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HVORDAN BRUGES DENNE HÅNDBOG 

Regler kan til tider være vanskelige at finde rundt i, og ofte skal man bruge lang tid på at søge den 

information, man har brug for. Denne håndbog er tænkt som et opslagsværk for både nye og 

erfarne deltagere ved Dansk Lama og Alpaca Forenings arrangementer. Den seneste version af 

håndbogen vil kunne findes på vores hjemmeside https://www.dlaf.dk. 

MÅLSÆTNING MED ET ALPACA SHOW 

Målet med et dansk alpaca show er dels at fremme den offentlige bevidsthed om alpacaens unikke 

kvaliteter og dels at forbedre racen og avlsarbejdet ved at lave et reelt udstillingsvindue for alle 

interessenter, både hvad angår uld, kropsbygning og sind. 

MÅLGRUPPE FOR ALPACA SHOW 

Målgruppen er Dansk Lama og Alpaca Forenings medlemmer. 

Dette betyder at et dansk alpaca show skal spænde bredt, da foreningens medlemmer spænder 

over dedikerede avlere, uldentusiaster og dem, der går op i håndtering af dyrene. 

Medlemmerne er fordelt over hele landet, så en showlokation skal gerne være let tilgængelig for 

både øst og vest, nord og syd og med skiftende lokation. Ligeledes vil det være en fordel, hvis det 

er let tilgængeligt for eventuelt kommende alpacaejere eller blot interesserede, så de kan få et lille 

indblik i alpacaverdenen. 
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SHOWFORM 

Som nyopstartet i ”showbusiness” ønsker Dansk Lama og Alpaca Forening generelt at følge de 

internationale regler, men gå på kompromis med nogle af de regler, som ikke harmonerer med den 

lille alpacanation, som Danmark må siges at være. 

Først og fremmest ønsker foreningen at kunne præmiere de dyr, der genmæssigt er af en høj 

kvalitet både i forhold til bygning og uld (alpacaudstilling). Derudover ønskes det at lave et show, 

hvor man kan præmiere de dyr og ejere, som mestrer håndtering af dyrene (Alpaca 

forhindringsløbet vil indeholde elementer fra alpaca-agility og lægge vægt på den daglige håndtering 

af dyrene). 

Ved begge præmieringer godkendes kun dyr, der kan spores, dvs de skal enten være øremærket 

eller chippet. Ved udstilling bedømmes dyrene efter den internationale alpacastandard, mens 

udseende ikke spiller en rolle ved forhindringsløbet og lamakrydsninger er derfor accepteret. Ved 

begge typer præmieringer skal dyret være registreret i Dansk Lama og Alpaca Forening, alle ejere 

skal være medlem og alpacaen skal være i Danmark minimum 3 måneder inden dato for show for 

at kunne deltage.  

Et show afholdes ved minimum 5 individuelle udstillere/avlere med et minimum af 36 dyr til 

alpacaudstilling. Grunden til denne deltagergrænse er, at dommer flyves ind fra udlandet. Der er 

ingen krav til antal deltagere til alpaca forhindringsløb. 

Showformen skal finpudses med årene og tilpasses markedet. 

Hvert år evalueres showets form og indhold for at sikre næste års show. Input fra foreningens 

medlemmer er altid velkomne. 
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ALPACAUDSTILLING 

En alpacaudstilling er en fremvisning af det enkelte dyr i en showring foran en uddannet dommer.  

Dyrene opdeles i farvegrupper, køn og alderstrin for at gøre udstillingen så lige som mulig. 

Da vi i Danmark er en lille nation, har vi valgt at tilføje en vallak gruppe under opdeling af køn, 

således at der ved opdeling er følgende grupper: 

• Hoppe 

• Hingst 

• Vallak 

Kønnene vurderes individuelt og præsenteres i ovenstående rækkefølge. Baggrunden for at lave en 

vallakgruppe er, at denne kan vise avlshingste og -hoppers kvaliteter ved avl, selvom de ikke selv 

kan videregive genetikken.  

