Planering och genomförande av
Lokal/officiellutställning i Svenska Whippetklubbens regi
Att arrangera en hundutställning handlar väldigt mycket om god planering. För att en
utställning ska bli lyckad krävs att allt är genomtänkt från början till slut. Det här dokumentet är till för
att du som vill arrangera en lokalutställning i SWs regi ska ges goda förutsättningar att på bästa sätt
kunna genomföra en utställning.
Innan planeringen av utställningen tar fart på allvar ska du kontakta SWs
utställningskoordinator som kommer att vara din kontaktperson mot styrelsen under
planeringen och genomförandet av utställningen. På hemsidan, www.whippetklubben.nu,
under fliken ”Förtroendevalda” hittar du namnet på utställningskoordinatorn.
Lite praktisk information till arrangören
Rambudget:
Som arrangör ska du tidigt ta fram en rambudget baserad på ett uppskattat antal utställare och en
uppskattning av kostnaderna för lokal, utrustning och domare. Ta kontakt med SWs kassör om du
behöver hjälp med detta. Kontaktuppgifter finner du på hemsidan.
Utställningslokal eller utställningsplats:
Om utställningen ska vara utomhus skall underlaget vara bra. Tänk på gräsklippning.
Inga tält får ställas upp närmare ringen än 3 m eller enligt markering av
utställningsarrangören. Om utställningen ska hållas inomhus, tänk på att lokalen ska vara tillräckligt
stor och inte för dyr. Fundera på om underlaget skulle bli bättre med mattor. Hyreskostnad måste
förankras i styrelsen via utställningskommittén innan utställningen.
Domare:
Vid planeringen före utställningen är domarvalet en av de viktigaste frågorna:
Kom gärna med förslag till din utställning, men bestäm ingenting och bjud
inte in någon domare utan att du fått klartecken från SWs styrelse! Presentera
domarförslagen för utställningskoordinatorn som i sin tur kontaktar domarkommittén.
Arrangören ska meddela domaren att denne senast 4 veckor efter utställningen
måste skicka sin domarkommentar till Whippet Bladets redaktör. Om domaren inte gör
detta kommer hon/han inte att bjudas in för att på nytt döma i SWs regi.

Reseersättning till domare:
Det är viktigt att domaren får sin ersättning för sina utgifter direkt efter utställningens slut.
Inget domararvode betalas ut. Det är arrangören som betalar ut ersättningen. Behöver du ett förskott
kontaktar du kassören minst 14 dagar innan utställningen. Reseersättning ges med högst 1.500 kr för
svenska uppfödare som dömer, utländska domare 2,500 kr
Annonsering:
Kontakta PM ansvarig i god tid för att få PM publicerat i tidningen enligt den tidsplan som
gäller. PM ansvarig ser även till att PM kommer till hemsidan och till SvVK PM nummer om det är
möjligt.

