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 GENERELT – NTL LANDSUTSTILLING 
 

1.1 Landsutstillingen arrangeres årlig, i sammenheng med NTLs generalforsamling, fortrinnsvis 

andre siste helg i oktober. 

 

1.2 Landsutstillingen sirkulerer blant medlemsforeningene innenfor NTL etter søknad. 

 Det søkes en geografisk fordeling på arrangementene. 

 

1.3 Søknad om å arrangere landsutstilling må være NTLs styre i hende senest 20. september. 

Tildeling bestemmes på NTLs generalforsamling og gjelder 2 år frem i tid. 

 

1.4 Et hvert medlem av en forening tilsluttet NTL kan delta på utstillingen. 

 

1.5 På landsutstillingen og andre utstillinger kan både oppdrettede fugler og innkjøpte fugler  

(jf. punkt 5.1 klasseinndeling) stilles ut. Reglementet er basert på at vi ønsker å sette 

Oppdrettsklassen i fokus, men at det er meget viktig at Åpen klasse også blir tatt vare på, da 

dette er rekrutteringsklasse for alle utstillinger. 

 

2 TIDER OG PÅMELDING 
 

2.1 Lokalutstillinger må ikke avholdes i 2-to-uker før eller samtidig med landsutstillingen for de 

klasser som omfattes av landsutstillingen. 

 

2.2 Påmeldingsblanketter sendes ut via Norsk Tropefugl-Hobby, flere eksemplarer kan rekvireres 

 gjennom NTLs blankett og ringsalg. (se www.tropefugler.no) 

 

2.3 Utstillingen skal være åpen fra lørdag middag til søndag ettermiddag/ kveld. Utstiller i klasse 

1-4 som har lenger reisetid enn 5 timer, kan forlate utstillingen i perioden etter stengning 

lørdag. Fuglene må da være fjernet fra utstillingen før den åpnes for publikum søndag. Øvrige 

utstillere fra spesialklubbene er da behjelpelige med å omrokere på de øvrige fuglene, slik at 

store tomrom i reolene unngås. 

2.4 Det skal gis ut katalog over utstilte numre.  

 

2.5  Arrangørforeningen sørger for innbydelse i god tid til medlemsforeningene i NTL (se 

framdriftsplan), og gjerne gjennom NT Hobby eller andre klubb-blader. Utstillerne følger de 

retningslinjer som arrangøren gir mht. påmeldingsfrist, gebyr osv. Hver utstiller betaler en 

påmeldingsavgift pr. utstillingsnummer, og maksimums sum pr. utstiller. Påmeldingsgebyret 

v/landsutstillingen er kr 100,- pr utstillingsnummer Maks kr.  på 600,- pr. utstiller. 

Spesialklubbene har fortrinnsrett til å innhente sin andel av påmeldingsavgiften og beholde 

denne. Deretter innhenter arrangørforeningen evt. resterende beløp før maksgrensen på kr. 

600,- nås. 

 

2.6 Ved klubbutstillinger som arrangeres etter dette reglementet, skal det opplyses ved 

innbydelsen om hvilke påmeldingsgebyr som er fastsatt.  

 

2.7  Ved innbydelsen skal utstillingens påmeldingsfrist og åpningstider klart komme frem. 

Utstillere skal rette seg etter dette, og har ikke under noen omstendigheter anledning til å ta ut 

fuglene fra utstilling på tidligere tidspunkt enn det som er annonsert i innbydelsen, dog kan 

utstilling arrangør ved utstillingsleder gi dispensasjon fra dette punktet ved uttak av fugler 

søndag ettermiddag. 

 

2.8   Til landsutstillingen skal NTLs vedtatte fremdriftsplan følges. 
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2.9 Arrangørklubben må innhente nødvendige søknader fra veterinærmyndigheter etc. 