Efter dommerens vurdering af alle aldersgrupper i en given farvegruppe, kåres en colour champion 

og evt reserve colour champion inden næste farvegruppe vurderes. Antal af kåringer bestemmes af 

showets størrelse. 

LILLE SHOW (UNDER 40 ALPACAER UDSTILLES) 

Første, anden og tredje plads kåres i hver klasse (hvis der er deltagere nok i klassen). 

Hvis dommeren ikke vurderer alpacaen værdig til førsteplads, uddeles kun anden og tredje plads.  

Derudover kåres en colour champ (CC) i hver farve. Hhv. Multi, Grå, Sort, Brun, Fawn og Hvid. 

Dette uddeles på tværs af køn. Alle førstepladser deltager.  

Alle Colour Champs skal i finaleringen og følgende titler findes:  

Supreme champion (SC): Bedste alpaca i showet 

Judges choice (JC): Dommerens favorit eller en der skiller sig ud i dommerens øjne. 

SC er ikke en del af bedømmelsen til Judges Choice. 

MELLEMSTORT SHOW (40-60 ALPACAER UDSTILLES) 

1, 2, 3 og 4. plads kåres i hver klasse (hvis der er deltagere nok i klassen). Hvis dommeren ikke 

vurderer alpacaen værdig til 1. plads, uddeles anden plads til den bedste i klassen.  

Derudover kåres en colour champ (CC) samt evt en Reserve Colour Champ (RCC) i hver farve. 

Hhv. Multi, Grå, Sort, Brun, Fawn og Hvid. Dette uddeles på tværs af køn. Alle første og anden 

pladser deltager (2. plads deltager kun, hvis der er uddelt en førsteplads i klassen).  

Alle Colour Champs og Reserve Colour Champs skal i finaleringen og følgende titler findes:  

Supreme champion (SC): Bedste alpaca i showet 

Judges choice (JC): Dommerens favorit eller en der skiller sig ud i dommerens øjne. 

SC er ikke en del af bedømmelsen til Judges Choice 

STORT SHOW (OVER 60 DYR UDSTILLES) 

1, 2, 3, 4 og 5. plads kåres i hver klasse (hvis der er deltagere nok i klassen). Hvis dommeren ikke 

vurderer alpacaen værdig til en førsteplads, uddeles en andenplads til den bedste i klassen.  

Derudover kåres en colour champ (CC) samt evt en Reserve Colour Champ (RCC) i hver farve 

for både hoppe og hingst. Hhv. Multi, Grå, Sort, Brun, Fawn og Hvid. Alle første og anden pladser 

deltager (2. plads deltager kun, hvis der er uddelt en førsteplads i klassen).  

Alle Colour Champs og Reserve Colour Champs skal i finaleringen og følgende titler findes:  

Supreme champion (SC): Bedste alpaca i showet 

Judges choice (JC): Dommerens favorit eller en der skiller sig ud i dommerens øjne. 

SC er ikke en del af bedømmelsen til Judges Choice 
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Ved almindeligt show præmieres derved kun en champion i en farvegruppe, mens man ved et short 

fleece show præmierer både en hoppe og en hingste champion for at tilgodese hopperne. 

Udstillingen starter med de mørke klasser (ældste aldersgruppe først) og slutter med de yngste 

hvide. 

DEFINITION AF FARVETERMER 

• Farvegruppe 

Refererer til de 6 store grupper af farvebetegnelser. 

o White 

o Fawn 

o Brown 

o Black 

o Grey 

o Multi 
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• Farvebetegnelse 

Refererer til de individuelle farver indenfor hver farvegruppe (eks. light, medium og dark) 
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• Solid Color 

Solid Color Alpacaer defineres ved at den primære uld (ryg og sider) er en farve og en 

eventuel sekundær farve kun findes i hoved og/eller ekstremiteter. 
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Solid 

SHOW FARVEGRUPPER 

o Grey 

Grå er typisk et mix af farvede fibre der forekommer i en bred vifte af nuancer. Silver 

Grey er en rimelig ensartet fordeling af grå og/eller sorte og hvide fibre. Den primære 

fiber kan være en konsistent grå eller kan indeholde pletter med dyrets sekundære 

farve. Rose Grey er en rimelig fordeling af brun med hvide/grå fibre, hvori der kan 

forekomme sorte fibre men ikke nødvendigvis.  

