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Det har vært og er et “rart” og annerledes år. Først 
ble mye stengt ned pga.” hundesykdommen”, og 
så kom “korona”.  
Jeg sitter nå på hytta på Austmarka og her har vi 
vært fast siden hytteforbudet ble opphevet. Vi er i 
risikogruppe pga. alder og det føles trygt og godt 
her langt ute på landet. Og et mer idyllisk  sted 
skal man lete lenge etter nå som blomsterenga 
står i full blomst. 
 
Her har vi kommet i gang med litt hundetrening i 
regi av “Finnskogen Hundeklubb” en liten lokal og 
uoffisiell hundeklubb. Nora er jo ganske ny i 
verden og trenger å komme ut blant andre folk og 
hunder. 
Hun er en hund med masse energi så litt “jobbing” 
er helt nødvendig for å få ro og fred i stua til 
kvelden. Hun er forøvrig også en fantastisk 
morsom hund å trene, så vi koser oss. 
 
Vi har sendt ut høringsdokumentet fra NKK til alle 
medlemmene  angående fullcertordningen men 
fikk bare to svar fra to medlemmer. Styret landet 

på det ene forslaget og svaret til NKK sendes i 
disse dager – se forøvrig s. 20 – 21 i 
Schapendoesposten. 
 
Ellers blir det rasespesial i år også men nokså 
annerledes enn vanlig – vi må forholde oss til 
smittevernsreglementet fra FHI og NKK. Se s. ? 
 
Vi planlegger en aktivitetsdag første helga i 
oktober – annonse her i Schapendoesposten og på 
FB. 
 
Årsmøtet  ble som kjent utsatt og i henhold til 
NKK´s innspill har styret vedtatt å vente med det til 
ordinært årsmøte i 2021. Dette pga. at det ikke var 
innsendt noen forslag hverken til agenda eller 
kandidater til styret.  
 
Det er en flott tid for hundene men som vanlig må 
vi minne om sommerens farer og plager. Husk å 
ikke gå fra hundene i bilen når solen skinner. Hvis 
det er veldig varmt, vent med gåturene til kvelden 
eller tidlig morgen. Er du i områder med mye flått;  
gi flåttmiddel. (se forøvrig under helsesiden). 
Liker hunden å bade – skyll ut saltvannet fra 
pelsen. Pass på at pelsen tørker overalt, har 
hunden tett pels, følg med så det ikke utvikler seg 
“våteksem”.  Passopp for hoggorm, blir hunden 
bitt dra rett til veterinær.  
 
Forøvrig: Ha en riktig god sommer – håper vi 
møtes på Vestby 22. august! 
 
Vigdis 

 
 
 
 

 

  
 
 
  

Leder’n har ordet 

 
Velkommen til Norsk 
Schapendoesklubb 

Spesialutstilling  
lørdag 22.august 

 
Klubbens store cert-utstilling blir 

på Vestby Hyttepark 
(www.vestbyhyttepark.no)  22. august. 

 
I forbindelse med utstillingen 

blir det også gitt mulighet for å få 
gjennomført avlsbedømmelse. 

 
I tillegg til offisielle klasser 
blir det også valpeshow. 

 
Les mer på side 3 og 9. 

http://www.vestbyhyttepark.no/
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Velkommen til Norsk Schapendoesklubb Spesialutstilling lørdag 22.august      

   
 

Klubbens store cert-utstilling blir på Vestby Hyttepark (www.vestbyhyttepark.no)  22. august.  
I forbindelse med utstillingen blir det også gitt mulighet for å få gjennomført avlsbedømmelse. 
I tillegg til offisielle klasser blir det også valpeshow. 
 
Pga. smittevernreglene er vi pålagt å ha norsk dommer i år. Dommer er Inger Ronander.  Inger Ronander er en dommer som har gått elev for  
Godelieve de Wit-Bazelmans, og hun har også lært om avlsbedømmelser av samme dommer. 
 
Frist for påmelding er 10. august 2020. 
Påmelding via NKKs hjemmeside. (www.nkk.no) Deltakere uten medlemsskap I NKK kan også benytte denne påmeldingen.  
Gå inn på “min side” på nkk.no og registrer deg som ny bruker.  
 
Eventuelle spørsmål rettes til post@schapendoes.no. 
 
Påmeldingsfrist for avlsbedømmelse er 10. august, skjema får du ved henvendelse til post@schapendoes.no. Pris for avlsbedømmelse er kr 250.00. 
 
Pga. Smittevernsreglement vil det ikke bli kafé – husk å ta med kaffe/drikke og matpakke. 
Det vil heller ikke bli salgsbod – men klubb-effekter kan bestilles via nett. 
Dette året kan vi dessverre heller ikke ha felles grilling på kvelden.  

 
Men vi satser på en flott dag på Vestby Hyttepark . 
 
Se s. 9 for info om smittevern 

 

http://www.vestbyhyttepark.no/
http://www.nkk.no/
mailto:post@schapendoes.no
mailto:post@schapendoes.no
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På utstillling med schapendoes 
 
Hvorfor gå på eksteriørutstilling? 
Det er viktig for å bevare rasenes eksteriøre 
kvaliteter at hundene vurderes i forhold til rasens 
standard. Dette gjelder ikke bare hunder som går i 
avl – også slektningene deres bør stilles ut.   Men 
utstilling er også så mye mer. Det er sosialt – moro 
å møte andre hundeiere med samme rase. Det er 
gøy å treffe gamle venner. Det er spennende for 
det er jo også konkurranse, det er god miljøtrening 
for hunden, det er også fin samarbeidstrening – 
altså samarbeide mellom hund og fører. 
 
Krav for hund: 
For å melde på til utstilling må følgende krav være 
oppfylt:  
- alle hunder må være ID-merket  
- hunden må være registrert i NKK eller i register 
anerkjent av NKK  
- utenlandsk hund som oppholder seg i Norge, og 
som eies/deleies av person bosatt i Norge, skal 
omregistreres til NKKs register før påmelding.   
 
Vaksinasjonsregler:  
Hunder må være vaksinert mot valpesyke og attest 
kunne fremvises.  
Hund under 15 måneder: Hunden må være 
minimum 10 uker ved siste vaksinasjon.  
Hund som har fylt 15 måneder: Hunden skal være 
vaksinert ved minst 10 måneders alder og deretter 
skal siste vaksinasjon være utført for maksimum 3 
år siden.  

Ved førstegangsvaksinasjon må det ha gått 
minimum 2 uker fra vaksinasjonsdato. Kontroll av 
at vaksinasjonsbestemmelser er fulgt kan 
forekomme.  
Det anbefales at deltagende hunder  
også er vaksinert mot parvovirusinfeksjon og 
parainfluensa (kennelhoste). Vaksinasjon mot 
kennelhoste anbefales tatt årlig. 
  
Utstilleren er ansvarlig for sin(e) hund(er). 
Ansvaret omfatter også å fjerne etterlatenskaper 
(avføring) etter hunden på utstillingsområdet og 
tilliggende områder, så som parkeringsplasser og 
på veien mellom parkering og hall/utstillings-
område samt ansvar for eventuell skade forårsaket 
av hunden i forbindelse med utstillingen. Valper 
under 4 mnd. får ikke medtas inn på 
utstillingsområdet. Nær familie/samboer av 

dommer 
eller øvrig 

ringpersonell, kan ikke fremvise hund til 
bedømmelse i samme ring.  
 
Utstiller plikter å føre tilsyn med sin(e) hund(er), 
også kontroll og tilsyn med hund plassert i bur, bil, 
campingvogn på eller utenfor utstillingsområdet.  
  
Utstiller er ansvarlig for hundens velferd på 
utstillingen. Det er ikke tillatt å utsette hunden for 
en situasjon som kan settes dens helse eller 
velferd i fare, eksempelvis å forlate en hund i 
svært varm eller kald bil og/eller behandle hunden 
dårlig. Det er f. eks. ikke tillatt å løfte en hund i 
halsbånd og/eller halen. 
 
