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Allmänna regler att beakta  

A. Alla plantor skall planteras i terrakottakrukor. 

B. Klassindelningen följer i princip den som Svenska Pelargonsällskapets Bildgalleri 

använder men det är utställaren som beslutar om vilken klass plantan ska ställas ut 

i. T. ex. kan dvärgar och miniatyrer som vuxit sig stora i stora krukor hellre placeras 

i annan lämplig klass. 

C. Plantans proportioner  

Hela plantan med blad och blommor skall vara proportionerlig i sina olika delar och 

till krukan i vilken den är planterad. Plantans struktur (stjälkar och bladverk) skall 

vara växt som en sfärisk buske. Oftast får den dock formen av de översta två 

tredjedelarna av ett klot där basen skall vara belägen under krukans överkant. 

Höjden på plantan exkl. blommorna skall överstiga diametern av krukan och bör i 

bästa fall addera halva den maximala diametern plus den del som befinner sig 

under diametern. Blomklasarna skall ligga fria från bladverket för att ge den rätta 

balansen.  

D. Miniatyrer skall planteras i en kruka som inte överstiger 90 mm i diameter och med 

samma proportioner som i A. Rekommendationen är att höjden på  

plantan inte skall överstiga 130 mm ovanför krukans kant.  

E. Dvärgar skall planteras i kruka som är större än 90 mm i diameter men mindre än 

120 mm och med samma proportioner som i A. Rekommendationen är att höjden 

på plantan skall överstiga 130 mm men inte 180 mm ovanför krukans kant.  

F. Normala pelargonplantor skall planteras i kruka som är större än 120 mm i 

diameter och med samma proportioner som i A. Rekommendationen är att höjden 

på plantan skall vara minst 180 mm ovanför krukans kant. I den här kategorin är 

det viktigt att komma ihåg att blomvolymen är viktig och att det krävs en stor 

mängd små blomklasar för att nå samma volym som en stor.  

G. Floribunda (rikligt blommande) plantor är miniatyrer och dvärgar planterade i 

krukor större än 90 mm respektive 120 mm. Poängavdrag för avsaknad av blad 

och/eller blommor kommer inte att utföras. Samma gäller för änglar, dekorativa 

regaler och uniker i sina respektive sektioner.  

H. Uppstammade plantor skall växa på en rak ren stjälk till en höjd (mätt från 

jordlagret till första förgreningen) som är större än höjden på det bladverk som 

sedan följer (mätt från första förgreningens nedersta blad till högsta punkten i 

bladverket). Delen över första förgreningen skall bilda en liknande formation som 

enligt (A) där då första förgreningen räknas som om man mätt från jordlagret. En 

spaljépelargon skall accepteras även om det slingrande bladverket skymmer den 

rena stjälken och därför höjden på den rena stjälken (synlig eller ej) blir minst två 

gånger diametern på krukan.  

OBS 1!  

Plantor som inte når upp till dessa beskrivningar kommer inte att diskvalificeras 

men kommer att utsättas för poängavdrag under tillämpligt avsnitt i förhållande till 

avsaknaden av rätt proportioner.  

OBS 2!  

Utställarna måste själva se till att krukmåttet ligger inom ramen för de i reglerna 

angivna diametrarna.  

     

(1) Missformad är en planta som är ensidig eller i obalans (plantan står inte i centrum 

av krukan) eller uppvisar oregelbundet växtsätt för en eller flera av stjälkarna.  
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(2) Bra form visar en planta som är väl balanserad och har en sfärisk form betraktad 

från alla håll. För spaljépelargoner som tuktats att klättra på en spaljé gäller 

samma omdöme vid besiktning från två håll.  

(3) Blomman (syn. Pips?)skall helst vara rund med breda överlappande kronblad utom 

i vilda pelargoner och sorter med karakteristiska distinkta blommor exempelvis 

stjärnor.  

(4) Krukans storlek. En större planta ges poängavdrag i relation till sin storlek vid en 

jämförelse med en mindre planta (t.ex. en stor planta med två skador får samma 

poängavdrag som en liten med hälften så många blad varav ett är skadat).  

När, i händelse av likvärdighet, en domare föredrar en större planta bör utställaren 

betänka att ju större plantan är desto svårare är det att undvika skador under 

odling och transport.  

 

Tävlingsregler  

1. Öppen för alla. Anmälningsavgift 20 SEK per klass och objekt. 

2. Varje deltagare får anmäla högst 2 plantor i varje klass. 

3. De tävlande skall lämna in en komplett anmälan senast 10 dagar före 

utställningsdagen. Senare anmälan kan bara accepteras efter beslut av 

utställningsledningen. 

4. Iordningsställande och förvaring, arrangering av utställningsföremålen,  

skyltning och monter får ställas upp från kl. 8.00 utställningsdagen. 

Domaren startar bedömningen klockan 9.30, då alla utställningsplantor måste vara 

på plats. Utställarkort som tillhandahålls av utställningsledningen skall ligga 

uppochnervänt vid aktuell exponering. 

5. Alla plantor måste vara odlade av den tävlande och/eller varit i dennes ägo i minst 

tre månader. 

6. Bord tillhandahålls av arrangören och den tävlande anvisas till sin plats/sina platser 

vid deltagande i mer än en klass. 

7. Protester måste inlämnas i skriftlig form till utställningsledningen inom en timme 

efter utställningens öppnande. Varje protest måste beskriva skälet för protesten och 

vara bifogad 20 kronor. Beloppet kommer att återbetalas om protesten bifalls. 

Medlemmarna i utställningsledningen avgör protesten. Medlem av 

utställningsledningen som kan antas vara jävig får inte delta i beslutet. 

Utställningsledningen har makten att diskvalificera ett utställningsobjekt om 

protesten bifalls. 

8. Inget utställningsobjekt får tas bort innan utställningen är stängd. 

9. Arrangören kan inte göras ansvarig för förlust av eller skada på utställningsobjekten 

eller utställarens egendom.  

10. Utställningsledningen beslutar i alla frågor som rör utställningen och som inte finns 

reglerade i dessa regler.  

11. Domare, assistenter och all övrig personal som befinner sig i utställningen under 

bedömningen skall uppvisa en professionell uppträdande. Personer som inte har 

tillstånd av utställningsledningen måste utrymma utställningen under 

jurybedömningen.  

12. Utställarna måste garantera att alla plantor är fria från sjukdomar och ohyra.  

Varje kontaminerad planta ska tas bort från utställningsytan.  

 

Fri översättning från The Pelargonium and Geranium Societys regler. Kjell Olsson  
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