▪ LSG (Light Silver Grey) 

▪ MSG (Medium Silver Grey) 

▪ DSG (Dark Silver Grey) 

▪ LRG (Light Rose Grey) 

▪ MRG (Medium Rose Grey) 

▪ DRG (Dark Rose Grey) 

o Black 

▪ BB (Bay Black)  

▪ TB (True Black) 

o Brown 

▪ LB (Light Brown) 

▪ MB (Medium Brown) 

▪ DB (Dark Brown) 

o Fawn 

▪ LF (Light Fawn) 

Ved Light Fawn gælder samme regler som ved Medium Fawn. 

▪ MF (Medium Fawn) 

Foruden alpacaer med ensfarvet Medium Fawn i primærulden, omfatter denne 

klasse også alpacaer, der udviser gradueringer af Medium Fawn i primærulden. 

Gruppen inkluderer alpacaer, der ikke kvalificerer sig som hvid på grund af 

farveskygger i ulden og samtidig ikke udviser tilstrækkelige abrupte 
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farveændringer til at være en multicolor alpaca. 

Fawn alpacaer kan være svære at placere, da deres uld kan graduere i flere 

nuancer indenfor fawn. En alpaca i Medium Fawn lysnes muligvis til Light Fawn 

set fra toplinjen til midten. Når midterfarven er Light Fawn, vil alpacaen blive 

placeret i Light Fawn klassen, hvis den midterste farve falder mellem Light og 

Medium, placeres den i Medium Fawn klassen. 

▪ DF (Dark Fawn) 

Ved Dark Fawn gælder samme regler som ved Medium Fawn. 

o White 

▪ BG (Beige) 

▪ WH (White) 

o Multicolor 

▪ PT (Pattern) 

En alpaca kvalificerer sig i gruppen Pattern, hvis dyret i primærulden har en 

sekundær farve som ligger mindst 2 farvebetegnelser fra den primære farve. 

Den sekundære farve skal være mindst 15 cm på alle led og primær farven må 

ikke være grå. 

▪ PN (Pinto) 

en alpaca, der udviser to forskellige farver, hvoraf den ene er hvid. 

Ekstremiteterne er overvejende hvide mens størstedelen af primærulden er 

fawn eller mørkere. 

▪ FN (Fancy) 

En alpaca der har minimum 3 forskellige farver med minimum 2 

farvebetegnelser imellem. Primærulden må ikke være grå. 

▪ AP (Appaloosa) 

En alpaca med minimum 6 pletter i primærulden. Pletterne skal som ved de 

andre multicolor klasser være minimum 2 farvebetegnelser fra hinanden og 

primærulden må ikke være grå. 

Ifølge Alpaca Owners Association (AOA) i USA anbefales det at en farvebetegnelse vises separat 

hvis der er minimum 4 dyr i samme aldersgruppe og køn. Hvis der ikke er nok tilmeldte dyr i hver 

farvebetegnelse, skal man kombinere de farvebetegnelser der ligger tættest på, så konkurrencen 

bliver så lige som mulig. I Danmark er man muligvis nødt til at kombinere yderligere i forhold til 

eksempelvis køn og aldersgrupper eller vurdere flere klasser i ringen samtidigt, således at man aldrig 

har en udstillingsring med kun en alpaca (alpacaen er et flokdyr, også ved en udstilling). 

  

Basis farvegrupper: 
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BESTEMMELSE AF FARVEGRUPPE/BETEGNELSE 

Alpacaens farve bestemmes ved at tjekke fiberens farve midt på alpacaens 

side. 

Hvis en farve falder mellem 2 farvegrupper/betegnelser vil den skulle placeres 

i den mørkeste farvegruppe/betegnelse. 

Ulden opdeles i ”sadlen”/primæruld (som er ryg og sidestykker) samt 

ekstremiteter som er hals, hoved, ben og hale. 

