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MANUAL FÖR RINGSEKRETERARE VID OPEN SHOW & VALP SHOW 

 

Ringsekreterare på en Open Show är en viktig person. De skall serva såväl domare som utställare och 

publik. Korrekt uppträdande och ett gott humör gör utställningen mycket trevligare. När du är 

ringsekreterare på GRK:s Open Show får du chans att lära dig mycket om vår ras och om att arbeta som 

ringsekreterare. Kanske är du en blivande Open Show domare eller utbildar dig till officiell 

ringsekreterare i framtiden. GRK:s verksamhet är ideell och du får därför inget arvode. Ersättning för 

resor och kost ingår däremot. 

 

VALP SHOW 

Klassindelning för Valp Show 

 

Puppy I 

Puppy II 

Puppy III 

Puppy IV 

Puppy V 

4 men ej 5 månader 

5 men ej 6 månader  

6 men ej 8 månader  

8 men ej 10 månader 

10 men ej 12 månader   

 

Bedömningen börjar med hanvalpar Puppy I. I varje hanvalpsklass kan ett eller flera Hp utdelas. 

HP-valparna möts i Bästa hanvalpsklass, där bästa hanvalp utses. Därefter bedöms tikvalparna efter 

samma mönster. Bästa hanvalp möter bästa tikvalp i ett valp-BIS. Detta kan ske direkt efter bästa 

tikvalp eller då bedömningen av de vuxna t.o.m. bästa tikklass är färdig. 

  

VUXNA 

Klassindelning för Open Show 

 

Puppy I 

Puppy II 

Junior I 

Junior II 

Special Yearling 

Maiden 

Mid Limit 

Limit 

Open 

Veteran 

Special veteran 

Jakt 

Brace 

Avelsklass 

Uppfödarklass 

4 men ej 6 månader 

6 men ej 9 månader 

9 men ej 12 månader 

12 men ej 18 månader 

18 men ej 24 månader 

från 12 månader, och ej med CK från officiell utställning 

från 12 månader med CK men ej cert från officiell utställning, oavsett land 

från 12 månader med cert men ej 3 cert från off. utställning, oavsett land. 

från 12 månader med minst 3 cert från officiell utställning oavsett land. 

fyllda 8 år men ej 10 år 

över 10 år 

hund med lägst tredje pris på jaktprov 

för två hundar som båda deltar på Open Show 

för hane eller tik med fyra avkommor ur minst 2 kombinationer 

fyra avkommor från samma uppfödare 
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Vid Open Show med många valpar anmälda kan samma klassindelning för valpar som vid Valpshow 

förekomma. Det vanligaste är dock att valparna vid Open Show indelas i de tre klasserna Puppy I, 

Puppy II, Junior I. 

 

Vuxna hundar kan deltaga i flera klasser, dock högst tre. 

 

Bedömningen börjar med hanhundar, därefter bedöms tikarna. 

Varje klass avslutas med konkurrensbedömning då Hp kan utdelas. Hp meriterar för deltagande i bästa 

hanhunds/tikklass. Bästa hane möter bästa tik i Best In Show. 

Innan BIS-finalen går av stapeln utses oftast: 

Bästa Veteran 

Bästa Jaktmeriterade 

Bästa Brace (parklass) 

Bästa Avelsgrupp (valpar och vuxna kan ingå) 

Bästa Uppfödargrupp (valpar och vuxna kan ingå) 

  

UPPGIFTER ATT TA ITU MED GEMENSAMT PÅ PLATS 

 

 Se till att katalognummer och klasser är ifyllda på kritiklapparna. Om inte tala med den 

utställningsansvarige. Det ska vara gjort innan utställningsdagen. 

 Gå igenom ringlådorna 

 Se över att rosetterna finns på plats 

 Ta reda på hur prisbordet ser ut 

 Ta reda på vilka vandringspriser som finns 

 Placera ut placeringsskyltar om sådana finns 

 Ta hand om och serva domaren 

 Ta reda på när valp BIS är inplanerat 

 

 

DINA UPPGIFTER SOM INROPANDE 

 

 Ropa in och placera deltagarna i nummerordning 

 Se till att den hund som står på tur att bedömas finns på plats, gärna uppställd då hunden före är 

färdigbedömd 

 Ställ ut eventuella priser vid placeringsskyltarna i god tid innan konkurrensbedömningen börjar om 

ingen prisplockare finns på plats. 

 Plocka i god tid fram rosetter att överlämna till domaren då det är dags för konkurrensbedömning 

 Notera i egen katalog eller i block placeringarna samt vilka hundar som tilldelats HP 

 Ropa ut placeringar och nummer på hundarna som placerats 

 Dela ut kritiklappar som eventuellt inte hämtats ut 

 Redogör för domaren i vilka klasser de hundar deltagit som HP-meriterats och hur de placerats i 

sina klasser inför bästa han/tikklass. 
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DINA UPPGIFTER SOM SKRIVANDE 

 

 Skriva kritiker 

 Ta ur färdigbedömda hundars kritiklappar, originalen. Färdigbedömda är hundar som inte ska 

deltaga i fler klasser och inte har tilldelats Hp 

 Anteckna i blocket eller din katalog de hundar som tilldelats Hp 

 Skriva in samtliga resultat i tre kataloger, en till domaren och två till sekretariatet samt ytterligare 

en om du själv vill ha en egen. 

 Kritiklapparnas två kopior ska båda sitta kvar i pärmen tillsammans med redovisningskatalogerna 

lämnas till sekretariatet. 

 När hela bedömningen är klar lämnas ifylld katalog till domaren. 

 

Hunden ska ha uppnått rätt ålder/klass samma dag som utställningen. Vi följer SKKs regler. 

Detta innebär också att valp som fyller fyra månader utställningsdagen ej äger rätt att deltaga. 