Bedømmelsen starter tidligst til innkalt møtetid. 
Den enkelte utstiller er ansvarlig for å møte ved 
korrekt ring i god tid før bedømmelsen starter. Det 

Juniorklasse 
tispe 
Vestby 2016 
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gjøres spesielt oppmerksom på at (eventuell) 
tidsplan oppslått på stedet eller ved ringen, kun er 
å betrakte som veiledende. Bedømmelsen kan 
starte både tidligere og senere uten varsel, men 
ikke tidligere enn innkalt møtetid.  Det er 
utstillerens eget ansvar å møte i god tid ved 
ringen, slik at hunden er til stede når den skal 
bedømmes.  
Dersom en hund kommer for sent til 
kvalitetsbedømmelsen (hund ansees å komme for 
sent når siste hund i kvalitetsklassen er 
ferdigbedømt) kan dommeren, når hele rasen er 
ferdigbedømt, gi hunden en kvalitetsbedømmelse. 
Hunden kan ikke delta videre i konkurranse-
bedømmelsen. En hund som kommer for sent til 
konkurransebedømmelse, kan ikke delta videre.  
 
Alle henvendelser fra utstiller til dommer, skal skje 
via ringsekretær så lenge bedømmelsen pågår. Det 
er forbudt ved bedømmelsen å:               
- forsøke å ødelegge for andre deltakende hunder  
- åpenlyst påvirke hund ved hjelp av person 
utenfor ringen.  
  
Hunder skal alltid holdes i bånd på 
utstillingsområdet.  
  
Avstraffelse og bruk av pigghalsbånd er ikke tillatt.  
 
Det er ikke tillatt i noe forum å klandre dommer 
eller åpenlyst kritisere dommerens bedømmelse.   
Det er ikke tillatt for utstiller under bedømmelse å 
bære klær o.l. med synlig kennelnavn.  
  

Brudd på ovenstående regler, oppførsel i strid med 
god skikk og til sjenanse for andre, kan medføre 
innrapportering til NKK og føre til tap av premie 
og/eller utelukkelse av deltakelse på utstilling, 
prøve eller stevne. 
 
Dommeravgjørelser er endelige. Enhver avgjørelse 
som dommeren gjør i forhold til 
kvalitetsbedømmelse, premiering og plassering er 
endelig og kan ikke endres.  
 

 

Premiedefinisjoner:  
Excellent (Utmerket) i kvalitetsklasse:  
Hund som i all vesentlighet tilsvarer rasens 
standard og som presenteres i utmerket kondisjon, 
viser et harmonisk velbalansert temperament, 
holder utmerket klasse og har utmerket helhet. 
Hundens utmerkede kvaliteter i forhold til 
raseidealet tillater at dommeren kan se bort fra 
mindre detaljfeil. Hunden må ha tydelig 
kjønnspreg.  
 
Very Good (Meget God) i kvalitetsklasse: 
Hund som godt tilsvarer rasens standard, som er 
velbalansert og i god kondisjon. Mindre feil kan 
tolereres, men ingen som negativt påvirker 
helhetsinntrykket. Denne premieringen kan kun gis 
til hund av meget god kvalitet. 
  
Good (God) i kvalitetsklasse: 
Hund som tilsvarer rasens standard og hvis 
eksteriøre feil er av mindre fremtredende 
karakter.  
 
Sufficient (Godtagbar) i kvalitetsklasse: 
Hund som tilsvarer rasens standard, men som ikke 
har rasens alle karakteristiske preg eller har 
bristende fysisk kondisjon. 
 
0.premie i kvalitetsklasse (diskvalifisert): 
Skal tildeles hund som:  
A: Er eksteriørt utypisk for rasen eller har feil som 
angis som diskvalifiserende i rasens standard.  
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B: Har anatomiske defekter som vesentlig påvirker 
hundens helse og sunnhet, med spesielt vekt på 
rasens opprinnelse/funksjon/bruksområde.  
C: Hannhund som ikke har normalt utviklede og 
normalt plasserte testikler.  
D: I ringen viser aggressivitet eller tydelig 
fluktoppførsel, dvs. om hund kaster seg panisk fra 
dommer og det ikke finnes noen mulighet for å 
tilnærme seg hunden på naturlig måte. Om 0. 
Premie(diskvalifisert) tildeles som følge av pkt. D, 
skal dommeren signere premielisten spesielt for 
dette. Andre avvikelser i mentaliteten skal 
bedømmes ifølge rasestandarden. Grunn til 0. 
Premie(diskvalifisert) skal alltid angis på kritikken. 
Hunder som 3 ganger får 0. premie på grunn av 
gemytt jf. pkt. D, gis utstillingsforbud. 
 
KIP (kan ikke premieres): 
Hund som vises i en slik tilstand at dommeren ikke 
kan gjøre seg opp en oppfatning om dens kvalitet, 
kan ved unntak tildeles KIP (kan ikke premieres). 
Eksempel på det er om hunden har åpenbare 
mangler i oppvisnings- og ringkultur (slik som 
uvant med kobbel eller valpete temperament) 
eller vises i dårlig kondisjon (er overdrevent mager 
eller fet). Det samme gjelder en hund som er så 
nylig trimmet at dommeren ikke kan gjøre en 
sikker bedømming av kvaliteten på hundens 
hårlag. Videre kan en hund på grunn av skade vise 
seg så dårlig at dens bevegelser er vanskelige å 
bedømme. Årsaken til premieringen skal anføres 
på kritikkskjemaet. 
 
 

Konkurransebedømmelse i alle klasser: 
4 plasseringer. Hunder som i kvalitetsklasse får 
premiegrad ”Very good” skal stille i 
konkurranseklasse, dersom ingen eller færre enn 4 
hunder har oppnådd premiegrad ”Excellent”. Det 
er kun hunder med ”Excellent” som kan tildeles 
CK.  

 
Premiesløyfer: 
Alle premieringer markeres med følgende 
fargekoder, enten sløyfer eller egne kort:  
Excellent i kvalitetsklasse = rød,  
Very Good i kvalitetsklasse = blå,  
Good i kvalitetsklasse = gul,  
Sufficient i kvalitetsklasse = grønn,  
0. premie i kvalitetsklasse = grå,  
KIP i kvalitetsklasse = brun,  
Championkvalitet (CK) = rosa  

Certifikat (cert) = rød/hvit/blå  
Reserve Certifikat (Res-Cert) = lyseblå  
Championat = rød og grønn  
CACIB = hvit  
Reserve CACIB = orange  
Beste Veteran = grå og rosa  
Best i motsatt kjønn (BIM) = hvit og grønn  
Best i rasen (BIR) = rød og gul  
Hederspremie til avls-og oppdretterklasse = lilla og 
hvit  
Deltakersløyfe i LP = rød, sort og gul 
Klassene: 
Juniorklasse – JK  
Hundene må være fylt 9 måneder, men være 
under 18 måneder på utstillingsdagen.  
OBS: Hunder som deltar i juniorklasse (selv om 
FCIs alderskrav på 15 måneder er oppfylt) 
konkurrerer ikke om CACIB (for internasjonalt 
championat).  
  
Juniorkonkurranseklasse – JKK 
Klassen er åpen for hunder som har oppnådd 
Excellent i Juniorklasse. Dommer kan tildele særlig 
gode juniorer Championkvalitet (rosa) (CK). Alle 
hunder med CK skal delta i Beste Hannhund/Tispe 
klasse. Hunder som i kvalitetsklasse får premiegrad 
”Very good” skal stille i konkurranseklasse dersom 
ingen eller færre enn 4 hunder har oppnådd 
premiegrad ”Excellent”. Det er kun hunder med 
”Excellent” som kan tildeles CK.  
 
Unghundklasse – UK 
Hunden må være fylt 15 men være under 24 
måneder på utstillingsdagen.   