 

 

3 BEDØMMELSE 
 

3.1 Arrangørforeningen sørger for kompetente dommere i klasse 5-11. Dommerne kan være 

norske (tilsluttet NTL) eller utenlandske. Utenlandske dommere skal være tilsluttet en 

dommerorganisasjon i moderlandet. Spesialklubbene skaffer egen dommer, det er 

spesialklubbenes ansvar å hente og bringe dommeren til og fra hotell/utstillingslokalet. 
Spesialklubbene dekker reise og evt. dommerhonorar, gave, samt festmiddag til sine dommere. 

Arrangørklubben dekker hotellutgiftene. 

 
3.2  Spesialklubbene samler inn deltakeravgift i sine klasser. Både arrangørklubb og spesialklubb 

beholder sine respektive innsamlede deltakeravgifter. NTL kan da ikke påregnes å gi ekstra 

tilskudd til utstillingene utenom premiene. 

3.3 Bedømmelsen foregår etter den av NTL fastsatte standard og dertil hørende blanketter. 

 

3.4  Spesialklubbene har ansvar for påmeldinger til LU i sine klasser. Spesialklubbene har ansvar 

for mottakelsen og plassering av fuglene. Spesialklubbene utnevner ansvarlig representant. 

 

3.5  Arrangørforeningen skal sørge for at dommerne får den hjelp de trenger, samt sørge for at de 

får arbeide uforstyrret.  Utstiller har ikke adgang til å følge bedømmelsen, bortsett fra kl 1 og 2. 

(Utstillingsundulater og australske undulater), der dommeren kan gi utstillerne adgang til å være 

tilstede. Påmeldingsoversikt sendes dommerne senest en uke før utstillingen.  

 

3.6 Dommeren kan - med unntak av klassene 1, 2, 3 og 4 - etter en konkret vurdering fravike 

utstillingsreglementets bestemmelser. For klasser som poengbedømmes kreves det 90 poeng for 

å bli premiert.  Dette kan særlig være aktuelt hvor et utstillingsnummer vurderes som verdig til 

NM-tittel, men hvor antallet i den aktuelle klassen ikke er tilstrekkelig til at NM-tittel kan gis. 

En dommerkjennelse kan ikke ankes eller påklages. 

 

3.7 Arrangørklubben betaler dommerhonorar for alle Norske dommere på utstillingen. 

Dommerhonoraret er på kr. 400,- pr. dommer. Beløpet innbetales til NTL, som forvalter dette 

på vegne av Dommerkomiteen. 

 

 

 

4 UTSTILLINGSFORM 

            

4.1 Domestiserte fugler og andre typer som skal eksteriørbedømmelse, stilles ut i de av NTL 

fastsatte standardbur. 

 

4.2 Andre fugler stilles i tilpassede voliere slik at der blir et enhetspreg over utstillingen. 

 

4.3 Buroppsett skal gi fuglene ro og beskyttelse fra publikum. 

 

 

 

5 VILKÅR FOR AT EN FUGL KAN FREMSTILLES FOR 

 BEDØMMELSE 



 

Utstillingsreglement revisjon 11 August 2019                                        Side 4 av 18 

 

Det konkurreres i to forskjellige utstillingsklasser. De inndelte klassene er referert i 6.1  

 

5.1 Oppdrettsklasse: Fugler av eget oppdrett fra inneværende utstillingsår eller som ikke har hatt 

anledning til å delta på tilsvarende utstilling tidligere. Her skal det kåres en Norgesmester 

såfremt alle andre punkter er oppfylt. 

 

 Åpen klasse: Eldre fugler av eget oppdrett med eller uten ring, innkjøpte fugler, domestiserte 

fugler. I denne klassen skal det kåres en Klassevinner.  

 

 Klasse 1-2 avviker fra overstående ihht. Reglementet for klassen når det gjelder ringmerkingsår.  

 

5.2 I klassene 8-11 utstilles unger av eget oppdrett ihht. Punkt 5.1 i Oppdrettsklassen, gjerne 

sammen med foreldre. 

 

5.3  Alle fugler som deltar i Oppdrettsklassene 1-7 skal være merket med lukket ring registrert i et 

landsgodkjent organisert ringsalg og følge W.B.O. og COMs regelverk og fargekoder for ringer. 