  

SHOW ALDERSKLASSER 

Det er alpacaens alder på udstillingsdagen, der er afgørende for, hvilken aldersgruppe den kan 

deltage i.  

Eftersom Danmark er en mindre alpaca nation foreslås det at benytte klasser, som ligger tæt på 

AOA og australske Chris Williams klasseinddeling men med en lille justering for at blive tilpasset 

det lille marked. Dels vil en veteranklasse kunne vise kvalitet over tid og dels vil en mere åben 

følklasse kunne afhjælpe, at avlere snyder med fødselsdatoer for at være med første år. 

Veteranklassen kan evt. slås sammen med Moden de første år, indtil udstillinger bliver mere kendte. 

Foreslåede klasser: 

• Veteran  Over 8 år 

• Moden  Over 48 mdr 

• Mellemklasse 24-48 mdr 

• Junior  12-24 mdr 

• Føl   Op til 12 mdr, men føllet skal være fravænnet 

Dansk Lama og Alpacaforening ønsker med tiden at udvide ovenstående klasser med 

konkurrencer, der er henvendt til avlere for at sætte fokus på afkom. For at deltage i disse 

klasser/konkurrencer, skal dyrene samtidigt være anmeldt individuelt i en af de ovenstående 

aldersklasser. Hvis du allerede nu er interesseret i opdrætsklasse og/eller avlsklasse kan du gøre 

foreningen opmærksom på dette, da klasserne kan opstilles, hvis der er nok tilmeldte. 

  

Hals 

Hale 
”Primæruld” 

Hals 

”Primæruld” 
Hale 

Ben 

X 
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Opdrætsklasse/Opdrætskonkurrence 

En gruppe bestående af fire eksemplarer, uanset køn, avlet og født hos samme avler i Danmark, 

selv hvis de ikke længere er ejet af avleren. Opdrætsklassen kan kun anmeldes af avleren, og det er 

derfor dennes ansvar at have aftale omkring udstillingen på plads med eventuelle nye ejere af 

afkommet.  

Avlsklasse/Avlskonkurrence 

• 3 afkom efter samme hingst. 

Afkom må gerne være af blandet køn (hoppe/hingst/vallak) men skal være fuldt fravænnet og 

med forskellige mødre. Afkom må gerne være solgt, men selvom hingsten ikke fremvises, skal 

denne stadig være i live og ejet af den/dem der opstiller. 

• 2 afkom efter samme hoppe. 

Afkom må gerne være af blandet køn (hoppe/hingst/vallak). Derudover skal afkommet være 

med forskellige fædre og være fuldt fravænnet. Selvom hoppen ikke fremvises, skal denne stadig 

være i live og ejet af den/dem der opstiller.   
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REGELSÆT I SHOWRINGEN 

• Alle alpacaer skal fremvises for dommeren i en almindelig grime og line – kvaster / pomponer 

og lignende er forbudt. 

• Føl skal være fravænnet og fremvises uden mor / ”tante” ved siden/sidelinien. 

• Udstiller skal være klar med tilmeldte dyr ved ringsiden 10 min. før den planlagte tid, 

medmindre andet er annonceret. Det er derudover ikke tilladt at have dyr stående ved 

sidelinien. 

• Enhver alpaca, som dommeren anser for værende syg, aggressiv eller på anden måde uegnet til 

at udstilles, skal fjernes fra ringen. 

• Brug af beroligende midler / stimulanter (kemiske eller naturlægemidler) er strengt forbudt. 

• Alpacaer bør stå roligt for at undersøge bid og fleece af dommeren i ringen. Uregerlige 

alpacaer kan afskediges eller placeres lavere i klassen, hvis de ikke kan vurderes tilstrækkeligt. 

Udstiller skal kunne styre deres alpacaer og udføre grundlæggende opgaver, der kræves for at 

vise dyret frem. 

• Ingen person eller alpaca kommer ind i bedømmelsesringen efter vurdering af en klasse er 

påbegyndt, medmindre det er efter dommerens anvisning. 

