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Vad är junior handling?

Fastställda av SKK/UtstK 2013-04-03, att gälla från 2014-01-01

Junior handling är en hundsport som har
rötter långt tillbaka i tiden, den första
tävlingen hölls i New York 1932. Handler
kallas den som visar upp hunden i utställ
ningsringen och när man sätter ordet junior
framför så vet man att den här sporten är
till för dem som är unga!

för domaren som möjligt att bedöma
hunden. Handlern får visa upp hunden i
olika figurer, till exempel fram och tillbaka
och triangel, för att domaren ska kunna se
hundens rörelser från olika sidor. Ibland
kan domaren även låta de tävlande byta
hundar med varandra.

Själva tävlingsformen bygger på, till skill
nad från vanliga utställningar, att domaren
bedömer hur man visar upp hunden. Alltså
ska hundens exteriör inte påverka domaren.

Syfte

En junior handler ska visa upp hundens
absolut bästa sidor och göra det så lätt

Tävlingarna anordnas för att öka hund
intresset bland ungdomar och för att
befrämja samt förbättra samarbetet mellan
ungdomar och hundar.
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Regler för tävlan i handling

Allmänt

Junior handling 10-13 år

Samma regler gäller för deltagande i hand
ling som för deltagande i utställning (se
SKK:s Utställnings- och championatregler).

Från och med den dag deltagaren fyller 10
år fram till och med dagen före deltagaren
fyller 14 år.

Rätt att anordna handlingtävling

Junior handling 14-17 år

Alla av SKK erkända läns-, special- och
rasklubbar samt ungdomsförbund äger rätt
att anordna handlingtävlingar.
SM-uttagningstävlingar arrangeras av SKK:s
länsklubbar samt Sveriges Hundungdom.

Redovisning av handlingtävling
Enbart resultat från SM-uttagningstävlingar
redovisas. Resultaten för SM-uttagningstäv
ling ska skickas till Sveriges Hundungdoms
kansli inom 8 dagar efter avslutad tävling/
utställning.

Handlingklasser
Tävlan i handling sker i inofficiell klass
minior handling (6-9 år), officiella klasserna
junior handling 10-13 år, junior handling
14-17 år samt inofficiell klass senior hand
ling (18-25 år).
SM-uttagningstävlingar sker i de officiella
klasserna junior handling 10-13 år samt
junior handling 14-17 år.
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Från och med den dag deltagaren fyller 14
år fram till och med dagen före deltagaren
fyller 18 år.
SM-final sker enbart i junior handling
10-17 år.
Rätt att deltaga på SM-uttagningstävlingar
SM-uttagningstävlingarna är öppna för alla
från och med den dag deltagaren fyller 10 år
fram till dagen före deltagarens 18 års dag.
Dock gäller att enbart svensk medborgare
kan bli SM-uttagen.
Hunden ska ha uppnått 9 månaders ålder
och vara registrerad i SKK eller i av SKK
erkänd utländsk kennelklubb.
Tävlande skall vara medlem i Sveriges Hund
ungdom, SKK:s länsklubb eller i av SKK
erkänd utländsk kennelklubb.
Hinder för deltagande
Hund som är anmäld till exteriörbedöm
ning ska, om denna infaller samtidigt som
SM-uttagningstävlingen, i första hand
exteriörbedömas.

REGLER FÖR TÄVLAN I HANDLING

Övrigt
Det är förbjudet att med hjälp av annan
person, som befinner sig i eller utanför
ringen, försöka påverka uppvisningen. Det
är även förbjudet för utomstående att störa
de tävlande under pågående bedömning.
Ringsekreteraren och/eller domaren har till
uppgift att se till att uppvisningen inte påver
kas på något sätt. Vid behov kan bestyrelsen
kontaktas för att reda ut eventuella problem.
Anvisningar för arrangör
Länsklubben kan efter samråd med lokal
klubb inom Sveriges Hundungdom utse
denna till medarrangör. Detta gäller även
distrikt inom Sveriges Hundungdom.
Domare bör väljas från domarlistan för
junior handling, som tillhandahålls av Sve
riges Hundungdoms kansli samt av SKK.
Tävlingsarrangör kan rådfråga Sveriges
Hundungdoms Handlingkommitté rörande
val av domare.
Arrangerande länsklubb bör inte ha samma
domare flera år i rad på samma utställning.