Utstiller må være medlem i Norsk klubb tilsluttet NTL.  I klassene 8-11 er det ønskelig med fast ring, 

men dette er ikke påkrevd.  
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6 KLASSE- OG GRUPPEINNDELING 
 

6.1 KLASSEINNDELING 

 Klasse 1 Utstillingsundulater 

 Klasse 2 Australske undulater 

 Klasse 3 Fargekanarier 

 Klasse 4 Figurkanarier 

Klasse 5 Nymfeparakitter 

 Klasse 6 Dvergpapegøyer og spurvepapegøyer 

 Klasse 7 Domestiserte finker 

 Klasse 8 Spissnebb 

 Klasse 9  Frukt/insekt og nektarfugler 

 Klasse 10  Små papegøyer 

 Klasse 11  Store papegøyer  

 

Alle klassene er delt inn iht. Punkt 5.1 

 

 

6.2 GRUPPEINNDELING 

 Denne er spesifisert senere for hver klasse/art. For Oppdrettsklassen gjelder det at en gruppe 

skal bestå av minst 5 utstilte nummer for at det kan kåres en vinner i gruppen. 

 

Ved et mindre antall utstilte nummer, kan det gis 1, 2 og 3 premie dersom kvalitet på de 

utstilte nummer tilsier dette. 

 

Eventuell annen inndeling av undergrupper skal godkjennes av NTLs generalforsamling. 

 

6.3 PREMIERING 

I Oppdrettsklassene, klasse 1-7 kåres en Norgesmester iht. punkt 5.1, forutsatt at klassen består 

av minst 10 utstilte nummer. Ellers henvises til klassespesifikasjon i klassene 8-11. 

Vinner av åpen klasse blir klassevinner. 

Det droppes rosett for 1. premie og evt. gruppevinner til de som går til topps som 

Norgesmester/Klassevinner. 

NTL kjøper premierosetter, vandrepokaler og miniatyrpokaler. 

  

 

7 VANDREPOKALER 
 

7.1 Disse vinnes til odel og eie etter tre napp. Vandrepokalene oppbevares av NTL inntil de kan 

deles ut. Årets Norgesmestere får i stedet en miniatyrpokal til odel og eie. 

 

7.2  NTL har ansvar for at det til en hver tid finnes vandrepokaler og miniatyrpokaler i hver klasse 

som det kan kåres en Norgesmester i. NM premieres med en mindre pokal til odel og eie. 

Vandrepokaler oppbevares av NTL. Når tre napp er oppnådd utdeles denne til odel og eie. 

 

8 ANSVAR. 
 

8.1 Det er utstillingsleder, eller den person som han har utpekt, som har ansvaret for 

gjennomføringen av utstillingen. Denne person har myndighet til å kontrollere ringmerking, 

fuglene eller annet han finner nødvendig. Eventuell kontroll skal utføres etter dømmingen eller 

etter enighet mellom partene. Det er eieren som skal ta fuglen ut av buret under oppsyn av 

utstillingsleder. 
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Eier av fugler stiller sine fugler på eget ansvar. 

 

 

KLASSE 1 – UTSTILLINGSUNDULATER 

KLASSE 2 – AUSTRALSKE UNDULATER 
 

Det konkurreres i to forskjellige utstillingsklasser for undulater. Disse er beskrevet under punkt 5.1 i 

innledning til dette reglementet, men punkt 5.1 avvikes ved at det ikke er noen aldersbegrensning i 

Oppdrettsklassen 

 

Fuglene dømmes etter internasjonal standard. Gruppeinndeling og regler fastsettes av Norsk 

Undulatklubb. Det henvises til deres utstillingsreglement. 

 

 

PREMIERING: 
 

ROSETTER:  

  Norgesmester Oppdrettsklassen 

  1 pr. til beste hann og beste hunn totalt, både Oppdrett- og Åpen klasse. 

