UTSTILLINGSREGLEMENT NRF
Vedtatt på representantskapsmøte 18.januar 2014
(Oppdatert i 3. vedr. betaling av burpenger iht vedtak på repr.skapsmøte 7.febr.2015)
(Oppdatert i 5. vedr. presisering av BIS uttak iht vedtak på repr.skapsmøte 22. jan 2016)

1.

Instruks for arrangør
Arrangerende forening/klubb ordner godkjennelse av utstillingen hos de stedlige
myndigheter og besørger utsendelse av innbydelse med opplysninger om burpenger og
innleveringsfrister. Alle opplysninger om utstillingen bekjentgjøres i Duevennen minst 8
uker før utstillingen. Videre skal arrangerende forening sørge for at ingen uvedkommende
har adgang til utstillingslokalet under bedømmelse, og at duene får god forpleining.
Eventuelle syke duer skal fjernes fra utstillingslokalet. Temperaturen i lokalet bør ikke
overstige +18 grader.
Arrangøren skal sørge for betryggende vakthold og låsing av utstillingslokalet, og
dessuten påse at duer ikke blir tatt ut av burene av uvedkommende.
Forslag på dommere skal sendes Dommerringen innen 1. mai og før dommerne innbys.
Dommerringen plikter å avgi svar innen 1. juli. I tilfelle uenighet om dommer i en rase,
tar Dommerringen den endelige avgjørelse. Blir en oppsatt dommer forhindret fra å møte,
velger Dommerringen stedfortreder i samråd med arrangør og eventuelt spesialklubb.
Videre skal arrangerende forening sende liste til Dommerringen med antall påmeldte duer
i de forskjellige raser, slik at denne kan godkjenne den endelig fordeling.
Alle duer skal, for å ha rett til premie, bære ring godkjent av NRF, være av eget avl (med
eget avl forståes at duen er født og oppvokst i eierens slag) og ikke være eldre enn 5 år.
Arrangøren skal snarest sende premielisten til Duevennen og plikter dertil å sende liste
med de nødvendige data over sertifikatvinnerne til Dommerringen.
Dommerringen har overoppsynet med bedømmelsen og gir dommerne en orientering før
denne starter.
Arrangøren skal i innbydelsen til dommerne presisere at dommerkritikk skal skrives innen
avtalt tid.

2.

Utstillingssystem
NRFs utstillingssystem datert 07.10.05 skal brukes på Landsutstilling og Høstutstilling.
Kostnader som skal utføres av NRF dekkes av NRF.

3.

Instruks for deltaker
Utstiller som ikke har betalt foreningskontigent har ikke rett til å delta.
Anmeldelser godtas bare dersom deltaker følger de bestemmelser som er kunngjort av
arrangør og NRF. Det skal benyttes et godkjent innmeldingsskjema.
Påmeldingsavgiften skal være arrangøren i hende før bedømmelsen starter. Den enkelte
foreningen er ansvarlig for påmeldingsavgiften dersom et medlem ikke betaler.
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Emballasje og merking: 1 due pr. rom, forsvarlig merket med ring og katalog nr.
Duene blir sendt og utstilt på utstillerens risiko. All frakt betales av utstilleren. For sent
ankomne duer kan settes utenfor bedømmelsen.
Innbetalte burpenger tilbakebetales ikke. Dersom duer ikke møter skal dette merkes
tydelig på emballasjen og/eller ved spesiell meddelelse til arrangøren.
Duene må ikke være farget, merket eller synlig pyntet. Utstilte duer som bærer preg av
ulovlig pynting eller andre regelbrudd, taper retten til premie. I tvilstilfelle kan NRFs
styre bestemme at duen holdes tilbake i opptil 6 uker på eierens ansvar.
Ved utstillingens slutt kan ingen duer fjernes fra burene før utstillingskomiteen har gitt sin
tillatelse. Vinnere av vandrepokalen skal selv besørge gravering. Blir ikke dette gjort,
faller vedkommendes aksje i pokalen bort.
4.

Instruks for dommere
Dommer kan ikke stille ut i den rasen han selv bedømmer med mindre Dommerringen
godkjenner dette spesielt. Dommeren skal snarest mulig sende en dommerkritikk til
Duevennen. Dommer skal følge de til enhver tid gjeldende bestemmelser og skal ha den
gjeldende standard tilgjengelig under bedømmelsen.
Ved kåring av utstillingens beste due (BIS), rangerer dommerne utstillingens beste dyr fra
1 og opp til det antall som deltar i kåringen. Duenes plass-siffer summeres og duen med
lavest sum er vinner.