• Udstillere og deres alpacaer skal forblive i ringen, indtil bedømmelsen af den pågældende 

klasse er gennemført. 

• Udstiller skal forblive hos alpacaen, indtil bedømmelsen er afsluttet, og dommeren er færdig 

med at give sine kommentarer, medmindre dommeren tillader en ændring af udstiller eller 

fjernelse af alpaca fra showringen. 

Tilladelige kirurgiske procedurer: 

• Reparation af brækkede ben, selvom en sådan procedure indebærer indsættelse af stifter, 

plader eller ledninger. 

• Fjernelse af beskadiget brusk. 

• Reparation af ledbånd, der er bristet eller revet over. 

• Kejsersnit. 

• Fjernelse af tumorer eller cyster. 

• Indgreb i forbindelse med mavevridning. 

• Fjernelse af hingstetænder eller tandbylder. 

• Nødvendig behandling på grund af traumer. 

• Enhver anden operation, der er nødvendig for at beskytte alpacaens sundhed, som ikke 

ændrer eller forbedrer udseende eller fjerner bevis for en potentielt arvelig defekt. 

Forbudte kirurgiske indgreb omfatter, men er ikke begrænset til, følgende: 

• Rettelse af benene. 

• Beskæring af ører. 

• Korrektion af testikler, der ikke er faldet ned. 

• Enhver anden operation, der kan ændre eller forbedre udseendet eller rette en potentielt 

arvelig defekt. 
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REGELSÆT FOR UDSTILLERE 

Eftersom Danmark er en lille alpacanation vil deltagere til tider blive tildelt opgaver så udstilling og 

show kan afvikles med et minimum af udgifter samtidig med at fællesskabet vil være i fokus. 

Ingen ved udstillingen fungerende dommer kan anmelde alpaca, fremføre eller lade fremføre alpaca 

til bedømmelse på en udstilling, hvor han/hun selv dømmer. Dette gælder både om man er ejer 

eller delvis ejer af en alpaca, der udstilles. Man vil dog som udstiller kunne dømme ved alpaca 

forhndringsløb, hvis man ikke selv deltager i dette.  

Som deltager skal man være opmærksom på, at man repræsenterer Dansk Lama og Alpacaforening 

og derfor bør holde en positiv og professionel attitude. Husk at det ikke kun er dyret, der udstilles, 

idet du går i showringen. Din kropsholdning, professionalisme og din forbindelse til dyret er med til 

at give en god vurdering, da din holdning ”smitter af” på det dyr, du fremviser. 

Dansk Lama og Alpacaforenings registrerede dyr samt registrerede servicehunde er de eneste dyr, 

der er tilladt til shows i Danmark. 

Ved udstillingen kan en enkelt handler max fremvise et dyr i hver aldersklasse/gruppe. Man kan 

godt være flere handlere, der fremviser dyr fra samme avler. 

En dommers vurdering skal respekteres og kun hvis dommeren har overtrådt Dansk Lama og 

Alpaca Forenings regler, kan der opstilles mistillidsvotum. Dommeren kan, hvis en person 

optræder aggressivt eller imod dyrets bedste, sende personen ud af showringen og i yderste 

konsekvens hjem. 
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ULDSHOW 

Ulden indsendes inden show, således dommeren kan vurdere fleecen sammen med et par 

representanter fra foreningen. Det meldes ud inden show hvor og hvornår ulden skal indleveres. 

Eksempler på Scorecard: 

 

Dette point system bruger dommeren til at vurdere ulden. 

Alders- og farvekategorier er de samme som ved et alpacashow beskrevet foroven. 
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ALPACA FORHINDRINGSLØB 

Forhindringsløbet er for at vise håndtering af dyrene. Der vil blive lagt vægt på at prøverne udføres 

hurtigt (tid) men korrekt (point), og at der tages højde for dyrets natur. Hvis en prøve fejles, skal 

man starte forfra på den enkelte prøve ellers modtages tid/point straf. 

KLASSER 

Ved håndteringsshowet klassificeres dyrene ikke – her er det handleren, der angiver klassen. 