  2 pr. til beste hann og beste hunn totalt, både Oppdrett- og Åpen klasse. 

  3 pr. til beste hann og beste hunn totalt, både Oppdrett- og Åpen klasse. 

  Gruppevinnere i Oppdrettsklassen. 

 

VANDREPOKALER: 

  Norgesmester (NTL) Oppdrettsklasse. 

  Beste hunn Oppdrettsklasse. (NUK) 

  Beste hann Oppdrettsklasse. (NUK) 

  Beste oppdretter. (NUK) 

 

BESTE OPPDRETTER: 

Beste oppdretter er den som samler flest poeng totalt for fugler som er utstilt i Oppdrettsklassen. Premien 

gis for kvalitetsmessig bredde. Ved poenglikhet vil norgesmestertittelen være avgjørende dersom denne 

er kandidat. Ellers vil den oppdretter som har samlet sine poeng på flest fugler vinne. 

 

Poengene kåres slik: Beste hann/hunn 5 poeng 

   2. beste hann/hunn 3 poeng 

   3. beste hann/hunn 2 poeng 

1. klassefugler.  1 poeng 
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KLASSE 3 - FARGEKANARIER 

Oppdrettsklasse: Eget oppdrett merket med årets ring.  
Åpen klasse: Alle andre fugler.  
Fuglene bedømmes etter Dansk standard.  
 

Grupper kan deles opp i Rimet og Intensiv ved behov.    
 

FARGEKANARIER: 
 Gruppe 1 SORT-SERIEN 

 Gruppe 2 AGAT-SERIEN 

 Gruppe 3 BRUN-SERIEN 

 Gruppe 4 ISABEL-SERIEN 

 Gruppe 5A MOSAIKK TYPE1 

 Gruppe 5B MOSAIKK TYPE 2 

 Gruppe 6 LIPOKROM HVIT  

 Gruppe 7 LIPOKROM GUL 

 Gruppe 8 LIPOKROM RØD 

 GRUPPE 9 PHÆO-SATINET-TOPAZ 

 GRUPPE 10 EUMO-ONYX 

 

BEDØMMELSE:  
Det kreves minimum 90 poeng for å bli premiert.  
I hver gruppe kåres 1., 2., 3. premie etter følgende tabell: 

 

Antall utstilte fugler   Premie 

1 til 4     1 Premie 

5 til 9     1., 2. Premie 

10 eller flere    1., 2., 3. Premie 

 
Til slutt kåres: Beste Fargekanari  1. - 2. - 3. premie 

 

PREMIERING: 
Vinner Oppdrettsklassen får minipokal og napp i Vandrepokal 

 

ROSETTER: 

Norgesmester i oppdrettsklassen 

Klassevinner i Åpen klasse 

1.      premie i hver gruppe, både Oppdrett- og Åpen klasse. 

2.      premie i hver gruppe, både Oppdrett- og Åpen klasse. 

3.      premie i hver gruppe, både Oppdrett- og Åpen klasse. 

  

VANDREPOKALER: 

Norgesmester (NTL) Oppdrettsklasse.  

 
 
 
 

 

 

 

 



 

Utstillingsreglement revisjon 11                        August 2019                                       Side 8 av 18 

KLASSE 4 - FIGURKANARIER 
 
Oppdrettsklasse: Eget oppdrett merket med årets ring.  
Åpen klasse: Alle andre fugler.  
Fuglene bedømmes etter Dansk standard.  
  

Grupper kan deles opp i Rimet og Intensiv ved behov.    
 