Genomförande av tävling
Domaren ska förhandsgranska och bedöma
alla tävlande innan finalen.
Varje åldersklass bedöms var för sig och
domaren placerar 1-4.
1:a prisplacerade i varje åldersklass går sedan
vidare till slutlig final och placeras 1-2.
Det bör inte vara fler än 10 stycken handlers i
ringen samtidigt. Vid ett stort antal deltagare
kan man, med fördel dela upp dessa i grup
per om 5-10 stycken. Hund som är anmäld
till exteriörbedömning ska, om denna infal
ler samtidigt som SM-uttagningstävlingen, i
första hand exteriörbedömas och därför bör
man, i det fall man har grupper, dela upp
dessa med hänsyn till exteriörbedömningen.
Då det tar sin tid att bedöma varje handler,
kan de som väntar gärna slappna av med sin
hund utanför ringen. De deltagande ska
dock upplysas om att de ska befinna sig i
ringen i god tid innan det är deras tur att
bli bedömda. Domaren rekommenderas att
i tidigt skede låta samtliga junior handlers
byta hundar med varandra.

Minior handling 6–9 år
(inofficiell klass)
Junior handling
10–13 år

Placeras
1-4

Placerad
1

Junior handling
14–17 år

Placeras
1-4

Placerad
1

Final
10–17 år

Senior handling 18–25 år
(inofficiell klass)
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Regler för SM-uttagningstävling

Anordnande av tävling
Uttagningstävlingar för Svenska Mäster
skapet (SM) arrangeras årligen av Svenska
Kennelklubbens länsklubbar.
SM-uttagningstävlingar anordnas i sam
band med samtliga internationella hund
utställningar, i samband med Stockholms
Kennelklubbs minnesutställning samt
vid Ungdoms-SM anordnad av Sveriges
Hundungdom. Till övriga nationella ut
ställningar är länsklubbarna välkomna att
ansöka om dispens för genomförande av
SM-uttagningstävling, dock minst ett (1)
kalenderår i förväg.
Arrangemang sker alla utställningsdagarna,
men de tävlande äger bara rätt att tävla en
gång per utställning. Tävlande äger inte rätt
att byta tävlingsdag efter anmälningstidens
utgång.
SM-uttagningstävlingen går under samma
villkor och regler som utställningen i övrigt
när det gäller domare, ringsekreterare, ring
och ringmaterial. Det ska alltid finnas ett
trimbord i ringen.
Arrangören ska tillse att bedömningsutlåtan
den och domarmall finns på plats (erhålls av
Sveriges Hundungdoms kansli).
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Placering
Varje åldersklass bedöms var för sig och
domaren placerar ekipagen 1-4. Vinna
ren i varje åldersklass blir kvalificerad till
SM-final. Om någon av dessa redan är
SM-uttagen vandrar kvalet vidare till nästa
placering, dock inte längre än till fjärde plats.
Klassvinnarna tävlar sedan mot varan
dra i stora ringen. Vinnande handler på
SM-uttagningstävling erhåller ett SKKinteckningskort.
OBS! Vid Sveriges Hundungdoms UngdomsSM kvalificeras endast vinnaren.
Anmälan till SM-uttagningstävling
Sista anmälningsdag till SM-uttagnings
tävling är densamma som till officiell
utställning.
Anmälningsavgift fastställs av SKK i sam
band med Länsklubbsfullmäktige.
Anmälan avser deltagande junior handler,
hund behöver inte anges. Observera att
tävlande endast äger rätt att tävla en gång
per utställning.
Tävlande äger rätt att delta med olika hundar
i SM-uttagningstävling och i SM-final. Vid
ett och samma tävlingstillfälle får den täv

REGLER FÖR SM-UTTAGNINGSTÄVLING

lande endast delta med en hund. Undantag
görs om hunden skadas eller insjuknar på
plats, i vilket fall intyg från utställningens
tjänstgörande veterinär krävs.
Utlysande av SM-uttagningstävling
samt SM-final
Utlysande av SM-uttagningstävling samt
SM-final görs i enlighet med direktiven för
anordnande av utställning.
Redovisning av resultat
Utställningsarrangören ska sända resultat
lista till Sveriges Hundungdoms kansli inom
8 dagar efter avslutad tävling/utställning, så
att listan över SM-kvalificerade kan hållas
aktuell inför nästa tävling. Fullständig del
tagarförteckning (samtliga anmälda junior
handlers) inklusive födelsedatum, medlems
nummer samt adress ska bifogas.
Domare
Domare vid SM-uttagningstävling ska då
domaruppdraget genomförs ha fyllt 20 år.

Domare får inte anmäla eller visa hund på
samma utställning som denne dömer SMuttagningstävlingar.
Domare ska inte döma SM-uttagningstäv
ling och SM-final samma år.
Domare vid SM-uttagningstävling samt
SM-final ska vara person som känner till
hur man visar upp flera olika raser. Önskvärt
är att personen ska ha genomgått domar
utbildning för juniorhandling eller vara
auktoriserad exteriördomare för så många
raser som möjligt.
Antalet junior handlers räknas in i det totala
antalet hundar en domare får döma per dag,
enligt SKK:s regler.
Ringsekreterare
Det ska finnas två ringsekreterare i junior
handling-ringen, varav minst en erfaren.
Båda ringsekreterarna ska vara väl insatta
i bedömningsutlåtandets utformning och
användande samt väl känna till hur en SMuttagningstävling bör genomföras.