Der er planer om i fremtiden at tilbyde flere klasser, men i dag er der blot en 

B1 (LET – HANDLERS ALDER PÅ SHOWDAG : OVER 5 ÅR) 

6-7 prøver udvælges af showudvalgets, Deltager for besked i god tid inden showet, således at man 

kan øve sig inden show. Tiden starter, når dommeren siger start og stoppes når både alpaca og 

handler er over målstregen og handleren har ringet med en klokke. 

PRØVER 

Herunder er de mulige prøver ved håndteringsshowet beskrevet.  

Tiden starter, når dommeren siger start og stoppes når både alpaca og handler er over målstregen 

og handleren har ringet en klokke. Der vil blive lagt vægt på at prøverne udføres hurtigt (tid) og at 

der tages højde for dyrets natur. Hvis en prøve fejles eller ikke gennemføres korrekt, kan man 

starte forfra på den enkelte prøve eller vælge at modtage en tidsstraf. 

SLALOM 

Stil 4 kegler på række med ca 80 centimeters mellemrum. 

Alpacaen skal gå i slalom mellem dem. 

Hvis alpacaen misser en kegle eller går forkert vej rundt om keglen, skal prøven tages forfra. 

GÅ I ZIGZAG 

Læg 4 lægter på jorden så de danner ”>>”. Lægterne skal være 2 meter lange og skal danne 

en ”zigzag vej” på ca 1 meters bredde. 

Alpacaen skal gå forlæns mellem lægterne.  

Hvis alpacaen træder på den modsatte side af lægterne skal prøven tages forfra. 

SKAMMEL 

Lav en skammel med følgende ca. mål 80x120x15 cm (brug eksempelvis euro-paller med plader på), 

Alpacaen skal stå på skamlen med alle 4 ben inden man går ned igen. 

LÆGTER PÅ TVÆRS AF GÅRETNINGEN 

Læg 2 lægter på tværs af gåretningen med ca 80 cm. imellem. 

Alpacaen skal gå henover. 

Alpacaen skal berøre med alle 4 ben mellem lægterne. 

Prøven er ikke godkendt hvis alpacaen springer hen over lægterne og skal derfor tages forfra. 

BRO 

Lav en 2 meter lang bro ca 40 cm høj med skrå side op og ned (ikke stejl). 

Alpacaen skal gå op af den ene side, gå på broen og ned for enden. 

Denne prøve vil træne en trailersituation. 

HOP OVER SPRING 

Lav 2 spring på henholdsvis ca 30 cm og ca 40 cm. højde med lægter på tværs af gåretningen (ca. 2 

meter imellem). 

Alpacaen skal hoppe over forhindringerne. Berøring er tilladt. 
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GÅ HENOVER PRESENNING 

Bred en pressening på ca. 2x2 meter ud og sæt en kegle/sten i hvert hjørne. 

Alpacaen skal gå henover presenningen fra den ene side til den anden. Alpacaens fire ben skal 

undervejs alle have rørt underlaget. 

Forlader alpacaen presseningen via langsiderne er det ikke en godkendt prøve og den skal tages 

forfra. 

GÅ GENNEM ”ROSENBUE” 

Lav en ”rosenbue” ca. 2 meter høj og 1 meter bred og hæng 6 stofstykker af 8-10 cm bredde ned 

fra oven til 50 cm fra jorden. 

Alpacaen skal gå igennem buen. Det er ikke lovligt at skubbe stofstykkerne til siden og på denne 

måde ”hjælpe” alpacaen. 

TUNNEL 

Lav en tunnel af 2-3 buer og beklæd med pressening (kan også laves som en ca. 1 meter bred gang 

ved hjælp af halmballer/plader på hver side). Tunnelen skal være lige og ca. 2 meter lang, så 

alpacaen kan se udgangen. 

Alpacaen skal gå gennem tunnelen. 

TRAILER 

Afslutning på banen kan være at gå op i en trailer. 

