
NYE UTSTILLINGSKRITERIER FRA 1.1.2011 
 

Det er gjort endringer i kriteriene for utstillingspremieringer fra 1. januar 2011. 

Premiegradene er inndelt i nye kvalitetsklasser 

 

De nye kriteriene er som følger: 

 Certifikat/Reserve Certifikat/CK (Championkvalitet) 

 Helt igjennom typisk, og i alt vesentlig riktig bygget hund med så tydelige fortrinn og 

 så uvesentlige feil at dommeren finner den i å være av championkvalitet. Det utdeles et 

 reserve-cert, til hunden bak cert-vinneren, som vil telle som cert dersom cert-vinneren 

 skulle bli diskvalifisert. Også reserve-cert vinneren må tilfredsstille nasjonale jakt- 

 eller brukskrav for oppnåelse av cert dersom det er påkrevd for rasen. 

 Excellent (Utmerket) i kvalitetsklasse 

 Hund som i all vesentlighet tilsvarer rasens standard og som presenteres i utmerket 

 kondisjon, viser et harmonisk, velbalansert temperament, holder utmerket klasse og 

 har utmerket helhet. Hundens utmerkede kvaliteter i forhold til raseidealet tillater at 

 dommeren kan se bort fra mindre detaljfeil. Hundens må ha tydelig kjønnspreg. 

 Very Good (Meget god) i kvalitetsklasse 

 Hund som godt tilsvarer rasens standard, som er velbalansert og i god kondisjon. 

 Mindre feil kan tolereres, men ingen som negativt påvirker helhetsinntrykket. Denne 

 premieringen kan kun gis til hund av meget god kvalitet. 

 Good (God) i kvalitetsklasse 

 Hund som tilsvarer rasens standard, men som ikke har rasens alle karakteristiske preg 

 eller har bristende fysisk kvalitet. 

 Sufficient (Godtagbar) i kvalitetsklasse 

 Hund som tilsvarer rasens standard, men som ikke har rasens alle karakteristiske preg 

 eller har bristende fysisk kondisjon. 

 

Forklaringer på forkortelser: 

IM  = Ikke møtt 

KVAL  = Kvalitet 

KONK  = Plassering i konkurransen 

CK  = Championkvalitet 

CERT  =  Championkvalitet med oppnådd krav til jaktprøvepremie (minimum 2 ÅP) 

RES CERT = Som ovenfor, men gyldig kun dersom den hund som er tildelt CERT 

   blir diskvalifisert 

BHK/BTK = Best Hannhund Klasse/Best Tispe Klasse 

CACIB = Innstilling til internasjonalt utstillingschampionat (kun int. utstillinger) 

RES CACIB = Som ovenfor, men gyldig kun dersom den hund som er tildelt CACIB

   blir diskvalifisert (kun int. utstillinger) 

BIR  = Best I Rasen 

BIM  = Best I Motsatt kjønn 

HP  = HedersPremie 

AVLK  = Avlsklasse 

OPPDK = Oppretterklasse 

 