Tidsplan för Whippet Bladet:
utställning i jan - mars: PM i höstnumret
utställning i april – juni: PM i julnumret
utställning i juli - aug: PM i vårnumret
utställning i sep – dec: PM i sommarnumret
För utställningar som kommer till sent går det fortfarande att använda ett senare nummer.
Anmälan:
Alla online anmälningarna går till SKK (Svenska Kennelklubben).
Anmälan till utställning är bindande. Endast medlemmar i Svenska Whippetklubben har rätt att
anmäla hund till av klubben arrangerad utställning (undantaget ägare av utländsk hund samt ägare av
hund på utställning som är ett samarrangemang med annan klubb och som är godkänd av styrelsen.)
Anmälan online via klubbens hemsida eller SKK’s internetanmälan kennet.skk.se/internetanmalan
Återbetalning av anmälningsavgift enligt SKK’s regler.
Nummerlappar och PM skickas ut med mejl eller i vissa fall post av utställningskoordinatorn.
Utställningskatalog:
Utställningskoordinatorn skickar katalogen med e-post (pdf-fil) till arrangören som ska trycka samt
sälja den på utställningen. Vid behov kan utställningskoordinatorn även ombesörja trycket. Uppmana
utställare och andra att annonsera i katalogen till en kostnad av 150 kr/sida. För färgannons kontakta
Utställningskoordinatorn. Glöm inte att lista sponsorerna och de som skänkt priser i katalogen.
Royal Canin och Sveland Djurförsäkringar är Svenska Whippetklubbens huvudsponsorer,
konkurerande material får inte finnas på utställningen.
Ifylld katalog med placering och antal anmälda/deltagande hundar skickas till:
Whippet Bladet, webbmaster (via e-post och i listformat för snabbare publicering av
resultaten på hemsidan) poängräknare och SWs arkiv.
Kritiklappar:
Kritiklapparna fördelas efter utställningen enligt följande: originalet till utställaren, en del till domaren
och en del till arkivet. Av de kritiklappar som ska till arkivet ska alla klassplacerade samt vinnande
gruppers kritiklappar skrivas av och e-postas till utställningskoordinatorn för publicering i tidningen.
Kontakta utställningskoordinatorn om du har några frågor om detta.
Utställningsmaterial:
Rosetterna ska beställas senast 14 dagar innan utställningen. Kontakta
utställningskoordinatorn som hjälper dig att komma i kontakt med rosettansvarige.
Priser:
I första hand delas skänkta priser ut. Tänk på att enskilda klasser kan sponsras. Sponsrade klasser
skrivs in i katalogen. Priser ska delas ut oavsett HP. Dessutom ska extra priser delas ut i samtliga
finaler. Var gärna generös med priser i valpklasserna. Tänk även på present till domare och
ringsekreterare Tänk även på att i största möjliga mån försöka engagera ringsekreterare som inom
klubben som kan tänka sig att skänka arvodet tillbaka till klubben.
Vandringspriser:
SW svarar för kostnaden för gravyr av vandringspriser skänkta till lokalutställningar.
Nya vandringpriser måste godkännas av styrelsen innan de tas emot.
Nya vandringspriser ska åtföljas av album och inte graveras.
Fotografering:
Lokalarrangören måste engagera en bra fotograf, som tar foton av samtliga BIS-finalister
samt av bästa hane- och bästa tikklassen. Med © för Svenska Whippetklubben. Bilderna sänds till
utställningskoordinatorn (minst 300 dpi i 100% för tryck) och webbmaster via e-post. Ca 800 x 600
pixlar för 1-2 hundar gruppbilder 1000 x 500 pixlar.

Förtäring:
Tänk på att ordna någon form av kafeteria i anslutning till utställningen.

Lotterier:
Planera för minst 1 lotteri à minst 10 kr/lott.
Kontakt med massmedia:
Vid kontakt med lokalpress/radio: tänk på att det tydligt måste framgå att det är Svenska
Whippetklubben som är arrangör till utställningen.
Sponsoring/försäljning:
Om SWs utställning anordnas på samma plats som annan utställning, ska
utställningsansvariga i SW kontakta utställningsansvarig på platsen för att klarlägga de regler
som ska gälla angående sponsor/er, annan form av reklam, försäljning, utställningsringens
placering, servering m.m. Skriftlig överenskommelse mellan parterna bör upprättas.
Klubbens huvudsponsorer är Royal Canin och Sveland Djurförsäkringar.
Redovisning:
En komplett redovisning måste skickas till kassören efter utställningen. Redovisningen görs på
speciell blankett som rekvireras från kassören. Tänk på att alla faktiska kostnader betalas av SW (t ex
porto, telefon mm). Redovisa med kvitton! Senast tre veckor efter utställningen ska all ekonomi vara
redovisad. Inbetalning av pengar sker på SWs pg 3 76 95-4.
Senast 3 veckor efter utställningen ska allt överblivet eller lånat material återlämnas.
Förpacka överblivna rosetter väl (silkespapper) så att de inte blir skrynkliga och skicka dem tillbaka till
rosettansvarig.
Klasser och avgifter:

Valpklass 4-6 mån
Valpklass 6-9 mån
Kryptorchidklass
Juniorklass 9-18 mån
Unghundsklass 15-24 mån
Bruksklass 15 månÖppenklass 15 månChampionklass
Seniorklass 8-10 år
Veteranklass 10 år – (Off.uts fr. 8 år)
Avelsklass
Uppfödarklass
Generationsklass
Parklass
barn med hund

Inofficiell utställning
160 kr
160 kr
230 kr
230 kr
230 kr
230 kr
230 kr
230 kr
160 kr
20 kr (Återbetalas på
utställningen)
Gratis
Gratis
60 kr/klass
40 kr/par
(valfri ras) 20 kr