FIGURKANARIER: 
 

 GRUPPE 11 YORKSHIRE 

 GRUPPE 12 SCOTCH FANCY 

 GRUPPE 13 BERNER 

 GRUPPE 14 RAZA ESPAGNOL 

 GRUPPE 15   FIFE FANCY INTENSIV 

 GRUPPE 16 FIFE FANCY RIMET  

 GRUPPE 17 BORDER 

 GRUPPE 18 NORWICH  

 GRUPPE 19  LANCASHIRE 

 GRUPPE 20 CRESTED 

 GRUPPE 21   GLOSTER CONSORT 

 GRUPPE 22 GLOSTER CORONA 

 GRUPPE 23 LIZARD 

 GRUPPE 24   PARISER FRISÉ 

 GRUPPE 25   PADUANER 

 GRUPPE 26   SYDHOLLANDSK FRISÉ 

 GRUPPE 27   NORDHOLLANDSK FRISÉ  

 GRUPPE 28   SCHWEIZER FRISÉ 

 GRUPPE 29   FLORINO  

 GRUPPE 30   BELGISK BOSSU 

 GRUPPE 31   MUNCHENER 

 GRUPPE 32   JAPAN HOSO 

 GRUPPE 33   TYSK TOPPET  

 

GIBOSO ESPAGNOL og GIBBER ITALICUS kan ikke stilles ut pga figur på disse strider mot Norsk 

Lov om dyrevelferd. 

 

BEDØMMELSE: 
Det kreves minimum 90 poeng for å bli premiert.  

I hver gruppe kåres 1., 2., 3. premie etter følgende tabell: 

 

Antall utstilte fugler   Premie 

1 til 4     1. Premie 

5 til 9     1., 2. Premie 

10 eller flere    1., 2., 3. Premie 

Til slutt kåres: Beste Figurkanari. 1.-2.-3. premie 

 

PREMIERING: 
Vinner Oppdrettsklassen får minipokal og napp i Vandrepokal 

 

ROSETTER: 

Norgesmester i oppdrettsklassen 

Klassevinner i Åpen klasse 
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1.      premie i hver gruppe, både Oppdrett- og Åpen klasse. 

2.      premie i hver gruppe, både Oppdrett- og Åpen klasse. 

3.      premie i hver gruppe, både Oppdrett- og Åpen klasse. 

  

VANDREPOKALER: 

Norgesmester (NTL) Oppdrettsklasse.  
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KLASSE 5 - NYMFEPARAKITTER 
 

Det konkurreres i to forskjellige utstillingsklasser. Disse er beskrevet under punkt 5 i innledning til dette 

reglementet. 

 

Fuglene dømmes etter dansk standard, dog med skriftlig kommentar. 

 

Nymfeparakitter grupperes i følgende grupper: 

 

GRUPPE 1  NORMAL GRÅ/HVITHODET GRÅ 

GRUPPE 2  LUTINO / ALBINO 

GRUPPE 3  ANDRE VARIETETER  

 

 

BEDØMMELSE:  
I hver gruppe kåres en gruppevinner såfremt at punkt 6.2 er oppfylt.  

 

Det kåres 1., 2. og 3. vinner ut fra alle fugler i Oppdrettsklassen, samt vinnere i Åpen klasse etter samme 

mønster som i Oppdrettsklassen.  

 

1. vinner i Oppdrettsklassen kåres til Norgesmester dersom det er minimum 10 utstilte nummer i 

klassen. 

 

 

PREMIERING: 
Gruppevinnere gis rosett såfremt at punkt 6.2 er oppfylt. 

Norgesmester får minipokal og napp i Vandrepokal 

 

ROSETTER: 

Norgesmester i Oppdrettsklassen 

Klassevinner i Åpen klasse 

1. premie i hver gruppe, både Oppdrett- og Åpen klasse. 

2. premie i hver gruppe, både Oppdrett- og Åpen klasse. 

3. premie i hver gruppe, både Oppdrett- og Åpen klasse. 

 

VANDREPOKALER: 

Norgesmester (NTL) Oppdrettsklasse. 
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KLASSE 6 - DVERGPAPEGØYER (AGAPORNIS OG FORPUS) 
 

Det konkurreres i to forskjellige utstillingsklasser. Disse er beskrevet under punkt 5 i innledning til dette 

reglementet. 

 

Fuglene dømmes etter dansk standard. 