5.

Regler for premiering
Premiering fra Forbundet på landsutstillingen:
Norgesmester oppdrett – Beste 2,2 i en rase. Duene kan vær inntil 2 år gamle, vorteduer
kan være opptil 3 år gamle. Premie og rosett.
Rangeringsordning ved poengsum likhet:
Poeng på enkelt due:
Ved lik poengsum rangeres innbyrdes fordeling av poeng.
eks. (97+95+94+94) går foran (95+95+95+95)
Kjønn: hun foran han:
Ved fortsatt lik poengsum går høyere poeng på hunner foran
eks. (95+96+95+96) går foran (96+95+96+95)
Tegning:
Ved lik poengsum går tegnet due foran ensfarget.
Varietet:
sokker/ krone / kappe / annet.
Ved fortsatt lik poengsum går variantene i den nevnte rekkefølgen foran.

Utstillingens beste due (BIS) - Norgesmester. Premie og rosett.
Ved kåring av Norgesmester, som er utstillingens beste due (BIS) rangerer dommerne
utstillingens beste due fra nr. en og opp til det antall som deltar i kåringen. Duene som
skal være med, er alle rasevinnerne med 97p. I grupper med flere dommere avgjøres
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gruppevinneren av rekkefølgen i kåringen. I grupper med en dommer avgjør dommeren
gruppevinneren. Dommere som selv har duer med i kåringen kan ikke være med på
rangeringen! Duenes plassiffer summeres og duen med lavest sum vinner.
Gruppevinnere (min. 96 poeng). Premie og markering med rosett på buret.
Forbundets gullmedalje tildeles due som oppnår 97 poeng.
Forbundets gullmedalje jr tildeles due som oppnår 96 poeng og er utstilt av junior.
Junior er medlem yngre enn 17 år. Medaljevinner markeres med rosett på buret.
Championat: Diplom og rosett på buret.
Ærespriser tildeles av arrangøren etter følgende retningslinjer:
1. Ærespris 01-05 i rasen, beste due med min 95 poeng
06-15 i rasen, beste due
10-19 i en farge, ærespris kan tildeles i fargen
2. Ærespris: Over 15 i rasen, nest beste due
Over 19 i fargen, kan deles ut i fargen
Vanligvis premieres duer med mindre enn 95 poeng ikke av NRF. Unntak kan gjøres for
juniormedlem. Ved premiering skal to raser ikke slåes sammen.
All premiering på Høst- og Sertifikatutstilling er arrangerende forenings ansvar.
Premieoppsett ihht reglement skal på forhånd bekjentgjøres i Duevennen.
6.

EE plaketten
Tildeles 1.1 ungdyr (vorteduer 3 år) samme farge og legning.
Plaketten gis hvert år til 1.1 i den gruppe som står for tur. Der roteres som følger:
Norske Tomlere – Trommeduer(2007) – Vorteduer – Utenlandske Tomler – Strukturduer
– Formduer – Mefikk – Pustere-Farveduer-Hønseduer

7.

Sertifikat og Championat
Championat tildeles etter å ha oppnådd minimum 3 sertifikater som er gitt av minst 2
forskjellige dommere hvorav minst 1 utstilling er en Landsutstilling. Minimumskravet til
sertifikat er 96 poeng. Dommerringen setter opp antall sertifikater som kan tildeles ved
utstillingen i hver rase/farge på forhånd. Championat kan bare oppnås i løpet av minst to
utstillingssesonger. Ved påmelding av due, som kan ligge an til å få Championat på
kommende utstilling, eller allerede har oppnådd kravet til Championat, må oppdretteren
sende eget skjema ”Championat kandidat” med informasjon om tidligere tildelte
sertifikater som skal legges til grunn for innstillingen om Championatet. Innstillingen
sendes til NRF styret v/premieringsansvarlig og kåringen meddeles tidsskriftet
”Duevennen”.

8.