Officiell utställning
170 kr
170 kr
Ingen Kryptorchidklass på off.uts
270 kr
270 kr
270 kr
270 kr
270 kr
Ingen Seniorklass på off uts
170 kr från 8 år
Gratis
Gratis
60 kr/klass
40 kr/par
(valfri ras) 20 kr

Allmänna bestämmelser
Domare får maximalt bedöma 100 hundar, är fler hundar anmälda måste en extra domare inkallas.
Utställningskommittén kan i samråd med aktuell domare bevilja dispens på fler hundar.
Officiell utställning 80 hundar/domare, ev. dispens på fler hundar söks hos SKK av utställningskoordinatorn
HP samt UK (utmärkt kvalitet) utdelas på SWs lokalutställningar: Enligt SKK:s
bestämmelser får CK inte utdelas på inofficiell utställning. CK är därför ersatt med UK
(utmärkt kvalitet). De hundar som domaren önskar se i BH- respektive BT-klass tilldelas UK (gäller alla
klasser utom valpklasserna och kryptorchidklass, där endast HP utdelas). Detta måste arrangören
informera domaren om innan bedömningen påbörjas.
Officiell utställning enligt SKKs Utställnings- och championatregler.

Speciella bestämmelser för deltagande i de olika klasserna på lokalutställning.
Kryptorchidklass: Hane som saknar en eller båda testiklarna får delta i kryptorchidklass. HP kan
utdelas och berättigar till tävlan om BIS-krypt. Dock kan inte kryptorchid hane med HP delta i BHklass.
Bruksklass: Öppen för samtliga hundar, även champions, som har giltig race-,
rundbanekapp- eller lure coursinglicens. För hundar med lure coursinglicens gäller även att hunden
ska ha sprungit minst ett godkänt lopp (minst 55 poäng).
Klasser där deltagande anmäls på plats
Generationsklass: Minst 3 hundar i rakt nedstigande generation. Minst 3 hundar måste vara anmälda
till utställningen oavsett hur många som deltar i klassen. Även hundar i valp- och kryptorchidklass äger
rätt att delta. 60 kr/klass. Bedömning: I generations-klassen ska bedömningen främst se till hundarnas
enhetlighet i typ och jämnhet genom generationerna. Domaren tar ut en vinnande grupp.
Parklass: Två så lika hundar som möjligt. Båda hundarna måste vara anmälda till
utställningen. Även hundar i valp- och kryptorchidklass äger rätt att delta. 40 kr/par.
Bedömning: Vid bedömningen ska även kvaliteten på hundarna bedömas. Hundarna ska vara så lika
varandra som möjligt, men också av hög klass. Domaren tar ut ett vinnarpar.
Barn med hund: Arrangeras om arrangören så önskar. Ålder upp till 10 år (eller enligt
arrangörens önskemål.) 20 kr/ekipage. Hunden behöver inte vara anmäld till ut-ställningen för att få
delta i Barn med hund. Klassen är öppen för alla raser. Tävlan om Barn med hund förläggs till
lunchpausen.
Bedömning: Här ska domaren bedöma samspelet mellan hunden och uppvisaren och hur den senare
lyckas visa fördelarna hos sin hund så bra som möjligt.
Juniorhandling: Arrangeras om arrangören så önskar. Ålder 10-16 år (eller enligt
arrangörens önskemål). 20 kr/ekipage. Hunden behöver inte vara anmäld till utställningen för att få
delta i Juniorhandling. Klassen är öppen för alla raser. Förläggs
till lunchpausen. Bedömning: Här ska domaren bedöma samspelet mellan hunden och uppvisaren och
hur den senare lyckas visa fördelarna hos sin hund så bra som möjligt.
Finalerna:
Vid tävlan i BIS-klasserna deltar endast hundar som fått HP eller UK.
Finalerna bedöms i följande ordning:
BIS-valp 4-6 HP för deltagande (omedelbart efter avslutad valpbedömning)
BIS-valp 6-9 HP för deltagande (omedelbart efter avslutad valpbedömning)
BIS-kryptorchid HP för deltagande
BIS-junior Lägst HP för deltagande
BIS-unghund Lägst HP för deltagande
BIS-bruks Lägst UK för deltagande
BIS-senior Läst HP för deltagande
BIS-veteran Lägst HP för deltagande
BIS-TOTALT
Därefter bedöms avels- och uppfödarklasser, par- och generationsklasser.
Tack för hjälpen med lokalutställningen!
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