 

Dvergpapegøyer (Domestiserte) grupperes i følgende grupper: 

 

GRUPPE 1  AGAPORNIS, NATURFARGEDE ALLE ARTER  

GRUPPE 2  AGAPORNIS, MUTASJONER ALLE ARTER 

GRUPPE 3  FORPUS ALLE ARTER   

 

BEDØMMELSE: 
Det kreves minimum 90 poeng for å bli premiert.  
Vinner av Oppdrettsklassen kåres til Norgesmester dersom det er minimum 10 utstilte nummer i 

klassen. 

 

PREMIERING: 
Gruppevinnere gis rosett såfremt at punkt 6.2 er oppfylt. 

Norgesmester får minipokal til odel og eie 

 

ROSETTER: 

Norgesmester i Oppdrettsklassen 

Klassevinner i Åpen klasse 

1. premie i hver gruppe, både Oppdrett- og Åpen klasse. 

2. premie i hver gruppe, både Oppdrett- og Åpen klasse. 

3. premie i hver gruppe, både Oppdrett- og Åpen klasse. 

 

VANDREPOKALER: 

Norgesmester (NTL) Oppdrettsklasse. 
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KLASSE 7 - DOMESTISERTE FINKER 
 

Det konkurreres i to forskjellige utstillingsklasser. Disse er beskrevet under punkt 5 i innledning til dette 

reglementet.  

 

Fuglene dømmes etter dansk standard. 

 

Domestiserte finker grupperes i følgende grupper: 

 

GRUPPE 1  SEBRAFINKER 1,0 

GRUPPE 2  SEBRAFINKER 0,1 

GRUPPE 3  MÅKEFINKER  

GRUPPE 4  RISFUGLER 

 

 

BEDØMMELSE:  
Det kreves minimum 90 poeng for å bli premiert.  

Vinner av Oppdrettsklassen kåres til Norgesmester dersom det er minimum 10 utstilte nummer i 

klassen. 

 

 

PREMIERING: 
Gruppevinnere gis rosett såfremt at punkt 6.2 er oppfylt. 

Norgesmester får minipokal til odel og eie 

 

ROSETTER: 

Norgesmester i Oppdrettsklassen 

Klassevinner i Åpen klasse 

1. premie i hver gruppe, både Oppdrett- og Åpen klasse. 

2. premie i hver gruppe, både Oppdrett- og Åpen klasse. 

3. premie i hver gruppe, både Oppdrett- og Åpen klasse. 

 

VANDREPOKALER: 

Norgesmester (NTL) Oppdrettsklasse. 
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KLASSE 8 - SPISSNEBB 
Det konkurreres i to forskjellige utstillingsklasser. Disse er beskrevet under punkt 5.1 i innledning til 

dette reglementet. 

 

Det er ønskelig med fast ring, men dette er ikke påkrevd. 

 

Fuglene bedømmes med skriftlig kommentar. 

 

Fuglene kan utstilles med foreldre, fortrinnsvis samlet i en voliere. 

 

 

Spissnebb grupperes i følgende grupper: 

 

GRUPPE 1.  AUSTRALSKE PRAKTFINKER 

GRUPPE 2.   ANDRE SPISSNEBB 

 

BEDØMMELSE:  
I hver gruppe kåres en gruppevinner såfremt at punkt 6.2 er oppfylt.  

 

Til slutt settes 1. vinnerne i hver gruppe i Oppdrettsklassen opp mot hverandre og det kåres 

Norgesmester dersom det er minimum 10 nummer i klassen. 

 

PREMIERING: 
Gruppevinnere gis rosett såfremt at punkt 6.2 er oppfylt. 

Norgesmester får minipokal til odel og eie 

 

ROSETTER: 

Norgesmester i Oppdrettsklassen 

Klassevinner i Åpen klasse 

1. premie i hver gruppe, både Oppdrett- og Åpen klasse. 

2. premie i hver gruppe, både Oppdrett- og Åpen klasse. 

3. premie i hver gruppe, både Oppdrett- og Åpen klasse. 

