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UTSTÄLLNINGSANVISNINGAR OPEN SHOW


Sektionerna ska till klubbstyrelsens exteriöransvarige inkomma med ansökan om Open/Valp
Show, innehållande datum, domare och plats senast den 1 juni året innan utställningen.
Antalet debuterande domare ska begränsas till max fyra per år på det sammanställda
utställningsprogrammet. Debuterande domare ska vara medlem i GRK, ha genomgått
utbildning i anatomi och bedömningsteknik (Exteriörkurs I, II och III), ha varit ringsekreterare
på Open Show minst 2 gånger, en gång ropande och en gång skrivande eller vara auktoriserad
ringsekreterare samt ha gått domareelev minst 2 gånger på en Open Show för en van domare
med minst 5 års erfarenhet av att döma Open Show. Ingen ska döma fler än två GRK
utställningar per år. Då en domare har två uppdrag samma år, ska det gälla olika kön eller vara
minst sex månader eller 30 mil mellan uppdragen. Sektionsstyrelseledamöter ska inte döma på
sin egen sektionsutställningar. Klubbstyrelsens exteriöransvarige samordnar så att domar- och
datumkollisioner ej sker. Om så sker, ska detta lösas genom förhandlingar mellan
klubbstyrelsens exteriöransvarige och sektionerna. När utställningsprogrammet är färdigt,
inbjuds domarna genom sektionernas försorg.



Annonsering ska ske i Golden Nytt genom sektionernas försorg.



Anmälningstiden ska sättas så kort som möjligt, helst ej mer än tre veckor innan utställningen.



Noggrann och realistisk budget ska göras innan utställningen (hjälpblankett finns).



Rekommenderad anmälningsavgift fastställs av styrelsen, högre avgift kan i undantagsfall tas
ut om utställningen har höga utgifter (t ex dyr lokal, dyr domare). Anmälningsavgiften ska
inbetalas i förskott, skicka ej ut nummerlapp till de som ej betalt. Försök skaffa lokala
sponsorer.



Anmälningsblanketter rekvireras kostnadsfritt från exteriöransvarige eller skrivs ut från
sektionshandbokens blankettarkiv. Kritiker köps från densamme. Kritikblad 1 till utställaren,
blad 2 till domaren, blad 3 till huvudstyrelsens exteriöransvarige.



Klassindelning, se bilaga. Klassindelning för Valp Show kan även användas vid Open Show.
Anmälan till samtliga klasser ska ske i förväg. Avels- och uppfödargrupper ska i möjligaste
mån spåras. I meritreglerad klass gäller merit uppnådd dagen före utställningsdagen. . BISvalp uttages då sektionsstyrelsen, vid möte innan, anser att detta skall ske. Hederspris
meriterar för deltagande i bästa han/tikklass respektive bästa han/tikvalp.



Rosetter eller motsvarande utdelas till placerade 1 till 5 i samtliga klasser utom avels- och
uppfödargrupper, där en bästa grupp uttages och samtliga deltagare i gruppen får en rosett.
Hederspris utdelas till de hundar domaren anser vara av synnerligen hög kvalitet. Rosetter,
bägare, statyetter m.m. beställs från exteriöransvarige på avsedd blankett senast 1 oktober
året innan utställningen.
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På utställning där två domare dömer utser alltid sektionsstyrelsen en referee. Där det finns
valpdomare är denne referee. En referee ska vara icke utställare och Open show domare.



Katalog trycks i lämpligt antal. Ifylld katalog skall sändas till exteriöransvarig i klubbstyrelsen.



Vandringspriser bör mottas restriktivt. De bör representera ett värde av cirka 500 kr. De ska
inte vara ständigt vandrande. Sektionerna tar eget ansvar för sina vandringspriser.



Sektionsstyrelsens utställningsansvarige tillser att rapportering sker till exteriöransvarige i
klubbstyrelsen. Använd den blankett som finns för ändamålet och som finns i blankettarkivet.



I övrigt gäller SKK:s tävlingsbestämmelser punkt 1 - 16 i tillämpliga delar. Undantag är punkt
12. Kryptorchid hund äger rätt att deltaga. Domaren ska alltid kontrollera testikelstatus. Är
hunden defekt ska detta noteras i kritiken.