Protest
Protest på en dommeravgjørelse innleveres skriftlig til Dommerringen vedlagt et gebyr på
kr. 500,-. Blir protesten tatt til følge, tilbakebetales gebyret og duen bedømmes om
nødvendig på nytt. Protesten må være innlevert innen søndagen kl. 12.00 og avgjøres om
mulig samme dag. Avises protesten tilfaller gebyret NRF. Dommerringen utpeker en jury
av 3 dommere som vurderer protesten og eventuelt gir en ny bedømmelse.
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Godkjenning av dommere
En aspirant skal prøvedømme 10 duer i en rase i løpet av 1 time. Ved vurdering av
prøvebedømmelsen teller rekkefølge, poeng og den skrevne kritikk.
Det tilstrebes å få dommere som kan dømme flere raser. Dommerringen har anledning til
å gi prøver i grupper (eks. Sachsiske fargeduer). Dette kan gjøres ved:
a)
b)

Aspiranten prøvedømmer 20 duer med god fordeling av de aktuelle raser (eks.
Sachsiske fargeduer). Tiden for prøven settes til 2 timer.
Aspiranten går opp i en hel gruppe (eks. fargeduer eller hønseduer) og dømmer 30
duer i løpet av 3 timer.

En aspirant er godkjent som dommer når vedkommende har avlagt 2 godkjente prøver
innen rasen eller gruppen. Det understrekes at reglene i a) og b) er veiledende og at styret
i Dommerringen bestemmer oppsettet for hver enkelt dommerprøve ut fra de aktuelle
forutsetninger. Aspiranter som har godkjent dommerkurs i Danmark er også godkjent i
Norge i den aktuelle rase/gruppe.
c)

d)

97
96
95
94
93
90-92

En allerede godkjent dommer kan tillates å bedømme en rase/gruppe han/hun ikke
er godkjent i. En i rasen godkjent og anerkjent dommer (oppnevnes av
Dommerringen) følger bedømmelsen og godkjenner eventuelt denne. Ved
tilfredstillende bedømmelse er aspiranten godkjent.
Dersom bedømmelsen ikke holder ønsket kvalitet (ikke godkjent), er det sensors
oppgave å fullføre bedømmelsen.
Særlig erfarne dommere kan av Dommerringen godkjennes som dommer i
raser/grupper uten prøve.

Fremragende på alle vesentlige punkter etter nåværende kvalitet i rasen
Som ovenfor, men med et lite ønske
Som ovenfor, men med høyst 2 ønsker
Som ovenfor, men med høyst 3 ønsker
Som ovenfor, men med 4-5 ønsker, dog ingen grove feil
Tildeles duer med grove feil
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REGLER FOR PREMIERING
Premiering fra Forbundet på Landsutstillingen:
Premier og rosetter:
Norgesmester oppdrett
Beste 2,2 i en rase. Premie og rosett.
Norgesmester
Utstillingens beste due (BIS). Premie og rosett
Gruppevinnere (min. 10 duer)
Premie og markering med rosett på buret
Forbundets gullmedalje (diplom)
Due som oppnår 97 poeng
Forbundets sølvmedalje (diplom)
Due utstilt av junior som oppnår 96 poeng
Juniormedlem kan dog ikke tildeles både gull- og sølvmedalje på samme due. Juniormedlemmer
er junior til og med det året han/hun fyller 16 år. Medaljevinner markeres med rosett på buret.
Championat
Diplom og rosett på buret
Ærespriser
Tildeles av arrangøren etter følgende retningslinjer
1. Ærespris

01-05 i rasen, beste due med min. 95 poeng
06-15 i rasen, beste due
10-19 i en farge, ærespris kan tildeles i fargen

2. Ærespris

Over 15 rasen, nest beste due
Over 19 i fargen, kan deles ut i fargen

EE plaketten
Tildeles 1.1 ungdyr (vorteduer 3 år) samme farge og legning.
Plaketten gis hvert år til 1.1 i den gruppe som står for tur. Der roteres som følger:
Norske Tomlere – Trommeduer(2007) – Vorteduer – Utenlandske Tomler – Strukturduer
– Formduer – Mefikk – Pustere-Farveduer-Hønseduer
Vanligvis premieres duer med mindre enn 95 poeng ikke av NRF
Unntak kan gjøres for juniormedlem
Ved premiering skal to raser ikke slåes sammen
All premiering på Høst- og sertifikatutstilling er arrangerende forenings ansvar.
Arr. Klubb setter selv opp premier.
Premieoppsett ihht reglement skal bekjentgjøres på forhånd i Duevennen.

Side 5 av 5