 

VANDREPOKALER: 

Norgesmester (NTL) Oppdrettsklasse. 
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KLASSE 9 - FRUKT/INSEKTSPISERE OG NEKTAR FUGLER 

(Stærer, troster, spetter, tangarer, timalier, fluesnappere, solfugler, brillefugler, nektarfugler, 

kolibri, turako, tukaner, etc.) 
 

Det konkurreres i to forskjellige utstillingsklasser. Disse er beskrevet under punkt 5 i innledning til dette 

reglementet. 

 

Det er ønskelig med fast ring, men dette er ikke påkrevd. 

 

Fuglene kan utstilles med foreldre, fortrinnsvis samlet i en voliere. 

 

Frukt/insektspisere og nektarfugler dømmes i én gruppe. 

 

 

BEDØMMELSE:  
 

Det kåres 1., 2. og 3. vinner ut fra alle fugler i Oppdrettsklassen, samt vinnere i Åpen klasse, etter samme 

mønster som i Oppdrettsklassen.  

 

Vinner av Oppdrettsklassen kan bli Norgesmester dersom Dommer finner at oppdrettet kvalifiseres til 

det i forhold til vanskelighetsgrad. 

 

 

PREMIERING: 
Vinner Oppdrettsklassen får minipokal og napp i Vandrepokal 

 

ROSETTER: 

Norgesmester i oppdrettsklassen 

Klassevinner i Åpen klasse 

1. premie totalt, både Oppdrett- og Åpen klasse. 

2. premie totalt, både Oppdrett- og Åpen klasse. 

3. premie totalt, både Oppdrett- og Åpen klasse. 

  

VANDREPOKALER: 

Norgesmester (NTL) Oppdrettsklasse.  
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KLASSE 10 - SMÅ PAPEGØYER. 
 

Det konkurreres i to forskjellige utstillingsklasser. Disse er beskrevet under punkt 5 i innledning til 

dette reglementet. 

 

Det er ønskelig med fast ring, men dette er ikke påkrevd. 

 

Fuglene kan utstilles med foreldre og unger, fortrinnsvis samlet i en voliere. 

 

Små papegøyer grupperes i følgende grupper: 

 

GRUPPE 1.  DVERG- OG SPURVEPAPEGØYER 

GRUPPE 2.   GRESS-, ROSELLA-, KAKARIKI- OG NYMFEPARAKITTER 

GRUPPE 3.  LORIER, FLAGGERMUS- OG FIKEN PAPEGØYER 

GRUPPE 4.  ANDRE SMÅ PAPEGØYER: Alle Aratinga (Eupsittula, Psittacara, 

Thectocercus), alle Conurer (Pirrhura), alle New Zeeland parakitter, alle 

Edelparakitter (Psittacula), alle Smalnebbsparakitter (Brotogeris), alle 

Tykknebbsparakitter (Bolborhynchus), alle Munkeparakitter, Patagonisk 

parakitt, Hornparakitt 

 

 

BEDØMMELSE:  
I hver gruppe kåres en gruppevinner såfremt at punkt 6.2 er oppfylt.  

 

Til slutt settes 1. vinnerne i hver gruppe i Oppdrettsklassen opp mot hverandre og det kåres 

Norgesmester dersom det er minimum 10 nummer i klassen. 

 

 

PREMIERING: 
Gruppevinnere gis rosett såfremt at punkt 6.2 er oppfylt. 

 

ROSETTER: 

Norgesmester i oppdrettsklassen 

Klassevinner i åpen klasse 

 1.      premie i hver gruppe, både Oppdrett- og Åpen klasse. 

 2.      premie i hver gruppe, både Oppdrett- og Åpen klasse. 

 3.      premie i hver gruppe, både Oppdrett- og Åpen klasse. 

 

  

VANDREPOKALER: 

 Norgesmester (NTL) Oppdrettsklasse. 
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KLASSE 11 - STORE PAPEGØYER. 
 

Det konkurreres i to forskjellige utstillingsklasser. Disse er beskrevet under punkt 5 i innledning til 

dette reglementet. 

