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Särskilda regler för utställningar
anordnade inom SKK och till SKK anslutna läns- och specialklubbar samt
avtalsanslutna klubbar.
Dessa regler är fastställda att gälla fr.o.m. 2017-01-01 t o m 2021-12-31. Eventuella
ändringar som påkallats genom ett gemensamt beslut inom NKU eller av svensk
lagstiftning eller FCI återfinns på SKKs webbplats (www.skk.se).
Nedanstående regler gäller för officiella (stambokförda) utställningar som anordnas
av Svenska Kennelklubben (SKK) och till SKK anslutna läns- och specialklubbar
samt avtalsanslutna klubbar. Härutöver gäller i tillämpliga delar SKKs stadgar,
samt bestämmelser som utfärdats av myndighet.
Det primära syftet med hundutställningar är att exteriört värdera resultatet av avelsarbetet
samt rasens avelsmaterial mot rasstandarden. Det sekundära syftet med hundutställningar
är att erbjuda ett tillfälle att utbyta erfarenheter och lära sig mer om olika hundraser samt
att tävla i konkurrens med andra hundar.
Utställare är alltid ansvarig för sina hundars välfärd och välbefinnande på
hundutställningar.
Det är förbjudet att utsätta en hund för en situation som kan vara farlig för dess hälsa och
välfärd, som till exempel hård behandling och/eller att lämna den i en bil under överdrivet
varmt eller kallt väder.
Överdrifter i uppvisning och presentation som kan vara skadlig för hunden eller oetisk i
relation till hundens hälsa och funktion får inte förekomma.
Det är viktigt att beakta att överdrifter i uppvisning och presentation på ett ofördelaktigt
sätt kan påverka respekten hos allmänheten för rashundsavel och hundutställningars
seriösa mål.
Hundar som deltar på utställning ska uppvisa god mental och fysisk sundhet, vilket också
innebär att tecken på någon form av sjukdom inte får förekomma. En hund kan därför
endast delta på utställning under förutsättning att den på utställningsdagen inte utgör
någon fara för smittspridning. Om arrangören har anledning att fatta tvivel om detta, äger
denne rätt att begära veterinärintyg, i enlighet med vad som anges i inledningen till
allmänna regler, som visar hundens aktuella status.
När en deltagande hund ådragit sig någon form av exteriörpåverkande skada ska
veterinärintyg uppvisas som beskriver ingreppet och ska alltid i original medtas vid
utställning.
Arrangör äger rätt att kopiera veterinärintyg.
Det är alltid upp till domaren att värdera huruvida en uppkommen och åtgärdad defekt
samtidigt inte medför en oproportionell påverkan av hundens exteriör i förhållande till
FCIs standard.

8. Kommissarie, bestyrelse och certifierad utställningsarrangör
Vid utställning ska finnas kommissarie och bestyrelse, utsedda av arrangerande klubb.
Kommissarien ansvarar för de tekniska arrangemangen och ordningens upprätthållande.
Kommissarien får inte föra hund vid utställningen och ska vara medlem i SKKorganisationen.
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Bestyrelsen ska vara väl förtrogna med gällande utställningsregler och vara medlem i
SKK-organisationen. Den ska bestå av minst tre ledamöter varav en ordförande, och är
ansvarig för att utställningen genomförs enligt gällande regler. Bestyrelsen ska anges i
utställningskatalogen.
Under utställningens öppethållande ska minst en av bestyrelsens ledamöter vara
närvarande på utställningsplatsen.
Bestyrelseledamot, delägare i dennes kennel, eller person i dennes hushåll får inte anmäla
eller föra hund på utställningen. Tjänstgörande domare eller ringsekreterare får inte ingå i
aktuell utställnings bestyrelse.
Certifierad Utställningsarrangör (CUA) ska av arrangerande klubb anges vid ansökan
om utställning och ska anges i utställningskatalogen. På utställning där CUA är anlitad får
CUA tjänstgöra som bestyrelse, kommissarie eller ringsekreterare. CUA behöver inte
finnas på plats på utställningen och får anmäla och föra hund. Se vidare ”Regler och
riktlinjer för CUA och CUA-H”