Gå ind i trailer og ud igen… 

HULAHOPRING 

Læg en hulahopring på ca 85 cm i diameter på jorden, alpacaen skal gå ind i ringen og stå stille med 

alle 4 ben indenfor ringen. 

START STOP 

Stil 4 kegler i 1x3m.  Alpacaen skal stå helt stille før de 2 første kegler, sætte i gang og stoppe igen 

inden den når de 2 sidste kegler. Der gå/løbes de 3 meter mellem de 2 sæt kegler. 

REGELSÆT I SHOWRINGEN 

Ved håndteringsshowet er det ekvipagen, der skal være unik. 

En enkelt handler må gerne fremvise flere dyr mens alpacaen kun må deltage i en klasse. 

Alpacaen skal føres rundt på banen iført grime og med en træksnor. 

Det er tilladt at benytte klikker og have godbidder med på banen, men aldrig mere end et dyr.  Det 

er dyret der skal gennem forhindringerne, hvorvidt handler vælger at gå ved siden af eller på 

forhindringer er op til den enkelte handler, ligeledes er det op til handleren om denne ønsker at gå 

eller løbe banen rundt. 

Der lægges op til, at der er en indledende runde og en finale (behov for semifinaler vurderes efter 

tilmeldinger er modtaget). I finalen deltager den bedste halvdel fra indledende runde (min. 3 

deltagere).  

Den ekvipage med den bedste tid i finalen vinder og tildeles en pokal og roset, anden og tredje 

plads får ligeledes rosetter. 
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DOMMER 

Der er altid min. 3 dommere max 5. En dommer kan ikke selv deltage i alpaca forhindringsløb, dog 

kan dommeren godt eje en alpaca, som deltager eller have nært forhold til en deltager. Dommerne 

følger - på afstand - deltageren rundt på banen. 

Der kigges efter om hver forhindring gennemføres korrekt - dette signaleres med en tommelfinger 

op ved godkendt og en tommelfinger ned ved fejlet. En dommer udnævnes som tidtager og skal 

stoppe tiden, når der ringes med klokken. 

Alle deltagere skal forsøge at gennemføre alle forhindringer. Man kan vælge at opgive en 

forhindring efter, at man har prøvet. Dommeren vurderer (min. 10 sek.) hvornår man må opgive 

og signalerer det ved at række en arm i vejret. Opgiver man en forhindring tildeles man en 

tidsstraf. Tidsstraffen er på 40 sek. for den første forhindring, 20 sek. for nr. 2 forhindring og man 

diskvalificeres ved at opgive/springe over mere end 2 forhindringer.  
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HJÆLPSOMME TIPS 

FØR SHOW 

Er din alpaca udstillingsklar ? 

• Man bør tjekke sine dyr før ethvert show. Hvorvidt dyrene er show-/udstillingsklar bør 

omfatte evaluering af den nuværende sundhedstilstand, herunder huld og genopretning fra 

helbredsproblemer generelt på gården. Tag ikke en alpaca til et show, hvis det viser tegn på 

sygdom, smitsom sygdom som diarré eller luftvejssygdomme. Du må ikke transportere eller 

vise nogen ung alpaca, der lige er blevet fravænnet. Kontakt din dyrlæge, hvis du har 

bekymringer med hensyn til sundhedsstatus. 

• Udvælgelse af dyr til udstilling/show kræver opmærksomhed på følgende: 

o Grimetræning, herunder at gå i løs line. 

o Skal kunne stå og kunne klare berøring fra dommer og handler. 

o God helbredshistorik. 

o Hvis føl anbefales fravænning 3 til 4 uger før show ved hjælp af ordentlige 

afvænningsprocedurer (Bemærk: fravænningstidspunkt og proces vil være forskelligt 

fra dyr til dyr, da modenhed og parathed er individuel. 

o Sikre at dyret passer i størrelse og vægt til tilsvarende dyrs alder. 

o Vær fri for ethvert tegn på sygdom og skader. 

Udstiller, er du klar til udstilling ? 