Bildet er lånt fra hunden.no . 
https://www.hunden.no/nyheter/vis/6372/Hva-betyr-fargen-pa-premiesl-
yfene-/ 

 

https://www.hunden.no/nyheter/vis/6372/Hva-betyr-fargen-pa-premiesl-yfene-/
https://www.hunden.no/nyheter/vis/6372/Hva-betyr-fargen-pa-premiesl-yfene-/
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Unghundkonkurranseklasse – UKK 
Klassen er åpen for hunder som har oppnådd 
Excellent i Unghundklasse. Dommer kan tildele 
særlig gode unghunder Championkvalitet (CK). Alle 
hunder med CK skal delta i Beste Hannhund/Tispe 
klasse. Hunder som i kvalitetsklasse får premiegrad 
”Very good” skal stille i konkurranseklasse dersom 
ingen eller færre enn 4 hunder har oppnådd 
premiegrad ”Excellent”. Det er kun hunder med 
”Excellent” som kan tildeles CK.  
 
Åpen klasse – AK 
Hundene må være fylt 15 måneder på 
utstillingsdagen.  
 
Åpen konkurranseklasse – AKK 
Klassen er åpen for hunder som har oppnådd 
Excellent i Åpen klasse. Dommer kan tildele 
Championkvalitet (CK) til hund av 
championatkvalitet. Kun hunder med CK skal delta 
i Beste Hannhund/Tispe klasse. Hunder som i 
kvalitetsklasse får premiegrad ”Very good” skal 
stille i konkurranseklasse dersom ingen eller færre 
enn 4 hunder har oppnådd premiegrad 
”Excellent”. Det er kun hunder med ”Excellent” 
som kan tildeles CK 
 
Championklasse – CHK 
Klassen er åpen for norske, andre nasjonale samt 
internasjonale utstillingschampions. 
Utstillingschampions kan stille i andre klasser 
dersom de oppfyller kravene for deltakelse, eks. 
brukskrav eller alderskrav. NB! Hunden må være 
registrert som champion i NKK eller annet lands 

kennelklubb for å stille CHK. Hunder som ikke er 
ferdig registrert som utstillingschampion må 
meldes på og stille i annen klasse hvor den 
oppfyller kriteriene. Klassen er fra 1.1.2017 ikke 
obligatorisk for norske utstillingschampioner. 
Hunder som oppnår norsk utstillingschampionat 
etter påmeldingsfristen må stille i den klassen 
hunden er påmeldt i. 
 
Champion konkurranseklasse – CHKK 
Klassen er åpen for hunder som har oppnådd 
Excellent i champion klasse. Dommer kan tildele 
Championkvalitet (CK) til hund av 
championatkvalitet. Alle hunder med CK skal delta 
i Beste Hannhund/Tispe klasse. Hunder som i 
kvalitetsklasse får premiegrad ”Very good” skal 
stille i konkurranseklasse dersom ingen eller færre 
enn 4 hunder har oppnådd premiegrad 
”Excellent”. Det er kun hunder med ”Excellent” 
som kan tildeles CK. 

Glade BIR: By Frost Snowflake, og BIM: Carezzandos Fanta 
Fiesta, og fornøyd dommer: Renate Chiodi-Walraven! (2019) 

Veteranklasse – VK 
Klassen er åpen for hunder som på utstillingsdagen 
har fylt 8 år. OBS: Hunder som deltar i 
veteranklasse konkurrerer ikke om CACIB.  
 
Veteran konkurranseklasse – VKK 
Klassen er åpen for hunder som har oppnådd 
Excellent i Veteranklassen. Dommer kan tildele 
Championkvalitet (CK) til hund av 
championatkvalitet. Alle hunder med CK skal delta 
i Beste Hannhund/Tispe klasse. Excellent 
kvalifiserer for deltakelse i konkurranse om beste 
veteran. Hunder som i kvalitetsklasse får 
premiegrad ”Very good” skal stille i 
konkurranseklasse dersom ingen eller færre enn 4 
hunder har oppnådd premiegrad ”Excellent”. Det 
er kun hunder med ”Excellent” som kan tildeles 
CK.  
 
Beste Hannhundklasse – BHK /  
Beste Tispeklasse – BTK 
Klassene er åpne for alle rasens hunder av samme 
kjønn som har fått CK. Konkurransebedømmelse - 
4 plasseringer: 1BHK, 2BHK, 3BHK, 4BHK. 
Certifikatet (cert) deles ut i BHK/BTK til beste 
hund, som ikke er norsk utstillingschampion (også 
til hund fra championklasse som ikke er norsk 
utstillingschampion).   Dersom norsk 
utstillingschampionat er oppnådd etter påmelding 
skal hunden ikke tildeles cert i BHK/BTK. 
Uplasserte hunder kan også tildeles cert/reserve 
cert. 
Hunder som er fullcertet kan ikke motta cert. Med 
fullcertet menes hund som ikke kan nyttegjøre seg 
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certifikatet for oppnåelse av utstillingschampionat. 
Certet utdeles til beste hund i «Beste hannhund/ 
tispeklasse», plassert eller uplassert, som ikke er 
verken norsk utstillingschampion eller fullcertet. 
Dersom cert ved en feiltakelse tildeles fullcertet 
hund, overføres certet til rett hund når feilen 
oppdages.  På internasjonale utstillinger 
konkurreres det også om CACIB og ResCACIB i 
denne klassen. CACIB kan tildeles best plasserte 
hund fra klassene UK, AK, BK, CHK. ResCACIB kan 
tildeles nest best plasserte hund fra samme klasser 
(også INT CH).  Også uplasserte hunder i BHK/BTK 
skal vurderes for CACIB/Res.CACIB.  
 
Best i Rasen (gul/rød rosett) – BIR /  
Best i Motsatt Kjønn (grønn/hvit rosett) – BIM: 
Beste hannhund og beste tispe konkurrerer om 
BIR/BIM.  
 
Glade BIR: By Frost Snowflake, og BIM: Carezzandos Fanta 
Fiesta, og fornøyd dommer: Renate Chiodi-Walraven! (2019) 

 
 
Dommere:  
Alle dommere som dømmer schapendoes er 
autorisert for å kunne dømme rasen. I Norge vil 
det si at de har gått elev for andre dommere som 
er autorisert. For å kunne titulere seg 
rasespesialist for schapendoes må dommerne 
være utdannet for rasen spesielt i regi av den 
nederlandske klubben. 
 
Hundene:  
Schapendoes skal  stilles i “hverdagsfrisyre” i 
motsetning til andre langhårete hunder så som 

f.eks. Bearded Collie, Old English Sheepdog. Pelsen 
skal være knutefri og hunden skal ikke fremstå 
som skitten. Bør hunden bades bør det skje minst 
14 dager før utstilling slik at den rekker å få tilbake 
naturlig tekstur. Dommerne vil gjerne se at pelsen 
totter seg, dvs. At pelsen samler seg i “totter”, Den 
skal ikke møte nybørstet eller stylet, en god 
gjennombørsting 4-5 dager før utstillingen er det 
lureste.   
 

 
Handling:  
Det er lurt å trene hunden i forhold til fremvisning 
på utstilling. Skaff et godt utstillingsbånd – det gjør 
det enklere å føre hunden. Sele og vanlig halsbånd 
er ikke å anbefale.  Den skal kunne løpe fritt i løst 
bånd på venstre side av handleren og den skal 
kunne stå, gjerne med attitude, dvs. naturlig og 
avslappet men samtidig vise seg . En Schapendoes 
stiller seg fint og naturlig selv, uten at man 
behøver flytte bena på den. Husk å ta hensyn til 
medutstillere inne i ringen, hold naturlig, god 

avstand slik at hundene ikke blir presset eller 
stresset. 
 
Hvordan blir hunden Norsk Utstillingschampion (N 
UCH)?: 
Tre ganger certifikat på utstilling i Norge under tre 
forskjellige dommere. Minst ett av certifikatene 
må være vunnet på utstilling arrangert av NKK 
eller på utstilling hvor raseklubb er gitt anledning 
til å utdele certifikat tellende til championat på 
linje med certifikat vunnet på NKKs utstilling. 
Minst et av certifikatene må være vunnet ved fylte 
24 måneder eller senere.  
 
