ATT STÄLLA UT OCH HANTERA HUNDAR I STORBRITANNIEN
Alla som deltar i hundutställningar i Storbritannien förväntas att upprätthålla och följa högsta standard
i enlighet med Kennel Clubs regler och förordningar (KC Show Regulation F3).
HANTERING

Utställare får inte lyfta hundarna genom att plocka upp dem i svansen eller koppel. Detta accepteras inte. Utställare bör
observera att sådant förfarande räknas som hårdhänt hantering och rapporter om detta kommer att hänvisas till kommittén
enligt Kennel Club Show Regulation F11.
BURAR/LÅDOR

Användning av burar/lådor med falska nätgolv där hunden inte sitter på burens bas tillåts inte på Crufts. Varje utställare
ansvarar också för att det ska finnas identifikation på deras egna burar/lådor.
OBEVAKADE HUNDAR

Crufts är en offentlig utställning och med hänsyn till säkerheten för alla berörda parter bör hundar aldrig lämnas obevakade på
bänkar eller andra platser.
GRUPP 3-RASER PÅ CRUFTS

Den engelska kennelklubben värnar om hundarnas hälsa och välfärd och att säkerställa att endast friska hundar ställs ut och
vinner priser på hundutställningar.
Priset Bäst i rasen för raser som hör till grupp 3 kan inte bekräftas förrän hunden har genomgått en besiktning av
utställningens officiella veterinär.
Om hunden inte klarar veterinärbesiktningen har den inte rätt att tävla i den relevanta gruppen. (Kennel Club Show Regulation
F(1)27.a). Följande raser tillhör grupp 3 (Regulation F(1)27.a):
Bassethund, Blodhund,
Bulldogg, ChowChow,
Bordeauxdogg, Tysk schäferhund,
Mastiff, Neapolitansk mastiff,
Pekingese, Mops,
Shar Pei, Sankt bernhardshund.
ATT FÖRBEREDA HUNDARNA

Ämnen som förändrar hundens päls i fråga om naturlig färg, textur eller struktur får inte förekomma i hundens päls
av något skäl eller vid något tillfälle under utställningen. Ämnen som ändrar den naturliga färgen på någon exteriör del får
inte förekomma på hunden av något skäl eller vid något tillfälle under utställningen.
Alla andra ämnen (förutom vatten) som kan användas för att förbereda hunden för en utställning får inte finnas kvar i pälsen
eller någon annan del under utställningen (Kennel Club Show Regulation F(B)).
ATT RESA MED DIN HUND

Utställare på Crufts ska försäkra att deras hund/ar uppfyller alla villkor om att föra in hundar till Storbritannien. Införsel av
hundar från vissa länder kan ibland omfatta en procedur som kan ta flera månader att slutföra innan resan till Storbritannien
och Crufts. För ytterligare upplysningar se www.defra.gov.uk/take-pet-abroad.
Om du behöver ett hälsointyg för din hund för resan tillbaka från Crufts, kan du inte få detta från den frivilliga
veterinärpersonalen i vårt veterinärcentrum. För att underlätta det för sina utställare har dock Crufts arrangerat så att det
finns en veterinär från 608 Veterinärgrupp som dagligen besöker utställningen för att tillhandahålla dessa intyg till dig.
Tjänsten är tillgänglig dagligen mellan 4:00 och 5:30 i veterinärcentret. Utställaren måste betala veterinärpersonalen vid
besiktningen, till en kostnad av GBP 45 per intyg (SEK 585). Betalningen skall ske kontant eftersom checkar, betal- och
kreditkort inte kan accepteras. Du kan beställa tid på veterinärcentrum under hela dagen.
SVANSKUPERING

Kupering före den 6 april 2007: om din hund fick sin svans kuperad före den 6 april 2007, antingen i Storbritannien eller i
utlandet, kan den delta på Crufts.
Kupering den 6 april 2007 eller efter: om din hund fick sin svans kuperad den 6 april 2007 eller senare, kan den enligt lagen
inte delta på Crufts.

ÖRONKUPERING

Hundar med kuperade öron får inte delta i något evenemang som har licens från Kennel Club (Kennel Club Show Regulation
B19).
HÖGLYFTARE/STAPLARE

Höglyftare/staplare får inte användas på Crufts.
HUNDAR I FORDON

Vi kommer omedelbart att vidta lämpliga åtgärder om hundar lämnas i fordon och är stressade.
KENNEL CLUB -REGISTRERING ‒ BERÄTTIGANDE ATT TÄVLA

För att du ska kunna ställa ut din hund på Crufts måste den ha ett Kennel Club-registreringsnummer eller ett ATC-nummer
(Authority To Compete).
Din hund kan inte delta i Crufts om den inte har ett ATC-nummer.
Alla ATC-ansökningar för att delta i Crufts måste komma den engelska kennelklubben tillhanda senast den 23 december 2015.
Vi kan inte garantera att vi kan utfärda ett ATC-nummer för ansökningar efter detta datum.
Du ansöker genom att fylla i Blankett 14 – Ansökan om ATC-nummer (Authority To Compete)
www.thekennelclub.org.uk/media/8906/form14.pdf
KENNEL CLUB UPPFÖRANDEKOD

