Showreglement
Showreglement van de LangStokhaar & Oudduitse Herder Vereniging (LSOHV)
1. Dit reglement is van toepassing op de te houden hondenshows georganiseerd door de LSOHV.
Naast dit reglement zijn de statuten en het huishoudelijk reglement daar waar nodig van toepassing.
2. Elke deelnemer aanvaardt bij inschrijving de werking van dit reglement en wordt geacht bekend
te zijn met de inhoud van dit reglement. Het reglement is ter inzage aanwezig bij een te houden
show en is gepubliceerd op de website van de LSOHV.
3. Inschrijving geschiedt digitaal middels het daarvoor bestemde formulier. Onvolledige en onjuist
ingevulde formulieren kunnen niet in behandeling worden genomen. Het inschrijfformulier is
beschikbaar via de link op de showpagina van de LSOHV website.
Het formulier wordt verzonden naar het e-mailadres van het wedstrijdsecretariaat voor de vermelde
einddatum voor inschrijving. Een kopie van het afstammingsbewijs dient na inschrijving direct
opgestuurd te worden naar evenementen@lsohv.nl.
Het verschuldigde bedrag voor deelname aan de show dient gelijktijdig met de inzending van het
inschrijfformulier te worden overgemaakt op rekeningnummer NL87TRIO 0784710430
(BICnummer TRIONL2U) t.n.v. Penningmeester LSOHV onder vermelding van “show en de naam
van de hond(en)”.
Op de website van de vereniging zal kenbaar worden gemaakt zodra het maximum aantal
deelnemers is bereikt.
4. Honden die op de show worden uitgebracht dienen in het bezit te zijn van een door een
rasvereniging afgegeven stamboom/afstammingsbewijs waarop het ras Duitse Herder LangStokhaar
dan wel Oudduitse Herder is vermeld. Daar waar het gaat om buitenlandse
stambomen/afstammingsbewijzen dient de vertaling van de rasnaam overeen te komen met het
hiervoor omschrevene.
Honden die op de show worden uitgebracht dienen in het bezit te zijn van een hondenpaspoort
waarin opgenomen de gezondheidsgeschiedenis van de betreffende hond en de wijze waarop de
hond is te identificeren (microchip of anders). Alle honden dienen voldoende te zijn gevaccineerd
tegen hondenziekte, parvo-virus en besmettelijke leverziekte of een geldige titerbepaling.
Buitenlandse honden moeten tevens een bewijs van enting tegen rabiës hebben.
Geadviseerd wordt om te enten tegen kennelhoest en ziekte van weill.

Zieke honden of honden met kwetsuur worden niet toegelaten tot de show, daarnaast dienen reuen
twee ingedaalde testikels te hebben.
Loopse teven worden toegelaten tot de show. Een eigenaar van een loopse teef stelt de ringmeester
hiervan in kennis en er wordt een afspraak gemaakt wanneer de teef in de ring wordt verwacht. Het
is aan te bevelen de teef zo ver mogelijk verwijderd te houden van de ring waarin de reuen worden
geshowd.
5. Tijdens de show dienen deelnemers zich te houden aan de aanwijzingen van de ringmeester. De
ringmeester draagt zorg voor een goed verloop van de keuring en staat in nauw contact met de
keurmeester. Bij onbehoorlijk gedrag van een deelnemer of agressief gedrag van de te keuren hond
kan de ringmeester de deelnemer dan wel hond de toegang tot de ring ontzeggen.
6. Deelnemers dienen zich te houden aan de tijdstippen zoals vermeld in de catalogus voor wat
betreft de keuringen. Deelnemers die te laat zijn hebben geen recht meer op de deelname tenzij het
wedstrijdsecretariaat anders beslist.
7. Klasse-indeling:
Op de dag van de show dient de leeftijd van de hond te voldoen aan de in de klasse geldende
leeftijd.
Baby parade *
- tot 4 maanden mits volledig (12 weken) geënt of titerbepaling
Baby klasse *
- 4 tot 6 maanden
Puppy klasse *
- 6 tot 9 maanden
Jeugd klasse
- 9 tot 15 maanden
Tussen klasse
- 15 tot 24 maanden
Open klasse
- vanaf 18 maanden
Veteranen klasse
- van 8 jaar en ouder
Kind/Hond parade *
- voor kinderen t/m 15 jaar
Nakomelingen klasse Baby* - voor teef e/o reu met minimaal 3 nakomelingen tot 6 mnd
Nakomelingen klasse Pup* - voor teef e/o reu met minimaal 3 nakomelingen van 6 tot 9 mnd
Klassen met * dingen niet mee voor de Best In Show.
8. De volgende kwalificaties kunnen worden verkregen:
Uitmuntend (U) voor honden die in zo sterke mate aan de standaard voldoen dat een geringe
afwijking of kleine fout het ideaalbeeld niet stoort.
Zeer Goed (ZG) voor honden die eveneens aan de standaard voldoen maar een enkele
onvolkomenheid hebben die het ideaalbeeld verstoort.
Goed (G) voor honden die eveneens aan de standaard voldoen maar verschillende afwijkingen van
het ideale rasbeeld of een ernstige fout vertonen.
Matig (M) voor honden die in geringe mate aan de standaard voldoen of een zeer ernstige fout
vertonen.
9. De keuringen bij de show worden verricht door keurmeesters die door de LSOHV daartoe zijn
aangezocht. De keurmeesters zijn onafhankelijk in het beoordelen en kwalificeren. Door de
keurmeester wordt naast de kwalificatie een rapport gemaakt ten aanzien van de bevindingen tijdens
de keuring van de hond. Ten aanzien van de bevindingen van de keurmeester, het gemaakte rapport
en de kwalificatie is er geen beroep mogelijk en het is dan ook niet toegestaan om hierover met de
keurmeester in gesprek te gaan of te reclameren.

10. Zoals eerder vermeld in dit reglement is het niet toegestaan omtrent een verschil van inzicht te
reclameren of in gesprek te gaan met de keurmeester. Wel is het mogelijk om een eventuele klacht
te deponeren bij het wedstrijdsecretariaat die daar dan een aantekening van maakt. Op een later
tijdstip zal de klacht worden besproken in het bestuur van de LSOHV die dan, overeenkomstig de
Statuten en Huishoudelijk Reglement, een beslissing zal nemen en dit aan de klager schriftelijk zal
meedelen. Er is geen beroep mogelijk.
Daar waar direct een beslissing nodig is en uitstel van een antwoord ongewenst, kan het
wedstrijdsecretariaat al dan niet in samenspraak met de aanwezige bestuursleden van de LSOHV
een beslissing nemen. Deze beslissing is bindend en er is geen beroep mogelijk.
11. In alle gevallen waarover in dit reglement geen regels zijn opgenomen beslist het
wedstrijdsecretariaat in overleg met de aanwezige bestuursleden van de LSOHV. Een door hen
genomen besluit is bindend.