(Kilde: NKK) 
 
 
Da håper jeg å treffe mange på rasespesialen i 
august –  
 
Vigdis 
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Smittevernsreglement 
 
Fra NKK: Manual for 
utstillingsarrangører og dommere  
Oppdatert pr. 5.5.2020 
  
Arrangøransvar: 
·       Det oppnevnes en utstillingsleder, eventuelt én eller 
to assisterende utstillingsledere, som har hovedansvar for 
at smittevernreglene følges under arrangementet. Disse 
har myndighet til å rettlede og eventuelt bortvise 
personer fra området som bryter reglene. Ved bortvisning 
mister personen retten til å vise hund eller å få refundert 
påmeldingsavgift ved gjeldende arrangement. 

·       Arrangøren må om nødvendig begrense antall 
deltakere, slik at man ikke overskrider myndighetenes 
påbud om antall deltakere ved et arrangement. Eventuelt 
kan arrangementet deles opp i flere puljer, eller på flere 
områder. Om deltakerbegrensning benyttes, må 
arrangøren lage et system som sikrer rettferdig 
behandling med hensyn til hvem som får delta. 

·       Det skal settes opp skilt rundt ringen og ellers på 
området som minner deltakerne på å holde avstand på 
minst én meter og overholde smittevernreglene. Det bør 
settes opp markering i ringen for hvor hunden skal stå og 

hvor handleren skal stå når dommeren 
håndterer/gransker den. 

·       Vilkårene for utstillingen offentliggjøres i annonsen. 

Innkalling: 
·       PM skal inneholde en omfattende og grundig 
redegjørelse for reglene som gjelder for avstand, 
smittevern, oppmøte, oppsetting av telt og modifisering 
av utstillingsreglene/finalene. Det skal klart understrekes 
at personer som bryter reglene, kan bli bortvist fra 
arrangementet av utstillingens leder eller assistendende 
utstillingsleder. 

·       Det kalles inn med svært god margin, om mulig bør 
man legge inn 1 time mellom avslutningen av én rase og 
start for den neste, eller mellom klassene om det er én 
stor rase. Utstillerne får ikke lov å komme før de er 
innkalt. De er garantert at rasen ikke begynner før en halv 
time etter oppmøtetiden. Slik får folk god tid til å komme 
inn, børste hund, etc., uten å møte utstillere fra forrige 
rase. Dette kan avvikes om det er en liten utstilling og man 
kan holde seg under maks antall personer med god 
margin, og uten at arrangøren mister oversikten. 

·       Arrangementet er ikke åpent for publikum, og det 
oppfordres til at utstillere ikke har med seg flere personer 
enn nødvendig. 

Opphold på plassen og telting: 
·       Utstillerne, med unntak av BIR-vinner eller andre 
finalister, må forlate området når rasen er ferdig bedømt. 
Det er ikke anledning til å bli igjen som tilskuer, så fremt 
det ikke er en liten utstilling og man kan holde seg under 
maks antall personer med god margin. Man oppfordrer 
også utstillere til å forlate området raskt om hunden ikke 
går videre fra sin klasse. 

·       Telt kan bare settes opp på merkede områder. Det er 
ikke anledning til å sette opp telt på forhånd, f.eks. 
kvelden før, i nærheten av ringen. Det må være plass 

rundt ringen til de utstillerne som deltar i sin pulje, 
plassen skal ikke være opptatt av utstillere som kommer 
senere på dagen. Hvis arrangøren ønsker, kan man avsette 
et område for telting som ikke er i umiddelbar tilknytning 
til ringen. Telt som er oppslått nær ringen mer enn 1 time 
før start av første rase, vil bli fjernet av arrangøren, og eier 
vil bli nektet å delta på det aktuelle arrangement 

·       Arrangøren kan bestemme at telt ikke er tillatt, da 
dette vil gjøre området mer oversiktlig med tanke på hvor 
mange personer som oppholder seg på området, og sikre 
lettere tilgang til ringene. 

Sekretariat, premier, kiosk/servering og toalett: 
·       Det må finnes et sekretariat, men utstillerne 
oppfordres til å ta kontakt pr. telefon eller mail på forhånd 
om de har spørsmål, mangler eller uavklarte saker. 
Kataloger bør, om mulig, publiseres digitalt (ved 
utstillingens start). Sekretariatet skal merkes tydelig med 
påminnelse om å holde avstand. 

·       Premier/premiekort bør, om klubben deler dem ut på 
utstillingen, settes frem på en slik måte at utstillerne selv 
kan hente dem. De skal ikke ta på andre gjenstander enn 
dem de selv velger. Det samme skjer med rosetter, som 
ikke skal deles ut i ringen. 

·       Kioskdrift bør unngås, om det ikke er en profesjonell 
aktør står for driften. Unntak er hvis det kan skje med en 
fysisk sperre mellom ekspeditør/kunde, f.eks. gjennom en 
luke. Det skal ikke være noen form for selvbetjening, f.eks. 
ved kaffekanne eller påføring av sennep/ketchup/syltetøy. 
Streng hygiene må etterleves. 

·       Toalettet skal inspiseres én gang i timen, og sprayes 
med rengjøringsmiddel. Det settes frem 
desinfeksjonsmiddel, og henges opp en plakat hvor 
brukerne bes om å vaske av toalettsete og vannkran etter 
bruk. 
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I ringen: 
·       Ringen skal være størst mulig, vurdert etter rasens 
størrelse og antall påmeldte. 

·       Dommer/ringsekretær avgjør hvor mange hunder 
som kan være i ringen samtidig, slik at regelen om én 
meters avstand kan opprettholdes, både stående og i 
bevegelse. 

·       Om mange har kvalifisert seg til konkurranseklassen, 
kan dommeren velge å ta inn noen av gangen, og avvikle 
semifinale. 

  

Avvik fra utstillingsreglene: 
·       Hunder som får tildelt Very Good skal ikke komme inn 
igjen for plassering. De er ferdig bedømte når premien VG 
er utdelt. 

·       Avl- og oppdrettergrupper får ikke delta. 

·       Juniorhandlingskonkurranser kan ikke avholdes. 

·       Innføring av junior- og veterancert er foreløpig utsatt 
til 2021. 

Dommer og gjennomføring av bedømmelsen: 
·       Kun norske dommere skal benyttes. Det bør tilstrebes 
å bruke mest mulig lokale dommere, slik at reising 
begrenses. 

·       På grunn av forventet tidsbruk mellom rasene 
og/eller klassene, skal dommeren som hovedregel ikke 
dømme mer enn 50 hunder pr. dag. På små utstillinger 
hvor det ikke er nødvendig med puljeinnkalling, kan 
dommeren dømme maks 70 hunder. 

·       Dommeren skal søke å begrense sin nærkontakt med 
hundene mest mulig. Ved bedømmelse av korthårede 
hunder bør dommeren vurdere om nærkontakt i det hele 
tatt er nødvendig. 

·       Utstillere skal selv vise hundens bitt og tenner. 

·       Når dommer går over hunden, skal utstiller stå på 
minst én meters avstand. Dommer eller ringsekretær kan, 
om nødvendig, selv holde i hundens bånd. Dommere skal 
ha forståelse for at en del hunder kan være ubekvemme i 
en slik situasjon, avhengig av rase. 

·       Dommer skal bruke våtserviett/sprit etter håndtering 
av hver enkelt hund. 

·       Dommer skal ikke ha fysisk nærkontakt med 
utstillerne. 

·       Det tas ikke vinnerbilder inne i ringen. 

Finaler: 
·       Det er opp til arrangøren om man ønsker å avvikle 
finaler. Dette skal opplyses i PM. 

·       Dommere, utstillere og arrangører skal ha forståelse 
for at finalene må avvikles med minimal kontakt mellom 
hunder og dommer, og dermed vil fremstå som noen 
mindre grundig enn det man er vant til. 
Forhåndsgransking droppes, da det kan være vanskelig å 
kontrollere antall hunder i ringen og strøm av folk og 
hunder ut og inn av ringen. 

