Herefter skal alle gå en runde i ringen i nr.-orden
HUSK! Hold afstand til de øvrige hunde, vi er jo ikke kommet for at genere
hinanden.
Dommeren bedømmer herefter alle hundene enkeltvis på følgende måde:
Hunden stilles op på bordet, hvor dommeren gennemgår dens udseende,
bygning, pels, tænder m.m.
Herefter skal hunden gå en tur for at dommeren kan bedømme
bevægelserne. Dommeren fortæller Dig hvordan turen skal se ud - så hør
efter hvad der anvises. Normalt vil turen være “en trekant”. Det vil
sige: Gå væk fra dommeren (bedømmer hunden bagfra), dreje til venstre
og gå et stykke (bedømmer hunden fra siden), og til sidst dreje igen og
gå hen mod dommeren (bedømmer hunden forfra). Dette giver dommeren
mulighed for at se alle hundens bevægelser.
Til sidst stilles hunden op på gulvet/græsset lidt foran dommerbordet,
hvorefter dommeren laver den endelige bedømmelse og dikterer denne til
sekretæren, der nedskriver bedømmelsen (også kaldet “kritikken”).
Herefter modtager Du et bånd med præmieringen. Hvis Du har fået Excellent
(Rødt bånd), skal Du med i konkurrencen, og skal stille dig ned bag de hunde,
der endnu ikke er bedømt. Har Du fået Very Good (Blåt bånd) skal Du også med
i konkurrencen hvis der er færre end 4 hunde i klassen med Excellent – Du får
besked af ringsekretæren. Har Du fået et andet bånd, får Du kritikken med og
er færdig i ringen.

”Air Force” Rønne 2005

Udstillings - vejledning

HUSK! Giv dig tid til at stille hunden op og få linen i orden, før du går det haster ikke mere end at du giver det bedste indtryk af din hund.

for

Efter at alle hundene i klassen er bedømt, vil dommeren normalt lade dem gå
en runde eller to for at danne sig et sidste indtryk af kvaliteterne,
hvorefter den endelige placering foretages.

små selskabshunde

Oprykning til konkurrence for bedste han/tæve:
Hvis din hund i junior-, mellem- åben-, champion- eller veteran-konkurrencen
får tildelt CK (rosa bånd), deltager den i konkurrencen om bedste han eller
bedste tæve.
Det betyder at Du skal være klar til at gå i ringen med Din hund så snart
bedømmelsen af den sidste klasse for hanner/tæver er slut.
Når denne konkurrence afvikles, stiller hundene med op i placerings- orden.
(Junior 1,2.. , Mellem 1,2.., Åben 1,2.. , o.s.v.)

Held og lykke med dig og din hund.

Kennel

Big Choice

på
DANSKE udstillinger
2012
(DKK – Dansk Kennel Klub)
(KSS – Klubben for Små Selskabshunde)