• Flere måneder før show: 

o Sikre god tid til at registrere dine dyr I Dansk Lama og Alpacaforenings database 

før første show. 

o Bekræft dyrets køn og tjek evt. dyrlægegodkendt microchip/øremærke. 

• Indenfor 30 dage før show: 

o inden for 30 dage før udstillingen: 

▪ Sørg for at transportmiddel er godkendt. 

▪ Overvej at genkontrollere mikrochip på dine dyr. 

▪ Genbekræft køn. 

▪ Kontroller at alle dyr er anatomisk korrekt i dens reproduktive dele. 

▪ Kontroller den generelle sundhed af hver alpaca, herunder tjek af huld. 

▪ Kontroller at dyrene er korrekt registreret hos Dansk Lama og 

Alpacaforening. 

▪ Tjek under haleområdet om der er urenheder, rengør / trim hvis det er 

nødvendigt. 

▪ Trim klove om nødvendigt. 

o 5-10 dage før udstillingen: 

▪ Det anbefales at man får taget gødningsprøver op til show 5-10 dage før og 

igen 3-8 dage efter hjemkomst. 

o Inden afrejse: 

▪ Kontroller om muligt mikrochip på hver alpaca. 

▪ Kontroller den generelle sundhed hos dyrene. 

▪ Kontroller og rengør / trim under haleområdet, hvis det er nødvendigt. 

▪ Sørg for at du tager de nødvendige papirer med dig til showet: 

• Kopier af alle tilmeldinger. 

• Eventuelle dyrlægepapirer. 

▪ Overfladisk rensning med vand for at fjerne skidt udenfor primæruld. 

o Bemærk, er det er forbudt at anvende nogen form for 

shampoo, balsam, glansforstærker, silikonebaserede 

produkter, farve, toning, olier samt neglelak/-gel. 

Ovenstående vil være grundlag for nedsat placering eller 

diskvalifikation af dommeren. 
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TIL SHOWET 

o Check-in med dyrlægetjek 

▪ Indsyn (Bemærk at tidspunkt for mulig indsyning er fastsat på forhånd) 

Ved et indsyn tilser en dyrlæge alle dyr. Det foregår visuelt og gerne når 

dyrene kommer ud af traileren. Der kigges efter om de er rengående, har 

tegn på sygdom, hudproblemer, snot eller andre visuelle fejl. 

▪ Assistér med mikrochip-verifikation på alle dyrene. 

▪ Vær forberedt på at aflevere kopi af tilmeldingspapirer samt eventuelt 

dyrlægepapirer (hvis relevant).  

o Kontrol af registrering (udføres af repræsentanter fra foreningen). 

▪ Overdragelse af papirarbejde fra veterinærkontrollen. 

▪ Bekræft køn samt antal måneders fleece vækst for hvert dyr (dvs dato for 

sidste klipning af hvert enkelt dyr). 

o Bekræft korrekt farveklasse (udføres af dommer). 

o Bekræft, at hver tilmelding er angivet korrekt i den rigtige klasse i showlisten.  

o Vær klar med den tilmeldte alpaca ved ringsiden inden din klasse starter. 

EFTER SHOWET 

o Husk at opdatere din CHR logbog. 

Du har pligt til at notere i din CHR logbog, at dine dyr har været til en forsamling 

på en anden lokation. Husk at angive - for hvert dyr - adresse på ny lokation samt 

hvor længe de har været væk. 

o Vær opmærksom på 7/30-dagesreglen 

Når du flytter dine dyr, eksempelvis i forbindelse med udstilling, slagtning, mellem 

besætninger eller på græs, skal du være opmærksom på 7/30-dagesreglen. Dette 

betyder at: 

▪ Du må ikke flytte dyr fra en bedrift, hvis der inden for de sidste syv dage er 

ankommet et klovbærende dyr til bedriften. 

▪ De dyr, der er ankommet til en bedrift, må ikke flyttes fra besætningen 

igen, før der er gået mindst 30 dage. 

o 3-8 dage efter hjemkomst 

▪ Det anbefales at man får taget gødningsprøver op til show 5-10 dage før og 

igen 3-8 dage efter hjemkomst. 

 