·       Arrangøren oppfordres til å minimere antall finaler, og 
f.eks. kun avvikle Best in Show, BIS-valp og BIS-veteran. 
Finaler som medfører mange hunder i ringen, f.eks. BIS-
veteran og BIS-valp på mangerasers-utstillinger, må 
avvikles med semifinaler eller gruppefinaler. 

·       Juniorhandling og Barn og hund skal ikke arrangeres. 

·       Gruppefinaler kan avvikles direkte etter 
rasebedømmelsen, om f.eks. én dommer har dømt alle 
raser i gruppen, slik at alle andre enn vinneren kan forlate 
området raskere. 

·       Premier skal settes ut ved plasseringsskiltet, det 
samme skal rosetter, slik at man ikke har nærkontakt 
mellom personer ved utdeling. 

·       Eventuelle bilder fra finaler bør skje utenfor 
finaleringen ved utstillinger med mange raser. 

  
Denne manualen vil bli fortløpende evaluert/revidert og vil 
bli distribuert til arrangører pr. mail og på NKKs nettside. 
Arrangører forplikter seg til å holde seg oppdatert på 
enhver tids gjeldende manual og smittevernregler. Vær 
oppmerksom på at kommuner kan ha ulike regler i tillegg 
til nasjonale smittevernregler. 
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Barn og hund, Vestby 2016 
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Hva er Avlsbedømmelse? 
 
Avlsbedømmelse vil si at en spesialdommer – 
godkjent av den Nederlandske Schapendoes-
klubben, går gjennom hunden fra snute til 
halespiss og sammenligner med standarden for 
Schapendoes.  Vitsen er å sikre kvaliteten på 
utvalgte avlsdyr – men også å kartlegge mest mulig 
i forhold til det avlsmateriellet som finnes – f.eks. 
søsken til de som skal brukes i avl, tidligere avkom 
osv. 
Avlsbedømmelsen  er ingen konkurranse - her er 
det kun i forhold til rasens standard det vurderes. 
Avlsbedømmelse er et krav for at hundene kan 
godkjennes for avl. 
 
Pga. at vi i år ikke hadde mulighet til å ha en 
spesialdommer til å dømme rasespesialen, søkte vi 
den Nederlandske klubben om dispensasjon fra 
regelen om at det kun er rasespesialister som kan 
foreta avlsbedømmelser. Dette fikk vi da positivt 
svar på og skjemaene vil som vanlig bli sendt til 
den nederlandske klubben for godkjenning. Se 
korrespondansen med den Nederlandske 
Schapendoesklubben under: 
 

 

 

 

 

Hi! 

Norwegian club-show 

 
In Norway we have decided to have our club-
show this year according to corona-rules. 
That means that we have to have a 
Norwgian judge this year. As we only have 
one breed-specialist in Norway and she was 
occupied, we have invited Inger Ronander to 
judge at the show.  
The show will take place at august 22. 
Inger Ronander has showed great interest in 
the breed for many years. She was a student 
under  Goedelieve De Wit-Bazelmans when 
she was authorized to judge the breed and 
on a later occasion she learned about filling 
in the inventarisation form, also by Godelieve 
De Wit-Bazelmans. We therefore think she is 
most capable to do the inventarisations. 
Although this is a very special year with 
corona-limitations we still want to give the 
schapendoes-owners a possibility to have 
their dogs inventarizised.  
We wonder if you could please give us 
dispensation so that we still can send the 
forms to you to get the dogs assessed for 
breeding. 
 
Kind  regards 
Vigdis Ingjer 
Norwegian Schapendoesclub 

 
 

Dear Vigdis, 
 

 Thank you for your question 
regarding the assessment of your 
inventarisation forms of the upcoming show 
in August. The board has discussed your 
request and in this strange Corona time, we 
agree to your proposal. Ms. Ronander can 
do the  inventarisation and you can send 
the forms to our FAC for evaluation.  
 
 On an additional note, that could be 
of assistance perhaps, I would like to inform 
you that we are currently translating our 
VNS site to English, and we will add 
information on the breed standard and 
detailed explanations how to interpret this, 
in a few days. 
 
 Thanks for consulting us and good 
luck with the show! 
  

Best regards, on behalf of the VNS 
board, 

 
 Marjolein Flobbe 

Secretaris Vereniging de 
Nederlandse Schapendoes 
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Aktivitetshelg 3.- 4. oktober 2020. 
 

Styret har gleden av å invitere til 
aktivitetshelg første helga i oktober. 
Sted: Persmoen Aktivitetssenter, Åbogen i 
Eidskog Kommune, ca. ½ times kjøring fra 
Kongsvinger. 
På Persmoen er det ingen 
overnattingsmulighet, men det er mulig 
med bobil, campingvogn eller telt. Det er 
toaletter og vaskerom. 
 
Ellers finnes Montebello Camping ca. halv 
time unna – her er lov med hunder. 

 
 

Vi tenker at vi kan tilby: utstillingstrening, 
litt søksarbeid, spor, litt lydighetstrening, 
rally-lydighet, her blir det litt hva 
deltakerne ønsker. 
Instruktører Marion Becker, Ronny Becker, 
Vigdis Ingjer 
Alle må ordne egen mat. Vi vil ha 
fellesgrilling lørdag kveld.  
 
Prisen er kr 1500.00 pr ekvipasje/hund. 
Påmelding innen 01.09.2020 til 
post@schapendoes.no 

 
Freja apporterer. 

 

Fanta søker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hermine trener 
lydighet med 
Marion 
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Etter 2 schaefere og en Jack Russelterrier flyttet 
den 8 måneder gamle Schapendoestispen 
Happyschaps Beauty Chilli inn til meg. 

Oppdretter og jeg ble enige om at jeg skulle ha 
Chilli på fôr, hun skulle ha ett kull, også kunne jeg 
overta henne helt. 

Jeg er så glad for at Chilli kom til akkurat meg. Hun 
er en fantastisk hund. Utrolig snill,klok og 
sjarmerende mot alle, men også rampete og tøff. 
Vi koser oss stort sammen på mange lange turer, 
litt trening og masse kos. 

Etter at hun fylte 2 år, har hun gjort det godt på 
utstillinger, mentaltest, avelskåring og helsesjekker. 
Hun ble parret med Carezzandos Ixie og hun ble 
drektig. 

Chilli var litt kvalm 
siste tiden av 
svangerskapet 
ellers gikk det helt 
fint. Så en uke før 
fødsel flyttet hun 
inn i huset til 
oppdretter for å 
føde der. Jeg var så 
heldig å gå lov til å 
være med på 
fødsel og ventet 
spent. Tidlig 
morgen 12. August 
fikk jeg telefon; nå 
må du komme! 

 

Jeg kastet meg i bilen og ca. 15 min. senere var jeg 
fremme og første valp var akkurat blitt født. 

Så kom tre til med ca. 10 min. mellomrom før det 
stoppet opp litt og tre til ble født. Seks nydelige 
små valper, tre av hvert kjønn fødte Chillimor. 
Fødselen gikk fint. 

Chilli var litt klønete de første 
dagene med valpene, men ble en 
super mor med veldig mye melk. 
Jeg besøkte Chilli og valpene ofte 
og er så glad jeg fikk være med på 
dette! 

Alle valpene var forhåndsbestilt og 
da de var leveringsklare hentet jeg 
Chilli hjem igjen. Hun var sliten og 
syntes det var deilig å komme 

hjem å slappe av og sov mest de første dagene før 
hun igjen var fylt med masse energi så vi kan 
fortsette våre fine eventyr❤️ 

Cathrine Hovland 

Valpefødsel 
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Livet med 2 Schapendoeser i huset av Berit Ten Hacken 

 

«Moro for både to- og firebente!» Ixie fra Carrezandoes og Bajaz fra Happyschaps. Far og sønn  
 

 



 17 

  

Her er lidt forskellige billeder af 
Carezzando's Hector Handsup og All-
Does Joyful Jackpot, som I må bruge til 
klubbladdet.  
... 
Alle er taget af undertegnede og fra 
maj måned.  
 
