UTLÄNDSK KVALIFICERING OCH REGLER
På Crufts webbplats kan du hitta fullständig information om kvalificering och regler om att anmäla din hund till
utställningen: www.crufts.org.uk/dogexhibitors. Här följer lite särskild information om kvalificering i utlandet.
Följande kvalificeringar gäller endast för raser som är helt erkända av den engelska kennelklubben, Kennel Club (i slutet på handboken
finns det en komplett lista på samtliga hundraser).
1)

Alla hundar i Championklass från länder som Kennel Club har ett ömsesidigt avtal med kvalificeras automatiskt om de är
hemmahörande i Storbritannien och finns med i Kennel Club Breed Register (rasregister).

(2) Alla titlar för FCI International Beauty Champion och de två International Show Champion-titlarna CIB för ”icke arbetande hundras”
och CIE för ”arbetande hundras”.
(3) Vinnare av Juniorklass hanhund och Juniorklass tik, plus Bästa hanhundklass och Bästa tikklass på vissa utställningar i europeiska
länder som täcks av UK PET TRAVEL SCHEME (Storbritanniens reseordning för sällskapsdjur).
(4) Vinnare av Juniorklass hanhund och Juniorklass tik, plus CACIB hanhund och CACIB tik på FCI World Winners Show 2015. Vinnare
av Juniorklass hanhund, Juniorklass tik, Veteranklass hanhund, Veteranklass tik plus CACIB hanhund and CACIB tik på European
Winners Show 2015. Detta gäller hundar som bor i länder som täcks av UK PET TRAVEL SCHEME (Storbritanniens reseordning för
sällskapsdjur).
(5) USA ‒ Vinnare av Bäst i rasen (BIR), Bäst i motsatt kön (BIM), Award of Excellence på AKC Invitational, december 2015. Dessutom
Bäst i rasen, Bäst i motsatt kön, Grand Champion Select hanhund och tik, Award of Merit Winners (om tillämpligt) och Bäst i
Uppfödarklass (om tillämpligt) på en National Breed Speciality-utställning per ras utvald av en avels- och uppfödarklubb och godkänd
av AKC.
(6) KANADA ‒ De bästa fem hundarna i varje grupp enligt Top Show poängsystem för ”Dogs in Canada”, publicerat i bloggen ”Dogs in
Canada”. Dessutom Bäst i rasen, Bäst i motsatt kön och ”Award of Merit Winners” på ”National Specialities” godkänt av den
kanadensiska kennelklubben. Vidare, alla gruppvinnare (första, andra, tredje och fjärde i varje grupp) på Purina National Dog Show i
augusti 2015.
(7) AUSTRALIEN ‒ En utställning har nominerats för 2015 för var och en av de åtta staterna. Vinnare av Juniorklass hanhund och
Juniorklass tik, plus Bästa hanhundklass och Bästa tikklass kvalificeras på varje utställning.
(8) JAPAN ‒ Vinnare av ”Bästa kung” och ”Bästa drottning”, dessutom ”Bästa junior kung” och ”Bästa junior drottning” på FCI Asian
International Championship Show 2015, Tokyo.
(9) NYA ZEELAND ‒ Vinnare av Juniorklass hanhund och Juniorklass tik, plus Bästa hanhundklass och Bästa tikklass kvalificeras på
NZKC National Show.
(10) GUERNSEY ‒ Alla gruppvinnare, Best in show (BIS) Valpklass, BIS reserv valpklass, BIS veteranklass plus BIS juniorklass från Open
Shows vår, höst och vinter 2015.
(11) JERSEY ‒ Alla gruppvinnare, alla vinnare av Valpklass, alla vinnare av Juniorklass plus BIS veteranklass från tre nominerade
championatutställningar 2015.
(12) BERMUDA ‒ Alla gruppvinnare, Best in show (BIS) Valpklass, plus BIS veteranklass från de årliga All Breed International
Championship Shows 2015 (Devonshire).
(13) HONGKONG ‒ Vinnare av ”CAC hanhund” och ”CAC tik” för alla raser erkända av Kennel Club från 2015 International
Championship Show, Hongkong.
Ytterligare vägledning om kvalificering
a. DELTAGANDE I DEN ALLMÄNA IMPORT REGISTERKLASSEN PÅ CRUFTS 2016.

En hund är berättigad att delta om den har vunnit Bäst i kön eller Reserv Bäst i kön, eller något av följande priser
i en Import Registerklass på en Allmän eller Grupp Championship Show mellan 19 januari 2015 och 18 januari 2016.
i. Första, andra och tredje i Valpklass
ii. Första, andra och tredje i Juniorklass
iii. Första, andra och tredje i klass ”Post Graduate”

iv. Första, andra och tredje i Öppen klass
Nedan finns en lista på berörda raser (för vilka Kennel Club har en godkänd interim rasstandard):
DRIVANDE, SÖK- OCH SPÅRHUNDAR

Azawakh, Basset Bleu De Gascogne,
Bayersk viltspårhund, Grand Bleu De Gascogne,
Griffon Fauve De Bretagne, Segugio Italiano (italiensk stövare)
STÅENDE FÅGELHUNDAR

Korthals Griffon, Portugisisk pointer,
Slovakisk strävhårig pointer
SPETSAR OCH RASER AV URHUNDSTYP

Korea Jindo dog, Mexikansk nakenhund
BRUKS- RESP. JAKTKLASS

Entlebucher sennenhund, Större schweiziska sennenhund,
VALL-, BOSKAPS- OCH HERDEHUNDAR

Bergamasco, Ungersk pumi,
Svensk lapphund

b. DELTAGANDE I KLASSEN ”SPECIELLA ARBETANDE STÅENDE FÅGELHUNDAR” PÅ CRUFTS 2016.

En hund är berättigad att delta för sin ras i klassen för speciella arbetande stående fågelhundar om den vid något tillfälle tilldelats ett
certifikat för bruks- resp. jaktklass eller Kennel Club Show-certifikat för bruks- resp. jaktklass eller vunnit ett pris, Diploma of Merit eller
Certificate of Merit i Field Trial-tävling enligt reglerna för något styrande organ som erkänns av Kennel Club.
c. KLASSEN FÖR ”GOOD CITIZEN DOG SCHEME” (”GOD SAMHÄLLSMEDBORGARE”) PÅ CRUFTS 2016.

”Good Citizen Dog Scheme”- brons certifikat eller högre. Vid förfrågan skall certifikaten finnas tillgängliga för inspektion på
utställningen. ANM. HUNDAR SOM ANMÄLS FÖR DENNA KLASS MÅSTE ÄVEN KVALIFICERA SIG ATT DELTA I UTSTÄLLNINGEN FÖR
ÖVRIGT. (Läs allt om kvalificering på ww.crufts.org.uk/dogexhibitors).
Ytterligare viktig information om kvalificering
1. En rasklass är en klass som begränsas till en ras.
2. I varje klass som planeras på Crufts 2016 för vilka en åldersgräns visas, räknar du ut hundens ålder den
10 mars 2016.
3. Vi accepterar inga ”icke-tävlande”-deltagare.
4. Hundar som kvalificeras efter den 4 januari 2016 kan endast anmälas via internet.
5. Du hittar en fullständig lista på utländska kvalificerande utställningar på www.crufts.org.uk/dogexhibitors.
6. Sista anmälningsdag är
• måndagen den 4 januari 2016 (poststämplat)
• måndagen den 18 januari 2016 (online)

