Dansk Kennel Klubs retningslinjer for juniorhandling

Hvad er formålet med juniorhandling?


Fremme samarbejde og kontakt mellem unge mennesker og deres hunde



Etablere og udvikle en interesse inden for hunde-relaterede aktiviteter hos unge



Etablere venskaber og sportsånd mellem unge



Åbne op for læring om forskellige hunderacer, -typer, -karakteristika og –temperamenter



Opfordre til læring om hundevelfærd og pleje af hunde



Give forståelse for hundeadfærd og hundesprog



Sikre fremtiden for hundeaktiviteter, hundeopdræt og hundevelfærd



Motivere kommende generationer af hundeelskere til at blive ansvarsfulde og bevidste hundeejere

Dommeren


Dommeren skal være en erfaren race-dommer med kendskab til handling af hunde og/eller være
en handler med stor erfaring inden for handling af hunde og/eller juniorhandling.



Dommeren skal have erfaring inden for handling af flere – og gerne mange – forskellige hunderacer
og skal kunne tale dansk, engelsk, svensk eller norsk.



Dommeren skal altid overveje deltagernes sikkerhed og tryghed i konkurrencen og behandle deltagerne med respekt

Overvejelser i bedømmelse af juniorhandling


Handleren skal under hele fremvisningen af hunden være diskret og formå at sætte hunden i fokus.
Handlerens ageren, både stående og i løb, skal derfor på ingen måde være overdreven og trække
fokus fra hunden



Al form for dårlig håndtering af hundens line eller tab af fx børste, sko eller godbidder bør trække
ned, da det distraherer og forstyrrer billedet af ekvipagen.



Handlerne skal på alle tidspunkter sørge for, at deres hund er tryg og tilpas.

Konkurrencen


Dommerens fokus bør ligge på deltagernes viden om og evnerne til at fremvise den givne race,
samt samspillet og harmonien i handler-hund-ekvipagen



Igennem hele bedømmelsen skal der være et naturligt og harmonisk samarbejde imellem handler
og hund. De skal fungere som en samspillende enhed, der fremviser og udstråler tilstedeværelse og
glæde.



Dommeren bør gennemgå hunden som i en normal bedømmelsessituation



Enhver deltager skal bedømmes individuelt og som en del af en gruppe



Alle deltagere skal behandles og bedømmes på en respektfuld og retfærdig måde



Dommeren må kun bede deltagerne om at bytte hund, hvis han/hun mener, at konkurrencen ikke
kan afgøres på andre måder. Såfremt der byttes hunde, skal dommeren sørge for, at alle hunde vil
kunne blive handlet sikkert, og at de på ingen måde udviser utryghed eller aggression over for andre hunde eller den nye handler. Der skal på alle tidspunkter være kontrol over bytningen af hunde.



Det skal ikke medvirke negativt i bedømmelsen, hvis en handler går mellem hunden og dommeren
så længe det ikke er til gene for dommerens gennemgang af hunden og handleren ikke blokerer for
dommerens udsyn til hunden.



Fokus i bedømmelsesprocessen bør ligge på:
o
o
o
o
o
o
o
o

Samarbejde mellem handler og hund
Handlerens glæde og naturlige ageren med hunden
Teknik
Selvtillid
Kompetencer
Viden
Harmoni mellem handler og hund
Potentialet til at være en dygtig handler i raceringsbedømmelser

Hvordan foregår konkurrencen?
Juniorhandlerkonkurrencen bør så vidt muligt ligne raceringsbedømmelserne. Handleren skal fremvise sin
hund, som racen bør fremvises i en racering.

Handler-hund-ekvipage


Ud over den individuelle bedømmelse er det også vigtigt at bedømme handlerne i bevægelse rundt
i ringen sammen.



Handlerne skal bevæge sig afstemt efter hundens tempo og udvise hensyn til de andre handlere
ved at holde afstand og på intet tidspunkt være forstyrrende.



Handlerne skal udvise hensyn og sportsånd over for de andre deltagere gennem hele konkurrencen.

Viden om hunden


Det kan forventes, at handleren kender den fremviste hunds racenavn, alder og specifikke krav til
racetypisk fremvisning.



Handleren skal udføre racetypisk handling af hunden, både i bevægelse i figurer og rundt i ringen
og stående, afhængigt af om hundens race fremvises på gulv eller på bord.



Handleren skal vide, hvordan hundens line skal sidde og holdes racetypisk.



Det kan også forventes, at handleren har kendskab til hundeanatomi, såsom antal tænder, eller til
hunderacens brugsformål eller andre racetypiske træk.

Fremvisning af bid


Når handleren skal fremvise hundens bid, skal vedkommende vise hundens tænder/bid ved at
trække hundens læber op, så dommeren kan se hele biddet.



Handleren kan stå foran hunden eller på hundens side. Der skal dog tages højde for, at handleren
ikke dækker for dommerens udsyn til biddet/tænderne.



Handleren bør vise hundens bid først og derefter hver af siderne. Skulle dommeren dog kun bede
om at se biddet, skal handleren kun vise biddet og ikke siderne.



Handleren skal på alle tidspunkter have styr på, at hundens line ikke er i vejen.



Det er handlerens ansvar at fremvise biddet/tænderne racetypisk

Ekvipagen i bevægelse


Handlere skal altid udvise hensyn til hinanden og aldrig overhale hinanden i løb i gruppe



Figurer: Frem og tilbage, trekant, cirkel, løb i gruppe og frem og tilbage i par.



Indviklede figurer, såsom 8-tal, bogstaver eller lignende, skal undgås. Bedømmelserne skal reflektere bedømmelser fra raceringen.



Efter at have løbet figur skal handleren stille op foran dommeren, medmindre dommeren beder om
andet. Handleren skal holde god afstand til dommeren, så dommeren kan se hele hundens silhuet.

Passende påklædning


Handleren og hunden skal udgøre en harmonisk enhed. Handleren bør derfor være iført passende,
afstemt og funktionelt tøj, samt sko der er tilpasset til underlaget.



Farverne på handlerens tøj skal kunne adskilles fra hundens farver og dermed silhuet. Al form for
upassende og påfaldende tøj frarådes kraftigt.
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