Kennel Club har utvecklat en uppförandekod som vägledning om vad som förväntas av dig som utställare, både av klubben och
av andra utställare (Kennel Show Club Regulation F3).
Kennel Clubs uppförandekod har utvecklats för att klargöra våra förväntningar av alla som deltar i eller närvarar vid
engagemang under vår jurisdiktion.
Detta är inte uttömmande och bör ses i samband med alla relevanta förordningar i Kennel Clubs årsbok. Överträdelse av dessa
ordningsföreskrifter kan hänvisas till den allmänna kommittén för disciplinära åtgärder enligt Kennel Clubs regler och
förordningar.
• Alla hundar måste ha ett välbalanserat temperament så att domaren kan undersöka dem oberoende av utställarnas hjälp.
• Hundar med aggressiva tendenser får inte ställas ut.
• Sparring mellan hundar i ringen är inte tillåtet.
• Uppförande – som deltagare har du skyldighet både till dina hundar och till andra deltagare att se till att licensierade
evenemang är trevliga och välkomnande. Du förväntas att samarbeta med andra och framför allt att skapa en trygg miljö där
alla kan njuta av sin vistelse på evenemanget.
• Sportsmannaanda – deltagare skall vid alla tillfällen uppträda på ett lämpligt sätt och uppföra sig gott och respektfullt
gentemot övriga deltagare, utställningens funktionärer och domare.
• All muntlig kommunikation med en domare bör ske efter bedömningen på ett artigt och professionellt sätt.
• Kränkande eller aggressivt beteende gentemot någon person på utställningen, inklusive domaren, andra deltagare,
utställningens ledning eller andra funktionärer, kommer inte under några omständigheter att tolereras (ytterligare
information finns längre ner i denna handbok i avsnittet om trakasserier).
• Stör inte någon hund under en bedömning.
• Det är olagligt och därför inte tillåtet att röka någonstans i salarna.
• Mobiltelefoner ska vara avstängda under uppvisningen och medan din hund genomgår prov.
• Tillåt inte dina barn att röra några hundar såvida du inte har tillstånd från hundens ägare. Var alltid medveten om var dina
barn befinner sig och vad de håller på med. Var extra försiktig nära utställningsbänkarna där hundarna kan reagera på att
någon närmar sig oväntat.
• Ingen ska behöva utsättas för hotelser, känna sig orolig, upprörd eller frukta repressalier. Trakasserier är ett brott. Kennel
Club har därför en nolltolerans mot alla typer av trakasserier.
• Trakasserier kan omfatta att orsaka oro, obehag och ångest samt rädsla för fysiskt våld eller annan fara, offensiva uttalanden,
verbala övergrepp och hot.

Uppförandet kan vara verbalt, fysiskt eller liknande. Eftersom ett sådant uppförande kan utgöra ett brott kan polis tillkallas
och det kan hända att Kennel Club uppskjuter åtgärder i avvaktan på resultatet av en undersökning och/eller åtal.
• Det är självklart att Kennel Club förväntar sig att alla deltagare skall vara artiga gentemot och samarbeta med personal och
arrangörer på samtliga licensierade evenemang som arrangeras av Kennel Club.
• Trots att det är förståeligt att stress och spänningar kan uppstå under tävlingar, kan man inte tolerera aggression eller
kränkningar gentemot personer som helt enkelt bara genomför sina jobb, till nytta och intresse för både utställare/tävlande,
publik och i slutänden också hundarna.
• Kennel Clubs presstjänst finns till för att stödja utställare och se till att både Crufts och hundutställningar skildras på ett
positivt sätt. För att hjälpa oss med detta rekommenderar vi att du alltid talar positivt om din sport och dina medtävlare i både
press, med allmänheten och på sociala medier. Om du har några problem angående eventuella pressfrågor, kontakta oss på
press.office@thekennelclub.org.uk.
Det är viktigt att komma ihåg att överträdelse av Kennel Clubs ordningsföreskrifter kan leda till att ärendet hänvisas till den
engelska kennelklubbens kommitté för disciplinära åtgärder.
Observera att följande regler gäller för utställningar i Storbritannien:
• Hundarnas välfärd är av största vikt. Hundar bör inte lämnas utan uppsikt på bänkar, i burar eller lådor under långa perioder
utan ordentlig rastning och omsorg.
• Hundar får aldrig lämnas i fordon under varma eller heta sommardagar.
• Under bedömningen får hunden inte vara iförd munkorg av något slag.
• Det är inte tillåtet i Storbritannien att någon utanför ringen påverkar en hund (Kennel Club Show Regulation F(1)17.h)
• Utställare måste se till att städa upp/torka efter sin hund om den smutsar ner på en offentlig plats. (Kennel Club Show
Regulation F.13).
• Parning mellan hundar är inte tillåtet inom utställningsområdet (Kennel Club Show Regulation F(1)14).
• All muntlig kommunikation med en domare bör ske efter bedömningen på ett artigt och professionellt sätt.
• Kränkande eller aggressivt beteende gentemot domare eller andra utställare tolereras inte under några omständigheter.
• Under uppvisningen får utställare inte bära någon slags identifikation av vare sig själva eller sina hundar (Regulation
F(1)17.g).