Året har kun budt på 2 udstillinger for 
Jackpot; Fredericia og Groningen, men 
han nåede at få følgende titler: 
DKCH, ROCH, NOCH, SECH og ROGRCH  
inden Corona lukkede alt ned. Nu 
håber jeg at kunne komme afsted til 
igen til efteråret.  
 
Hector nåede kun lige at få debut i 
ekspert klassen i rally-lydighed, så han 
er også klar til at komme i gang på 
banerne igen.  
 
Vi har heldigvis haft mulighed for at 
komme til privat udendørs træning 
under hele lockdown, og det har været 
et fantastisk dejligt frirum for både 
hundene og mig.  
 
Håber at kunne komme til Norge og 
deltage på specialen til august.  
 
Mange hilsner  
Irene Petersen  

 

 

Til venstre: 
Hector 
 
Øverst til 
høyre: 
Jackpot 
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Flått 

Av Gunn-Karin Østbye 
 
Skaubjønn, skaumann, skogbjørn, tege, hantikk, 
blodmidd, kinnflått, påte, sugar m.m. er alle navn 
som brukes, men som oftest kalles den bare flått 
eller skogflått.  
Hos oss er det spesielt i kystområdene langs 
svenskegrensen i Viken og Nordover til 
Brønnøysund at vi finner den høyeste tettheten av 
skogflått, men den kan også finnes sporadisk 
lengre Nord. I Oslofjordområdet er den vanlig på 
begge deler av fjorden og man finnes selv på de 
indre delene av Østlandet. Den er aller vanligst på 
Sørlandet, og på Vestlandet og i Trøndelag følger 
den fjordene innover. 
 
Ixodes ricinus er det latinske navnet på flåtten vi 
har i Norge. Den suger blod av mennesker, fugler 
og dyr og har på den måten potensial til å overføre 
en del sykdommer.  
Skogflåtten er regnet som den verste 
smittesprederen i de nordligste delene av Europa. 
Å bli bitt av flått i seg selv er ikke farlig, men det 
kan være plagsomt. Det man er redd for er at 
flåtten skal overføre mikrorganismer som kan føre 
med seg alvorlig sykdom. Jo lenger tid flåtten får 
sitte, jo større er faren for smitte. Finner du en 
flått bør den straks fjernes, og om du fjerner den 

innen 24 timer, vil som regel smitteoverføring 
unngås. Unngå å trykke på den blodfylte kroppen- 
smittestoffene vil da presses ut i såret. 
Flåttfjernere er et godt hjelpemiddel for å fjerne 
flåtten uten å mose den. 
 

Den vanligste sykdommen som overføres fra 
flåttbitt er Borreliose. Kun et fåtall av flåtten er 
bærere av mikroorganismen som gir borreliose 
(Borrelia afzelii), og det er store regionale 
variasjoner i forhold til hvor utbredt smitten er. 
 
Symptomer på borrelioseinfeksjon er: 

Feber 

Tretthet 

Lammelser i ansiktet 

Epilepsianfall 

Muskelsmerter 

Halthet og ustø gange 

Det kan være vanskelig å stille diagnosen 
borreliose fordi symptomene kan variere fra gang 
til gang. Flåttbitt kan også overføre virus som kan 
føre til alvorlige sykdommer som 
hjernehinnebetennelse hos mennesker og dyr 
(foreløpig kun funnet på sørlandet).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det finnes en del ulike preparater og hjelpemidler 
for å holde flåtten unna hund. Noen er 
reseptbelagte medisiner, andre er anheng med 
ultrasonisk lyd eller lukt som skremmer flåtten, 
noen sverger til ravhalsbånd mens andre gnir 
pelsen inn med kokosolje.  
Tidligere var det vanlig å gi hunden hvitløk for å 
holde flåtten unna. Det finnes ingen forskning på 
at dette har noe for seg, og det er heller ikke 
anbefalt å gi hunder hvitløk da det skader de røde 
blodcellene og fører til en type blodmangel som 
heter hemolytisk anemi. 
 
Det vanligste er dog å gi hunden reseptbelagte 
medikamenter fra veterinæren, og her har man en 
del valg: 
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Tabletter- Her finnes det et par forskjellige valg, 
fra preparater som varer i 4 uker, til andre som 
varer i 12 uker. Felles for dem er at de gjør hunden 
giftig for flåtten. Når flåtten kommer i kontakt med 
vertens kroppsvæsker blir den eksponert for 
virkestoffet. Preparatene har umiddelbar og 
vedvarende flåttdrepende effekt. 
 
Halsbånd- Flåtthalsbånd er repellerende og 
virksomt i 5-6 måneder og kan sitte på hele tiden. 
Om du må ta av flåtthalsbåndet, f.eks ved jakt i 
tett skog, varer virkningen i en uke. Det tåler også 
vann uten å miste virkningen, men det er anbefalt 
å ta det av om du har en hund som bader mye, da 
det kan være giftig for annet dyreliv i vannet. 
 
Spot-on- Spot-on preparater dryppes på huden I 
nakken og har effekt I 3-4 uker. De er 
repellerende, men effekten vil avta om hunden 
bader. 
 
Spray- Centaura er et repellerende insektmiddel til 
hund, hest og menneske. Sprayen virker straks 
etter påføring og beskytter mot fluer, mygg, 
bitende fluer og flått. På hund gir den en 
avvisende effekt mot flått i inntil 4 timer og mot 
insekter i opptil 8 timer. Mennesker beskyttes mot 
fluer og mygg i inntil 11 timer, mot bitende fluer i 
inntil 5 timer og mot flått i inntil 14 timer. 
Centaura er reseptfritt og selges hos veterinær og 
på apotek.  
 
Rådfør deg med veterinær om hvilket middel som 
passer best for din hund og ditt behov. 

Uansett hva slags vei man velger til en flåttfri 
sesong, er det alltid lurt å gre igjennom pelsen om 
man har vært ute i flått-terreng. På den måten 
fjerner man også de som ikke har rukket å feste 
seg enda, eller som bare ønsker haik til et bedre 
vertsdyr. 
 
Ha en fin og forhåpentligvis flåttfri sesong! 😊 
Gunn-Karin Østby 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-SA 

https://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Ticks_found_on_two_poodles_centimeter_scale_Tjoeme_Norway_2017-08.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Høring ang. Fullcertordningen 
 
Klubben mottok to svar ang. fullcertordningen fra 
klubbens medlemmer, og har vedtatt å gå for et 
av høringssvarene. 
  
NKK HS vedtok i sak 99/19 i møte nr 15/19, etter 
forslag fra NKKs Særkomite for utstilling (NSU), å 
forandre praktiseringen av fullcertregelen.  
 
Etter vedtak på NKKs representantskapsmøte 
sendes forslaget nå ut på høring.  
Fullcertregelen vil bestå, det er kun praktiseringen 
som er foreslått forandret, slik at utdeling av 
certifikat vil bli mer i tråd med internasjonale 
regler og den praksis som gjelder i de aller fleste 
FCI - land.  
Det er opp til den nasjonale kennelklubb å 
fastsette regler for hvordan man velger å dele ut 
nasjonale certifikater.  
Dermed er praktiseringen av fullcertordningen, 
hvor man lar certifikatet «vandre» nedover i 
plasseringsrekkefølgen til man finner en hund som 
har fått ck, men ikke er fullcertet, helt akseptabel. 
Norge er imidlertid det eneste landet i verden hvor 
man ikke deler ut cert og reservecert til de to 
beste hundene som ikke er nasjonale champions, 
men lar certet «vandre» videre.  
Forslaget til ny praktisering av fullcertordningen 
medfører at beste hund i hvert kjønn som har blitt 
tildelt ck og som ikke er norsk champion, tildeles 
certifikat, og den nest best plasserte hunden 
tildeles reservecertifikat. Dersom hunden som 
tildeles certifikat er fullcertet, omgjøres 