Domare får döma högst två SM-uttagnings
tävlingar per år och med minst 30 mils
avstånd.

Junior handling
10–13 år

Placeras
1-4

Junior handling
14–17 år

Placeras
1-4

Placerad 1
respektive klass
kvalificerad till
SM-final

Final
10–17 år

www.skk.se
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SM-final

Regler
Alla SM-kvalificerade inbjuds till SM-final i
en gemensam klass 10-17 år som arrangeras
i samband med SKK:s sista internationella
utställning för året.
Domare ska inbjudas enligt gällande regler
för exteriördomare.
Rätt att delta i SM-final tillkommer endast
svensk medborgare.
I finalen placeras deltagarna 1- 4. Segraren
i SM-finalen utses till Årets junior handler.
Anvisningar
Svenska Kennelklubben ska samråda med
Sveriges Hundungdoms Handlingkommitté
vid val av domare. Det slutgiltiga beslutet
fattas av SKK.
SM-final anordnas av Sveriges Hundungdom
i samarbete med Sveriges Hundungdoms
Handlingkommitté.

Gemensam
klass
10–17 år
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10 deltagare
väljs ut
att gå
vidare

Genomförande av tävling
I första omgången visar de tävlande sina egna
hundar. Tio deltagare plockas ut till semifina
len som arrangeras i samband med de övriga
gruppfinalerna. Flera gallringar kan behövas
för att utse de slutliga tio semifinalisterna.
I semifinalen i stora ringen visar samtliga tio
först sin egen hund. Domaren kan även låta
de tävlande byta hund med varandra. De fyra
främsta tilldelas i slutet av semifinalen varsin
för handlern främmande hund, dessa bör om
möjligt vara av samma ras.
De fyra främsta deltar sedan i den slutliga
finalen med de främmande hundarna.
I finalen placeras deltagarna 1-4. Segraren
i SM-finalen utses till Årets junior handler
och erhåller en resa till en förutbestämd in
ternationell junior handlingtävling för att där
representera Sverige. SKK/Sveriges Hundung
dom bestämmer resmålet. I det fall segraren
inte kan delta går ”biljetten” vidare till nästa
placering, dock inte längre än till fjärde plats.

Semifinal
Egen
hund

4 deltagare
väljs ut

Final
Främmande
hund

Främmande
hund

Placerad 1
Placeras
1-4

Årets
junior
handler

Anvisningar för domare
i junior handling

Syfte
Tävlingarna anordnas för att utöka hund
intresset bland ungdomar och för att
befrämja samt förbättra samarbetet mellan
ungdomar och hundar.
En junior handler ska visa upp hundens
absolut bästa sidor och göra det så lätt för
domaren som möjligt att bedöma hunden.

Bedömning
• Domaren ska i första hand fästa upp
märksamhet på samarbetet mellan hund
och handler.
• Domaren ska ta hänsyn till rasernas olika
förutsättningar i en utställningsring samt
inte låta sig påverkas av hundens exteriöra
kvalitet.
• Handlerns förmåga att ha god uppmärk
samhet mot domare, ringpersonal och
övriga tävlande ska bedömas.
• Domaren ska lägga märke till om handlern
i någon störande grad skymmer hunden.
• Domaren ska låta de tävlande visa upp sin
hund i olika figurer, t.ex. någon av dessa:
cirkel, fram och tillbaka, triangel, ensam

eller i par. Svårare figurer, t.ex. L och T, kan
användas som utslagsgivande moment.
Hänsyn ska tas till hundens storlek och
rastypiska rörelseschema.
• Handlern ska framhäva hunden på ett
diskret sätt.
• Handlern får inte störa övriga tävlande.
• Bedömningsrutinerna ska likna vanlig
exteriörbedömning så mycket som möjligt
(med undantag för finalen).
• Domaren tillhandahålls av arrangören
en ”Domarmall” för egna anteckningar.
Dessa innehåller de grundläggande mo
menten och tanken är att domaren för
egna stödnoteringar över de tävlande
under de olika momenten.
• Domaren ska för varje tävlande formu
lera ett utlåtande som skriftligt delges
deltagarna på specifik blankett; ”Be
dömningsutlåtande”, vilken innehåller
samma grundläggande moment som
domarmallen.
Domare på SM-uttagningstävling och final
ska vara väl insatt i Regler för handling.
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ANVISNINGAR FÖR DOMARE I JUNIOR HANDLING

De olika bedömningskategorierna
Uppställning / genomgång
Tandvisning m.m.