9. Domare och övriga funktionärer
Utställare ska uppmärksammas på att det kan förekomma en domarelev och en
domaraspirant, alternativt två domarelever i ringen under bedömningen.
Domare får inte äga, föra eller låta framföra hund, och inte heller inneha uppfödargrupp,
på utställning där domaren själv dömer. Uppfödar-/avelsgrupp som genereras automatiskt
i dataprogram kan stå med i utställningskatalogen men får inte delta på utställning där
domaren själv dömer.
Domarelev och domaraspirant får inte äga, föra eller låta framföra hund, och inte heller
inneha uppfödargrupp, den dag tjänstgöring sker och inte heller på annan dag under
utställningen äga, föra eller låta framföra hund för domare där tjänstgöring skett eller ska
ske.
Hund som under de senaste sex månaderna före utställningen, provet eller tävlingen ägts,
trimmats, tränats, vårdats eller uppvisats av domare eller person i domares hushåll, får inte
bedömas av ifrågavarande domare. Detta gäller även i andra situationer där förtroendet för
domarens opartiskhet kan ifrågasättas. Se vidare ”Regler och anvisningar för
exteriördomare samt domaretiska regler”.
Ringsekreterare, ringsekreterarelev och ringsekreteraraspirant får inte föra hund den
dag tjänstgöring sker och inte heller under andra delar av utställningen äga, föra eller låta
framföra hund för domare hos vilken tjänstgöring skett eller ska ske. Detta gäller även
finaltävlingar. Se vidare ”Regler och riktlinjer för ringsekreterare”.
Övriga utställningsfunktionärer, medlemmar av arrangerande klubbs styrelse och
liknande, har rätt att äga, föra eller låta framföra hund även om de själva tjänstgör under
utställningen. Om utställningsfunktionär för hund får funktionärstecken inte bäras synligt.
Domare, ringsekreterare och annan funktionär, som av SKKs Disciplinnämnd meddelats
så kallat tävlingsförbud, det vill säga förbud att anmäla, föra eller låta framföra hund på
utställning, prov, tävling eller beskrivning, får inte tjänstgöra under den period som
avstängningen avser.
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10. Domarbyte
Vid domarbyte ska hundägarna meddelas skriftligt. Har domarbyte skett så sent att
hundägarna inte kunnat meddelas via ordinarie postgång, ska domarbytet annonseras vid
entrén och vid aktuell utställningsring.
Vid de tillfällen när en domarändring är gjord efter anmälningstidens utgång kan
anmälningsavgiften återbetalas (minus administrativ avgift, se punkt 19). Dock ska i
sådant fall en skriftlig begäran, nummerlapp och kvittens inlämnas senast på utställningsdagen före bedömningen av aktuell ras startar.
Vid domarändring i inofficiell valpklass återbetalas inte anmälningsavgiften.
Om det i utannonseringen av utställningen är namngett reservdomare som vid
utställningen ersätter utannonserad domare, återbetalas inte anmälningsavgiften.

11. Veterinärbesiktning
Vid utställning med 400 anmälda hundar eller fler ska en legitimerad veterinär ansvara för
smittskyddet, bland annat genom kontroll av rastplatser, lokaler och vaccinationsintyg
samt genom besiktning av deltagande hundar. Vid utställningar med färre än 400 anmälda
hundar ska en av utställningsbestyrelsen utsedd person verkställa denna kontroll.

12. Skada eller sjukdom
Hundägaren ansvarar för behandling av skada eller sjukdom som uppkommer i samband
med utställning om inte utställningsbestyrelsen beslutar annat.

13. Behandling av päls, nos eller hud
Hund vars päls, nos eller hud behandlats med ämne som förändrat dess färg eller struktur,
får inte delta på utställning. Detta innefattar användning av exempelvis färg, hårspray,
gelé, mousse, krita och talk. Endast sådana preparat som uttryckligen är ämnade för att
underlätta kamning/borstning (conditioner/balsam) och/eller ge antistateffekt får användas
på en i övrigt obehandlad päls före deltagande i utställning

14. Försök att påverka bedömningen
Försök att försämra eller förbättra hundars chanser till rättvis bedömning får inte
förekomma.
Det är också förbjudet att med hjälp av person i eller utanför ringen uppenbart påverka
hunden under bedömning.
Utställare får inte inleda samtal med domaren under pågående bedömning.
Obehörig person/hund får inte uppehålla sig i ringen då bedömning pågår.