reservecertifikatet til certifikat. Dersom begge 
hundene er fullcertet, blir ikke cert/reservecert 
utdelt. Slik praktiseres det i alle andre land hvor 
man deler ut certifikat og reservecertificat.  
Årsaken til at NSU valgte å foreslå en endring i 
dagens praksis er flere. Noen av de viktigste er: 
 • Det deles i dag ut både små og store cert til 
langt flere individer enn tidligere, hunder som for 
dagen ikke når opp i konkurransen med bedre 
hunder, og som dommerne følgelig anser å være 
dårligere enn fullcertede hunder som står foran. 
Disse hundene fikk tidligere ikke cert!  
• Antall champions i Norge vil ikke vise de store 
variasjonene så lenge bestemmelsen om storcert 
består, men hunder som ikke er gode nok til å nå 
opp i konkurransen, vil nå kunne få både små cert, 
storcert og tittel på en enklere måte enn tidligere.  
Mens gode, unge hunder tidligere hjalp til å holde 
nivået høyt, «siles» disse nå bort etter å ha blitt 
fullcertet. Senker man nivået på konkurransen, slik 
dagens ordning gjør, senker man automatisk også 
kvaliteten.  
• En championtittel bør være et kvalitetsstempel. 
Det har vært påstått at kvaliteten er ivaretatt i og 
med at hundene som får cert, først må ha fått CK. 
Dette bestrider NSU, med følgende begrunnelse:  
• Dommerne har høyst variabel bakgrunn, både 
hva nasjonalitet, utdannelse, kultur, erfaring og 
kjennskap til nivået i Norge angår.  
• Det kan dokumenteres at enkelte dommere har 
gitt ck til 80-90 prosent av de oppmøtte hundene i 
til dels store raser. Det er ingen grunn til å tro at 
samtlige av disse har vært av championkvalitet. 

 • Så lenge det er fri flyt av dommere 
internasjonalt, og en del arrangører ønsker seg 
«eksotiske» dommere, er det heller ikke mulig å 
styre dommervalget eller å «skolere» dommerne, 
tiltak som jo enkelte har foreslått. 
 • Det er ikke mulig å kalibrere dommernes 
bedømmelse til et fast, klart nivå for utdeling av 
CK.  
• Det er alminnelig kjent at premieringen av den 
enkelte hund vil kunne variere ganske mye for 
ulike dommere gjennom hundens 
utstillingskarriere. En CK er dermed IKKE 
nødvendigvis et objektivt kvalitetsstempel. En 
ivrig, reiselysten og iherdig utstiller vil med tiden 
kunne oppnå CK på en nesten hvilken som helst 
hund, så lenge den ikke har diskvalifiserende feil. 
 • Variasjoner i premieringen og raus utdeling av 
CK må vi dermed leve med og ta konsekvensen av, 
og ikke automatisk sidestille en hund som får CK 
med en som er champion. Videre mener NSU:  
• Tradisjonelt sett har certet vært den høyest 
hengende premien etter BIR/BIM på en utstilling. 
Mange utstillere med fullcertede hunder har valgt 
å holde seg borte fra utstillinger når denne 
premien ikke lenger er tilgjengelig for dem. Det 
betyr både dårligere påmelding, dårligere 
konkurranse og at dommerne kan få et feil 
inntrykk av nivået på rasen.  
• Også innenfor hundeoppdrett må man ta 
innover seg at resultatet av oppdrettet vil passe 
inn i en Gaus-kurve (normalkurve) hvor ca 
halvparten havner i et midtsjikt, mens 1/4 blir 
bedre og ¼ blir dårligere enn gjennomsnittet. NSU 
mener at dersom stadig flere som tilhører 
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gjennomsnittet blir champions, slik dagens 
praktisering av fullcertordningen legger til rette 
for, vil ikke dette være i tråd med raseklubbenes 
mål for raseforvaltning.  
• Fullcertordningen har vært omstridt. En rekke 
raseklubber har reservert seg fra den, og den 
diskuteres jevnlig i mange andre klubber. Det er en 
god del motstand mot dagens praksis.  
• NSU mener at hundeutstillinger ikke bare skal ha 
et sosialt aspekt hvor det viktigste er at «alle» skal 
vinne noe og konkurransen tilpasses dette, men at 
utstillinger fortsatt skal kunne brukes som et 
redskap i hundeavlen. Da må man også akseptere 
at certifikater og championtitler skal tildeles de 
aller beste, og skal henge høyt.  
 
Konklusjon: NSU mener at den lette 
innstrammingen som foreslås her, vil imøtegå 
både de som ønsker en fullcertordning, og de som 
ønsker å avvikle den. Den vil også motvirke at 
utdelingen av certet helt mister sin verdi eller får 
et parodisk preg, eller i vesentlig grad senker 
nivået for hunder som tildeles et cert eller et 
championat.  
 
Denne høringen sendes ut til alle raseklubber, 
både de som har søkt om fritak fra 
fullcertordningen , de som ikke er avhengig av 
storcert og de som ønsker å opprettholde 
fullcertordningen slik den er i dag. For at man skal 
få en oversikt over hva flertallet av norske 
raseklubber mener om saken, er det viktig at alle 
raseklubbene svarer på følgende spørsmål:  
 

Har klubben fullcertordning for sin(e) rase(r)? 
:JA Norsk Schapendoesklubb har 
fullcertordning. 

Hva legger klubben i begrepet 
«fullcertordning»? Klubben legger i dette 
begrepet at hunde-eiere  ikke kan reise 
rundt på utstillinger og “samle” cert., men 
via fullcertordningen vil ingen kunne sperre 
for andre gode hunder. 

Om klubben fikk velge: Ett generelt regelverk 
som gjelder for alle raser- eller ulike regler 
for ulike raser? (Obs: dette gjelder ikke 
tilleggskrav, kun de generelle 
championatreglene) Et generelt regelverk 
som gjelder for alle raser. 

Hva legger klubben i begrepet «praktisering av 
fullcertordningen»? At klubben har valgt 
fullcertordningen for sin rase. Og at i 
teorien kan mange hunder med Ck ha 
mulighet for å bli tildelt cert. 

For klubber uten fullcertordning: kan klubben 
leve med fullcertordning for sin(e) rase(r) 
om praktiseringen er slik beskrevet i 
vedtaket fra HS?  

 For klubber med fullcertordning: hva betyr det 
for klubben om praktiseringen av 
fullcertordningen blir slik beskrevet i 
vedtaket fra HS? Det kan ende med at det 
på utstilling etter utstilling ikke blir tildelt 
cert til noen. Resultatet av dette kan bli at 
enkelte hunde-eiere “gir” opp å stille ut 
hunden sin og at man da  også “mister” 
gode avlsdyr.  

 

Styret i Norsk Schapendoesklubb er for at 
fullcertordningen beholdes, men  foreslår at 
istedet for å begrense muligheten for cert til de 
to beste plasserte i BHK/BTK  lar alle de 4 
plasserte hundene få muligheten til å bli tildelt 
cert. Dette er også en begrensning i forhold til 
dagens praksis. 
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Dommerkonferanse i regi av 
Vereniging Nederlandse Schapendoes 
12.02.2020 
 
Ledet av Cindy Kerssemeijer, formann i klubben og 
rasespesialist. 
 
Klokken 19.30 ønsket Cindy alle hjertelig 
velkommen i Nieuwegein. 
Noen medlemmer av styret i Vereniging 
Nederlandse Schapendoes er tilstede, et fulltallig 
avlsråd er tilstede og dessuten 15 
eksteriørdommere. 
Den forrige dommerkonferansen var i 2012, så det 
var på høy tid å komme sammen og utveksle 
erfaringer i forhold til dømming av Schapendoes, 
både i hjemlandet og utenlands. Alle dommerne 
presenterte seg. Deretter fulgte vi opp med å 
presentere hva vi (avlsråd og styre) i den 
nederlandske klubben anser å være mest 
bekymringsfullt hos Schapendoes: 
 

Lengde/høyde proposjoner – lavbent (lavstilt) 
og for lang i lenden. 