Här sätts handlerns färdigheter inom hand
ling och dennes uppmärksamhet på prov.
Handlern ska under genomgången göra
en tandvisning på hunden och domaren
kan gärna göra det lite svårare för handlern
genom att gå runt ekipaget vid uppställning
och/eller flytta något ben på hunden vid
genomgång. För att ytterligare kontrollera
handlerns kunskaper kan domaren gärna
ställa någon utställningsrelaterad fråga till
handlern.
Rörelser
Fram & tillbaka, figur som t.ex. cirkel eller
triangel, rörelse i grupp m.m.

Här bedöms handlerns förmåga att visa upp
hundens och för rasen rastypiska rörelser på
bästa sätt. Domaren ska låta de tävlande visa
upp sin hund i olika figurer, t.ex. någon av
dessa: cirkel, fram och tillbaka, triangel, en
sam eller i par. Svårare figurer, t.ex. L och T,
kan användas som utslagsgivande moment.
Domaren ska också bedöma hur handlern
visar upp hunden i grupp, tillsammans med
övriga medtävlare. Anpassning till den egna
hunden samt till andra medtävlare bedöms.
Rasspecifikt uppvisande
Här bedöms handlerns kunskaper om rasens
specifika detaljer och hur den egna rasen
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visas. Vid byte av hund på tävling bedöms
även handlerns kunskaper om byteshundens
rasspecifika uppvisande.
Helhetsintryck av ekipage
Samarbete, kontakt, attityd m.m.

Här bedöms kontakten och samarbetet
mellan hund och handler, samt ekipagets
attityd. Domaren beaktar allt i handlerns
uppvisande och kommenterar ekipagets
helhetsintryck.
Övrigt
Här finns plats för ytterligare synpunkter
samt tips till handlern inför framtiden.
Domaren behöver nödvändigtvis inte kom
mentera allt enligt bedömningsutlåtande
mallen. Rubrikerna är endast ett fåtal för att
ge frihet i bedömningen och göra det möjligt
för domaren att fokusera på vissa saker i
handlerns uppvisande, samt ge möjlighet
till att analysera dessa. Bedömningsutlå
tandemallen tar upp det grundläggande en
handler bör veta och är ett stöd för doma
ren att bedöma enligt junior handlingens
grundtanke.
Om domaren så önskar kan denne ta hjälp
av domarmallen för egna, personliga an
teckningar.
Det är varje junior handling domares ansvar
att vara väl insatt i bedömningsutlåtandemallens utformning, samt att ha vetskap om
hur denna ska användas.

Förslag på figurer
1. Cirkel

2. Fram och tillbaka

3. Triangel

4. L

5. T

D - Domaren
 - Handlerns/hundens väg
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Bedömningsutlåtandemall och exempel på bedömning

Bedömningsutlåtande Junior Handling
Utställning:

Datum

Namn:

Ras:

Katalognr:

Uppställning /
genomgång:

med tandvisning mm.

Rörelser:

fram & tillbaka, figur som
t.ex. cirkel eller triangel,
rörelse i grupp m.m.

Rasspecifikt
uppvisande:
Helhetsintryck
av ekipage:

samarbete, kontakt, attityd
m.m.

Övrigt:
Domare / signatur

Placering:

SM-Kval: O
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Domarmall
Domarmall för Junior Handling
Används för domarens egna anteckningar om domaren så önskar

Utställning:

Datum:

Katalognummer:
Uppställning / genomgång:

med tandvisning m.m.

Rörelser:

fram & tillbaka, figur som t.ex. cirkel eller
triangel, rörelse i grupp m.m.

Rasspecifikt uppvisande:

Helhetsintryck av ekipage:
samarbete, kontakt, attityd m.m.

Övrigt:
Vidare till nästa omgång
Vidare till final
Placering
SM - kval
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Noteringar
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Ge din hund samma
trygghet hela livet

A

gria Veterinärvård är en helt ny typ
av försäkring för din hund. Det är
den enda försäkringen som ger
hunden samma trygghet hela livet, utan att
ersättningsbeloppen sänks när den blir äldre.
Vi har också gjort det enkelt för dig – det
mesta ingår i grundförsäkringen och du
behöver inte sätta dig in i olika tilläggsförsäkringar och ersättningstak. Försäkra din
valp innan den fyllt fyra månader så får du
det mest omfattande skyddet. Vill du veta mer
– ring 0775-88 88 88, gå in på agria.se eller
kontakta Länsförsäkringar där du bor.
*Försäkrar du din valp innan den fyllt 4 månader får
du 30 procent rabatt på priset för försäkringen det
första året.

30%

rabat
t förs
året* ta

agria.se, 0775-88 88 88
Agria Djurförsäkring är länsförsäkringsgruppens
specialistbolag för djur- och grödaförsäkring.
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