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0 
Disse forskriftene har blitt bestemt av NKU/AU (Nordic Kennel Union/   ) 12. oktober 2016, og kan kun 
endres av NKU/AU. 
 
Disse reglene vil bli evaluert mot utgangen av 2019 av NKU/AU, og kan bli endret. Deretter vil disse 
reglene bli evaluert hvert 5. år (2021). 
 
Disse forskriftene kommer i tillegg til de nasjonale utstillingsreglene fra de nordiske landene, med 
respekt for de hundeutstillingene der et Nordisk Utstillingssertifikat fortjener tittelen ‘Nordisk 
Utstillingschampion’. 
 
Hvert land har rett til å kreve et gebyr for hver eneste hund som har deltatt på utstillingen fra den 
klubben det gjelder som organiserer nordisk hundeutstilling. Den nasjonale kennelklubben bestemmer 
størrelsen på gebyret. Gebyret beholdes av den nasjonale kennelklubben. 
 
1 Grunnleggende 
Hundenes velferd og helse må ha høyeste prioritet på alle hundeutstillinger i samsvar med nasjonale 
hundeutstillingsforskriftene. 
 
Hvert av de nordiske landene har rett til å organisere fem (5) Nordiske Hundeutstillinger, men i hvert fall 
en hvert år. I tillegg, har hvert land rett til å organisere en utstilling for hver 5000 registrerte hund. Antall 
registreringer året før innsending av søknad om showet blir tatt hensyn til. 
 
Den nordiske hundeutstillingen kan ikke være en internasjonal FCI utstilling samtidig. Med andre ord, en 
utstilling kan ikke være både en Nordisk med utdeling av nordisk utstillingssertifikat, og en internasjonal 
hvor Cacib deles ut. 
 
En Nordisk Vinnerutstilling må være en nordisk hundeutstilling. Den største utstillingen i hvert land i 
løpet av et år kan være en nordisk hundeutstilling. 
 
Katalogen for disse utstillingene må være klart merket med NKU-logo og med følgende tekst: ‘Nordic 
Kennel Union’. 
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2 Søknader 
En søknad med status som en nordisk hundeutstilling må fremsettes senest 31. desember 3 år før 
utstillingen, til kennelklubben i det aktuelle landet. 
 
En arbeidsgruppe nedsatt av NKU/AU koordinerer søknadene slik at man unngår at flere utstillinger 
legges til samme tidspunkt. Dato for utstillingen, avstanden mellom utstillingene, og oppdeling av 
grupper skal vurderes spesielt. 
 
Det er NKU Sekretariatets oppgave å sette opp og publisere tidsplaner for nordiske hundeutstillinger. 
Utstillingene må være godkjent at NKU. 
 
3 Klasser 
Et Nordisk utstillingssertifikat kan utstedes til hunder som har deltatt i de følgende klassene: 

 Junior klasse 

 Unghundsklasse 

 Åpen klasse 

 Bruksklasse 

 Champion klasse 

 Veteran klasse 
 
Klasser hvor Nordisk utstillingssertifikat ikke kan deles ut: 

 Babyklasse 

 Valpeklasse 
 
4 Nordisk utstillingssertifikat 
Bare ett Nordisk utstillingssertifikat kan bli delt ut i hvert kjønn, i alle raser og raservariasjoner – i 
samsvar med den nasjonale kennelklubbs forskrifter. 
 
Alle raser godkjent av NKU kan ta imot Nordisk utstillingssertifikat. 
 
Det nordiske utstillingssertifikatet blir gitt til den beste hannen og den beste tispen, og 
reservesertifikatet blir delt ut til den andre beste hannen og den andre beste tispen, uansett hvilken 
klasse hunden først konkurrerte i. 
 
Når den nasjonale kennelklubben i ettertid av utstillingen bekrefter det nordiske utstillingssertifikatet, og 
det viser seg at hunden har denne tittelen på utstillingsdatoen, eller at hans/hennes resultater blir 
kansellert, videregis sertifikatet til hunden som ble tildelt reservesertifikatet, med andre ord gis det 
videre til andre beste hanne/tispe. Det nordiske utstillingssertifikatet blir aldri gitt videre utover det. 
 
Forslag til nordisk utstillingssertifikat vil bli utstedt av de aktuelle dommerne. Den endelige bekreftelsen 
vil bli foretatt av den nasjonale kennelklubben. 
 
På Nordisk hundeutstilling vil nasjonale sertifikat også bli tildelt. 
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5 Dommere 
Andelen av Nordiske dommere må i hvertfall være minst 50% og i hvertfall fra tre nordiske land på en 
Nordisk hundeutstilling. 
 
Refusjon til dommer skal være i tråd med den nasjonale kennelklubbs regler og forskrifter. 
 
6 Nordisk utstillingschampion 
Den nye tittelen nordisk utstillingschampion erstatter den nordiske utstillingschampion i dag (som krever 
tre nasjonale championtitler fra nordiske land). 
 
Regler for den nye nordiske utstillingschampiontittelen i Danmark, Finland, Norge og Sverige: 

 Hunden må ha en nasjonal utstillingschampiontittel i landet hvor den er registrert. 

 Tre nordiske utstillingssertifikat fra tre forskjellige nordiske land, tildelt av tre forskjellige 
dommere. I hvertfall et av de nordiske utstillingssertifikatene må være mottatt etter fylte 24 
måneder. 

 
Regler for den nye nordiske utstillingschampiontittel i Island: 

 Tre nordiske utstillingssertifikat fra tre forskjellige dommere. I hvertfall et av de nordiske 
utstillingssertifikatene må være mottatt etter fylte 24 måneder. 

 
Søknaden for tittelen nordisk utstillingschampion må være innsendt til kennelklubben i det landet hvor 
hunden er registrert. Hvis hunden er registrert utenom de nordiske landene må søknaden sendes til 
kennelklubben i det landet hvor det siste sertifikatet ble mottatt. 
 
7 Overgangsregler i 2018-2019 
En kortere tidsfrist for innsending av søknaden om nordisk hundeutstilling kan bli anvendt. 
 
Unntak fra regelen vedrørende i hvertfall 50% nordiske dommere fra tre nordiske land kan bli gjort. 
 
De gamle og de nye forskriftene for Nordisk utstillingschampiontittel kan bli brukt paralellt. 
De nye forskriftene trer i kraft fra 1. januar 2020. 
 
 
 