Pels – lengde og struktur, for langhåret og for 
tykk pelse, krøllete eller fluffy og myk uten 
struktur. 

 
Alle kjenner seg igjen når det gjelder lavbent 
(lavstilt), noe som dommerne allikevel ofte ser. 
Alle er enige om at dette er den mest forstyrrende 
feilen hos Schapendoes, og spesielt er det ergerlig 

er det at utenlandske (ikke nederlandske) 
dommere som ikke liker å trekke for dette. 
Resultat er at en lavstilt (lavbent) hund ofte sees i 
Championklasse.  
 
Det hviler et ansvar hos raseklubben (VNS) å 
informere dommere i inn- og utland om hvordan 
en Schapendoes skal se ut. Det blir stilt spørsmål 
om det igjen er på tide å organisere seminar for 
rasedommere, for eksempel kvelden før jule-
utstillingen (Kerst-Show). Et eksempel er også et 
dommer-kompendium, slik som klubben for 
Hollandsk Gjeterhund har laget. De har laget et 
rasekompendium med rasebeskrivelse, inkludert 
fotografier. 
 
Hunder som er lange i lenden ser man imidlertid 
sjeldnere, og denne feilen er heller ikke så 
forstyrrende som lavbenthet (lavstilthet). 
Pelsen på Schapendoes skal være rufsete (shaggy), 
ikke for lang og uten for tykk underpels. Man skal 
kunne se kroppskonturene og en lett opptrukket 
buklinje gjennom pelsen. På hodet skal det være 
en flott lugg, men slik at man fortsatt kan se 
øynene. Altfor ofte ser vi en tung, flat lugg, der vi 
ikke kan se øynene. 
Cindy spurte også dommerne hva de mente om 
temperamentet (oppførselen) på rasen. Fra tid til 
annen ser vi enkelte oppfarende hunder. Det sees 
også hunder som er unnvikende, og som kryper 
sammen bak eieren sin. Men alt i alt ser man få 
engstelige, usikre hunder, eller overdrevent 
aggressive Schapendoes. 
Mentaltesting ansees ikke nødvendig. 

I forbindelse med halen, blir inntrykket forstyrret 
når hunden holder halen lavt og ikke i aktivitet ved 
bevegelse. En aktiv hale er et «must» for 
Schapendoes. 
Andre fokusområder som ble trukket fram av 
dommerne er: 

•  For spinkel kropp 

•  Små øyne i motsetning til store runde øyne  

• Smale hoder i motsetning til brede skaller 
med en bred snute 

• En snute med for smal underkjeve 

• Uten det rasetypiske, lett hoppende 
bevegelsesmønsteret 

 
Dommerne ville gjerne ha et kort 
evalueringsskjema som de de kunne fylle ut etter 
en bedømmelse av rasen, der de kunne komme 
med en tilbakemelding om spesielle ting som ble 
observert til rase-foreningen. Dette forslaget gikk 
styret med på. 
Dommerne undrer seg også over at det er de 
samme bekymringspunktene på denne 
konferansen som i 1998 og i 2012, og at det ser ut 
til at meget lite er forandret. Det kom også forslag 
om hvordan man kan dele kunnskapen. 
 
Etter kaffepausen snakket vi om avlsbedømmelser. 
For å foreta avlsbedømmelse, kreves det en 
spesiell opplæring. Dommerne vil gjerne ha en klar 
instruks for avlsbedømmelser. VNS lovet å lage en 
opplæringsplan. 
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Det ble videre diskutert hvordan det generelt står 
til med rasen. Dommerne ville gjerne vite hvor høy 
innavlsgraden er. Det ble også spurt om de 
restriktive avlsreglene har gitt resultater, f.eks. i 
forhold til begrensningene i bruk av hanhunder. Vi 
kunne bekrefte at forskerne sier at dette har vært 
tilfellet. Det har også vært diskutert om den 
maksimale innavlsgraden på kort sikt vil ha en 
gunstig effekt, men at vi nå går for Mean Kinship, 
fordi den vil ha en bedre effekt på lang sikt. Dette 
blir positivt mottatt, og man vil gjerne vite om vi 
fortsatt skal ekskludere hunder. Man er nysgjerrig 
på om de «grønne», mindre brukte hundene, også 
ender opp som de «stygge» hundene. 
 
Erfaring fra andre raser viser at det typisk vil ta to-
tre generasjoner å korrigere uønsket retning innen 
avl. 
De med erfaring fra hvor det er foretatt utkrysning 
sier at hvis man krysser tilbake vil det ta to-tre 
generasjoner å få tilbake rett type. 
Genetisk diversitet er dog det viktigste, uten dette 
vil rasen opphøre på lang sikt. 
 
Til slutt kunne Cindy si seg meget fornøyd med det 
gode fremmøtet og den positive interaksjonen vi 
hadde denne kvelden. Alle ble ønsket en trygg 
reise hjem. 

Kopiert fra VNS klubbmagasin mai 2020. 

Referent: Sekretær i VNS.  

Oversatt av Vigdis Ingjer, Iner Anette Backer og Ed Ted 
Hacken 

 

 

 

 

 

  

  

En flott champion: Sixten 
 

JWW-18 EUJW-18 NORDJV-18 Glissdoes Jamiroquai – SE48327/2017  
Vi gratulerer Selma Sigurdadottir med Glissdoes Jamiroquai som ble BIR, og Norsk 
Utstillingschampion i Letohallen 9. november 2019. 
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STOFF TIL SCHAPENDOESPOSTEN: 
Send oss historier, bilder, tips! 

  
e-post: schapendoesposten@schapendoes.no 

Vi oppfordrer alle medlemmer til å oppdatere adresser og 
mailadresser!  
Gå inn på "Min side" NKK og sjekk at det stemmer. 



Fi7t 
V 

  

Vi fikk ingen bidrag til Stafettpinnen i dette nummer. 
Stafettpinnen er spalten for barn og hund. 
Send oss bilder og historier, gjerne skrevet av barna. 
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Avlsbedømmelse – min 15. mnd.  
Pris 250,00 
 
 
 

 Løpenr: 
(utfylles av arr.) 

Arrangerende klubb:   Norsk Schapendoesklubb Sted og dato: 

HUND 
Navn: 

Reg. nr.:   
Tispe 

 
Hann 

 
Født: 

 
Farge: 

HUNDENS FORELDRE 
Farens tittel og navn:   

Morens tittel og navn: 

OPPDRETTER 
Navn og adresse:  

EIER 
Navn: Tlf.nr.: 

Adresse: Postadresse: 
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OPPLYSNINGER 
 

Når ble hunden sist vaksinert?  

 

Medlemskap er betalt for inneværende år i (klubb): 
 
 
 

Påmeldingsavgiften er sendt pr.:  DnBNor 1503.21.31317, (BIC: DNBANOKKXXX, IBAN: NO5115032131317)   
 til Norsk Schapendoesklubb. 
 
Jeg/ vi erklærer at denne blankett er samvittighetsfullt utfylt. Jeg/vi har gjort meg/oss kjent med NKKs utstillingsregler, og forplikter meg/oss til å følge disse. 
For Norsk Kennel Klubs utstillinger gjelder følgende: Dersom innbetaling av påmeldingsavgiften ikke er registrert innen fristen,  vil det bli innkrevet gebyr 
tilsvarende 50% av påmeldingsavgiften. For å kunne delta på utstillingen må hunden være vaksinert mot valpesyke. Vaksinasjonen må ikke være eldre enn 2 
år. 
 
 
Den             /            20     Tlf. nr.:                             Underskrift: 
 
PÅMELDINGEN ER ØKONOMISK BINDENDE! Påmelder er ansvarlig for at alle opplysninger i skjemaet er riktige. 
 
Skjemaet sendes post@schapendoes.no sammen med kopi av registreringsbevis (stamtavle), alternativt kan alt sendes til Norsk Schapendoesklubb v/ 
Vigdis Ingjer, Holmsens v 2, 1467 Strømmen. 
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