            CACIB - hvit sløyfe (kun på NKK-utstillinger) - kan gis til BIR/BIM 

            Res. Cacib - orange sløyfe (kun på NKK-utstillinger) kan gis til 2. Beste hann/tispe 

  

 HVA ER EN UTSTILLINGSCHAMPION? 

En hund som har vunnet 3 cert på utstillinger, for tre forskjellige dommere, hvorav minst ett er fra NKK-utstilling. Det siste certet må være vunnet etter 
fylte 2 år. 

  

HVA ER EN UTSTILLINGSHUND? 

I utgangspunktet enhver renraset hund som tilfredsstiller rasens standard. Imidlertid er det kun  få hunder som vil kunne gå til topps på utstilling. Mange 
kan gjøre det langt bedre med systematisk trening og seriøs forberedelse. Alle bør prøve - og prøv gjerne flere ganger. Det går ofte bedre etter hvert som 
både du og hunden får litt mer trening. 

 Det kan være vanskelig å holde konsentrasjonen for en liten valp 

  

HVORDAN FORBEREDE SEG TIL UTSTILLING? 

Utstillingshunden må være i god kondisjon og trenger derfor regelmessig mosjon. Skippertak fører sjeldent til suksess. Dessuten må hunden være "normalt 
lydig": kunne gå greit i bånd, la dommeren se på tenner og kunne stå i ro slik at dommeren får vurdert hunden både stående og gående. 

  

Når utstillingen nærmer seg, må du gjerne få klippet og pyntet litt på de verste tjafsene (spesielt golden og flat). Du kan sikkert få hjelp av oppdretteren 
eller noen han/hun kan anbefale. Kort tid før utstillingen må hunden vaskes og pelsen greies og kammes etter alle kunstens regler slik at pelsen ser ren og 
nystelt ut. Noen hunder bør vaskes noen dager i forveien, mens andre med fordel kan vaskes dagen i forveien. 

Det kan være nyttig å snakke med noen som har erfaring fra dette tidligere - det er faktisk en del nyttige knep i denne sammenheng. 

  

PÅMELDING OG BETALING 

Les utstillingsannonsen eller ta kontakt med utstillingskomiteen for nærmere informasjon. Både påmeldings- og betalingsfrister- og rutiner kan variere fra 
utstilling til utstilling men de fleste bruker påmelding på nett gjennom 'min side' på NKK.no (veileidning finnes her). 

Hvis du melder på for sent, kan det være at hele utstillingen går av stabelen uten deres store stjerne. For sen betaling kan medføre en ekstrabetaling på 
50% av påmeldingsavgiften. Bedre å bruke disse pengene på litt vafler og brus? 

http://www.nkk.no/
http://web2.nkk.no/no/tjenester/medlemstjenester/pamelding/P%C3%A5melding.9UFRjU3G.ips


  

TIPS TIL UTSTILLINGSDAGEN: 

Husk å få med deg: vaksinasjonsattest og deltakernummer. 

Samt: vannskål, mat til hund og kanskje også eier, håndkle (hvis hunden blir våt/skitten), kam, utstillingsbånd, nummerklemme osv. Mange ganger er det 
også fornuftig å ta med et hundeteppe hvis hunden blir liggende en stund før dere skal i ringen. 

  

På utstillingen er det fornuftig å kjøpe en ustillingskatalog, slik at du kan se hvilke andre hunder som er med på utstillingen. Du kan også skrive ned hvilke 
hunder som vinner og hvilke plasseringer de andre får. 

  

Hvis tispen har fått løpetid, bør du være hensynsfull og ta henne inn til ringen etter at hannhundene er ferdige i ringen. 

  

Det er viktig å sjekke tidspunkt og dato samt nøyaktig lokalisering - trist om man reiser på galt tidspunkt eller kommer til feil sted. Utstillingen går i så 
fall sin gang uten at du får vist hunden din. 

  

LYKKE TIL! 

Dette ble kanskje mye å huske på. Heldigvis går det stort sett greit for alle - selv om det ikke er alle som vinner. Det viktigste er at du og hunden har hatt 
en fin opplevelse - og at dere har fått en kyndig vurdering av familiens firbeinte stjerne! 

Ny i ringen? 

Om utstilling er nytt for deg anbefaler vi NKK's folder «Ny i ringen». Folderen forklarer utstillingsregler på en lettfattelig måte.  

 

http://viewer.zmags.com/publication/c9faee6a#/c9faee6a/1
http://viewer.zmags.com/publication/c9faee6a#/c9faee6a/1
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