RINGFÖRDELNING
Gotlands Kennelklubb Inofficiell utställning i Visby
Söndag 2018-10-07
___________________________________________________________________________
Start av bedömning: se respektive ring.
Domaren dömer ca 20-25 hundar per timme. Detta kan användas som en riktlinje när du beräknar din
egen hunds bedömningstid med hjälp av hundantalet i din ring.
Valpar bedöms alltid först i respektive ras.
Bra att veta & komma ihåg:
Flexikoppel/Rullkoppel är inte tillåtet inom hela utställningsområdet.
Vaccinationsintyget, hunden ska vara vaccinerad enl. SKK vaccinationsregler
Försäljning av korv, kaffe, läsk, godis m.m. finns.
Tävlan i barn med hund kl 12.00 anmälan görs på plats 40:- fram till 11.30
Ta med egen stol, och även något att sitta på/ligga på för hunden, ev. en bur till hunden & en vattenback.
Valpar under 4 månader får ej vistas inom utställningsområdet.
Vägbeskrivning: Infart från Toftavägen kör förbi Oskarsstenen mot Visborg. Ta höger Vädursgatan
mot Hemglass, Medeltidsveckan mm (vi kommer att skylta med Gotlands Kennelklubb) kör ca 50
meter på vänster sida finns en parkeringsplats och där finner ni utställningsplatsen. Vägen är
avstängd vid infart från Regementsgatan.

Ring 1

Börjar kl. 10:00

Sickan Bäckman
PUMI
AUSTRALIAN CATTLEDOG
DANSK-SVENSK GÅRDSHUND
LAGOTTO ROMAGNOLO
DVÄRGSCHNAUZER, SVART
DVÄRGSCHNAUZER, SVART & SILVER
SCHNAUZER, SVART
RIESENSCHNAUZER, SVART
ROTTWEILER
GRAND DANOIS
SANKT BERNHARDSHUND, LÅNGHÅRIG
PYRENÉERHUND
CAO DA SERRA DA ESTRELA, PELO COMPR
AFGHANHUND
BORZOI
GREYHOUND
WHIPPET
TAX, STRÄVHÅRIG NORMALSTOR
SKOTSK TERRIER
NORSK LUNDEHUND
POMERANIAN
BASSET ARTÉSIEN NORMAND
RHODESIAN RIDGEBACK
BICHON HAVANAIS
JAPANESE CHIN
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CHINESE CRESTED DOG
PHALÈNE
PUDEL, DVÄRG
FRANSK BULLDOGG
MOPS
COCKER SPANIEL
ENGELSK SPRINGER SPANIEL
WACHTELHUND
FLATCOATED RETRIEVER
GOLDEN RETRIEVER
LABRADOR RETRIEVER
NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER

TOTALT ANMÄLDA HUNDAR
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Så här går det till på vår inofficiella utställning:
I varje ras tävlar alla åldersklasser först var för sig, hanar först.
Hundarna kommer in i ringen i nummerordning, och i sin resp. klass.
Man ställer upp hunden och går så som ringsekreteraren och domaren anvisar.
De hjälper er till rätta, så att ni ska veta hur ni ska gå & var ni ska stå.
Hundarna bedöms först tillsammans, därefter en och en där domaren dikterar en skriftlig kritik.
Då detta är klart är det konkurrensbedömning där domaren placerar hundarna
som 1: a, 2: a, 3: a, 4: a, den som vinner där tävlar sedan vidare i Bästa hanhundsklass resp.
Bästa tikklass.
De som vinner Bhkl och Btkl, tävlar sedan mot varann om att bli BIR (bäst i rasen) och BIM
(bäst i motsatt kön). Baby tävlar för sig själva om BIR-baby och likadant med valparna om
BIR-valp.
Skulle en veteran vinna BIR, blir den alltså både BIR och BIR-veteran
och ska vara med i 2 finaltävlingar…☺
BIR-hundarna tävlar vidare i stora ringen och möter övriga raser i samma grupp,
(alla raser är indelade i 10 grupper) som har blivit BIR.
Den hund som då vinner i sin grupp går vidare till Best in Show.
I Best in Show möts alla som vunnit sin grupp, dvs. 10 st, om alla grupper finns representerade på
utställningen.
Där plockas 4st. ut som sedan placeras i Best in Show-finalen.
De placeras då 1: a, 2: a, 3: a, 4: a.
Baby och valp tävlar var för sig i Best in Show-finalerna,
de delas inte in gruppvis, utan alla tävlar mot alla.
Likadant med veteranerna.
Där väljer domaren ut de 4 bästa, som placeras 1:a till 4:a i BIS-baby, BIS-valp, BIS-veteran och
Best In Show-finalerna!
De som vinner BIS Baby, BIS valp, BIS Veteran och BIS är kvalificerade till Gotlands
Vackraste Hund 2018. Tävlingen är den 9 februari 2019.

Vi önskar alla – deltagare och publik
– en riktigt trevlig dag!

