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VALP/ JUNIOR &
UNGHUNDSDAG
Med ”Piet Roks unghundsdag” i Holland som
förebild.
Varför?
 Entusiasmera nya valpköpare på en
trevlig utställning tillsammans med
uppfödaren och andra valpköpare från
kenneln.
 För att få en överblick över olika
hanars avelsresultat tillika våra olika
kennlars.
 Det blir en form av unghundsmönstring.
 Sist men inte minst, låta ISF`s egna
medlemmar med lång erfarenhet inom
rasen döma denna utställning och där
få tillfälle att visa alla de kunskaper de
sitter inne med.
Arrangemang:
Tidpunkt
Utställningen bör ligga under sommar/höst,
beroende på att de flesta valparna föds under
våren (kan läggas på övrig tid under året där
intresse finns för att arrangera utställningen)
Domare
På ISF`s årsmöte dras varje år ett (1) namn för
nästkommande år. A-domaren dömer alltid
årets utställning, B-domaren får också döma
om anmälningsantalet överstiger 75 hundar. I
annat fall blir årets B-domare automatiskt Adomare nästkommande år.
De som är kvalificerade till att döma, är
medlemmar inom ISF, med lång erfarenhet
inom rasen.
Årligen ska det i ISF-bladet nr 4 finnas en
påminnelse, så att kvalificerade personer kan
anmäla sitt intresse för att döma. V/Ú
hundsdags kommittén för upp namnet på
domarlistan. Listan ligger sedan till grund för
den årliga dragningen på årsmötet. Personer
som har dömt stryks från listan och får på nytt
döma då alla på listan dömt en gång. Nya
namn förs på listan år efter år. Vill personen,
som anmält sitt intresse för att döma, dra
tillbaka sin anmälan ska detta göras skriftligt till
V/U dags kommittén i god tid före årsmötet.
Regler för deltagande hundar
De hundar som ej tillåts deltaga är endast
hundar ägda eller delägda av domaren själv. I

det fall då B-domaren inte får döma äger
denna rätt att efteranmäla sina hundar.

Utställningens genomförande 5 klasser
Miniorklass 4-6 månader
Valpklass 6-9 månader
Juniorklass 9-15 månader
Unghundsklass I 15-24 månader
Unghundsklass II 24-30 månader
Kritiker skrivs på varje hund.
Ingen kvalitetsbedömning.
I varje klass placeras 5 hundar, 1 – R.
HP till lovande hundar.
I varje klass utses BIR och BIM.
BIR-hundar går till bästa tik resp. bästa hane
(alltså tävlar 5 hundar om bästa tik/hane).
En bästa hane/tik och en reserv bästa hane/tik
utses.
Hane/tik som kommit 2:a i sin klass, ska in och
tävla om reservplatsen i det fall den hund som
blivit 1:a i klassen utsetts till bästa hane/tik.
Bästa hane och bästa tik möts i Best In Show.
Grupper
En bästa kull minior/valp och en bästa kull
Junior/unghundsklass1/unghundsklass 2 utses
också för dagen. Deltagande krävs av minst 3 i
kullen och de 4 bäst placerade kullsyskonen
räknas, oplacerad räknas som noll poäng.
Minst 3 från en kull måste delta.
Dagens bästa avelshane utses, där den
sammanlagda poängen för minst 3 och max 8
avkommor räknas, summan delas sen med
antalet avkommor. Vid lika poäng räknas flest
5 och 4 poängare.
Poängräkning
1 plats-5 poäng
2 plats-4 poäng
3 plats-3 poäng
4 plats-2 poäng
5 plats-1 poäng
Poäng till listor
De klasser där poäng genereras till listor är
juniorklass och unghundsklass I. Samma
kriterier för poäng gäller som på övriga
utställningar. Klassvinster i junior/unghund I &
unghund II ger poäng på avelslistan. Inga
andra klassvinster eller BIS-vinster ger några
poäng till andra listor.
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Barn med hund och Juniorhandling
Skall anordnas.
Barn med hund 5-10 år
Juniorhandling 11-16 år
Gärna med föranmälan för att få med
deltagarna i katalogen. De 5 bästa placerade
belönas med rosett.
Rosetter
HP rosetter till de hundar som anses mycket
lovande. Placeringsrosetter i samtliga klasser.
BIR & BIM rosetter i samtliga klasser. Bästa
hane, bästa tik, reserv hane, reserv tik, Best In
Show och Best In Show 2.(1 rosett var). Bästa
yngsta kull (1 rosett), Bästa äldst kull (1 rosett),
Bästa avelshane (1 rosett).
Vandringspriser
Inga vandringspriser ska följa utställningen.
Övriga priser och andra arrangemang.
Det är upp till årets kommitté att samla och få
ihop de priser man kan och tycker. De har
även till uppgift att få sponsorer till alla BIR och
BIM hundar, samt BIS och BIS 2 i form av
graverade/inristade statyetter, vaser, pokaler,
glas eller liknande.
Kommittén ska se till att annons
utställningen kommer in i ISF bladet.

för

Anmälningstiden bör gå ut ca 1 månad före
utställningen.
Avgifter: något lägre än vanlig ISF utställning
t.ex. minior + valp 75 kr, övriga klasser 110 kr.
Kostnad för domare
Arvode på 1200 kr samt lunch. Resa och ev.
övernattning bekostas av domaren för själv.
(Gäller från 2011).