 

Det er ønskelig med fast ring, men dette er ikke påkrevd. 

 

Fuglene kan utstilles med foreldre, fortrinnsvis samlet i én voliere. 

 

Store papegøyer grupperes i følgende grupper: 

 

GRUPPE 1.  ALLE JACO, ALLE AMAZONER 

GRUPPE 2.  ANDRE STORE PAPEGØYER: Alle Kakaduer, alle Edelpapegøyer, alle 

Lagvingepapegøyer (Piocephalus), alle Ara, alle Dvergara, alle 

Hvitbukspapegøyer (Pionites), Kragepapegøyer, alle Pionus, alle 

Vasapapegøyer 

 

 

BEDØMMELSE:  
 

I hver gruppe kåres en gruppevinner såfremt at punkt 6.2 er oppfylt.  

 

Til slutt settes 1. vinnerne i hver gruppe i Oppdrettsklassen opp mot hverandre og det kåres 

Norgesmester dersom det er minimum 10 nummer i klassen. 

 

 

PREMIERING: 
Gruppevinnere gis rosett såfremt at punkt 6.2 er oppfylt. 

Norgesmester får minipokal til odel og eie 

 

ROSETTER: 

Norgesmester i Oppdrettsklassen 

Klassevinner i Åpen klasse 

1. premie i hver gruppe, både Oppdrett- og Åpen klasse. 

2. premie i hver gruppe, både Oppdrett- og Åpen klasse. 

3. premie i hver gruppe, både Oppdrett- og Åpen klasse. 

 

VANDREPOKALER: 

Norgesmester (NTL) Oppdrettsklasse. 
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VEDLEGG: 

Avtalen er også bakt inn i utstillingsreglementet 

 

 

Avtale mellom LU arrangør og spesialklubber. 
1. Utstiller som har lenger reisetid enn 5 timer kan forlate utstillingen på søndagen. 

Fuglene må da fjernes fra utstillingen søndag før åpning for publikum. Øvrige 

utstillere fra spesialklubbene er da behjelpelige med å omrokere på de øvrige fuglene, 

slik at store tomrom i reolene unngås. 

2. Spesialklubbene har ansvar for påmeldinger til LU.  

3. Spesialklubbene har ansvar for mottakelsen og plassering av fuglene. 

4. Spesialklubbene utnevner ansvarlig representant, og meddeler hvem til arrangøren av 

LU i god tid (fortrinnsvis innen uke 10) 

5. Spesialklubbene skaffer egen dommer, det er spesialklubbene ansvar å hente og bringe 

dommeren til og fra hotell/utstillingslokalet. Navn på dommer må meddeles i løpet av 

uke 10 til arrangør av LU. 

6. Spesialklubbene dekker dommerens reiseutgifter – dommerhonorar - gave og 

festmiddagen. Arrangørklubb dekker hotellopphold. 

7. Spesialklubbene beholder påmeldingsavgiften.  

8. Utstillingsleder for arrangerende klubb har ansvar for at avtalen i sin helhet blir 

gjennomført og har ansvaret for avtalen. 

 

Utstillingsleder arrangerende klubb   Leder spesialklubb 
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Endringslogg: 
 

Korrigeringer  

 

Etter forrige utgave er det tatt inn følgene endringer, etter vedtak på landsmøtet 2018 

 

3.7 Arrangørklubben betaler dommerhonorar for alle Norske dommere på utstillingen. 

Dommerhonoraret er på kr. 400,- pr. dommer. Beløpet innbetales til NTL, som forvalter dette 

på vegne av Dommerkomiteen. 

 

Under pkt. 6.3 PREMIERING er det lagt til: 

 

Det droppes rosett for 1. premie og evt. gruppevinner til de som går til topps som 

Norgesmester/Klassevinner. 

 

                                              -------------------------- 

 

Følgende vedtak fra landsmøtet 2018 vil bli lagt inn i reglementet på et senere tidspunkt, når det 

er ferdig behandlet av dommerutvalget: 

 

 
 

 