15. Allmänna ordningsföreskrifter
Hund iförd munkorg får inte vistas inom utställningsområdet
Utställare eller dennes ombud är skyldig att rätta sig efter angivna ordningsföreskrifter
samt de ytterligare ordningsföreskrifter som lämnas av utställningens funktionärer.
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Överträdelser kan medföra avvisning från utställningen, fråntagande av hundens pris och
– vid allvarligare omständigheter – disciplinära åtgärder. Arrangören äger i sådant fall rätt
att avvisa person från utställningsområdet.
Vid arrangemang som sker inom ett klart avgränsat område äger arrangör rätt att avvisa
person som av SKKs Disciplinnämnd uteslutits ur SKK-organisationen. Detta gäller även
person som valt att utträda ur SKK-organisationen under pågående utredning i SKKs
Disciplinnämnd, innebärande att SKK Disciplinnämnd inte kan pröva ärendet i sak.
Utställares tält ska placeras enligt anvisningar från arrangören, dock inte närmare än två
meter från ringarna och endast på plats som anvisats/godkänts av arrangören.
Förbud mot tobaksrökning i utställningsringen gäller för såväl utställare som funktionärer.
Utställare ska under pågående bedömning bära nummerlapp med väl synligt nummer.
Utställare får inte annonsera med namn (kennelnamn, hundens namn etc.) under pågående
bedömning. Kläder eller liknande som är märkta med kennel- eller hundnamn etc. får inte
bäras i ras- eller finalring under pågående bedömning.

16. Krav på medlemskap
Vid utställning arrangerad av SKKs länsklubbar
får endast hund delta som är ägd av medlem i en länsklubb eller i erkänd utländsk
kennelklubb i det land där hundägaren är bosatt.
Vid utställning arrangerad av SKKs specialklubbar
får endast hund delta som är ägd av medlem i arrangerande klubb. Arrangören har rätt att
om så angivits i utannonseringen av utställningen godkänna att andra medlemskap i SKKs
organisation eller i erkänd utländsk kennelklubb ska gälla vid ett specifikt arrangemang.
Vid utställning arrangerad av SKKs centralstyrelse
får hund delta som är ägd av medlem i någon klubb inom SKK-organisationen eller i
erkänd utländsk kennelklubb i det land där hundägaren är bosatt. Den som deltar med
avels- eller uppfödargrupp ska vara medlem i någon klubb inom SKK-organisationen eller
i erkänd utländsk kennelklubb i det land där hundägaren är bosatt.
Om fler än en person äger hunden ska samtliga vara medlemmar i aktuell klubb/någon av
de aktuella klubbarna.
I detta sammanhang räknas såsom ägare till en hund även den som enligt skriftligt avtal
innehar utställningsrätten till hunden.
Krav på medlemskap gäller inte för ägare som endast anmält hund i inofficiell valpklass.

17. Krav på härstamning och registrering
Rätt att delta i utställning har
a) hund född i Sverige, som vid anmälningstidens utgång har tilldelats
registreringsnummer i SKKs register och där godkänd FCI-standard för rasen föreligger
eller där rasen beviljats dispens för deltagande.
För deltagande i inofficiell valpklass är det tillräckligt att valpen finns under registrering.
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b) hund född utanför Sverige och som vid anmälningstidens utgång har tilldelats
registreringsnummer i SKKs eller erkänd utländsk kennelklubbs register och där godkänd
FCI-standard för rasen föreligger eller där rasen beviljats dispens för deltagande.
Svenskägd hund ska vid anmälningstidens utgång vara registrerad i SKK.
För deltagande i inofficiell valpklass är det tillräckligt att valpen finns under registrering.

18. Anmälan och anmälningsavgift
Hund som anmälts med felaktiga uppgifter diskvalificeras. SKK äger också rätt att stryka
resultat för hund vars lämnade uppgifter i anmälan har tillkommit för att kringgå SKKs
regler.
Hund ska delta i det namn under vilket den är registrerad i eller utom Sverige.
Hund som ägs eller delägs av person som är bosatt i Sverige ska anmälas med svenskt
registreringsnummer (se punkt 17 b).
För utländsk hund ska kopia av registreringsbeviset med härstamningsuppgifter medfölja
tävlingsanmälan. I de fall provmerit krävs för deltagande i bruks- eller jaktklass ska även
working class certificate (wcc) bifogas anmälan.
Observera att om en utländsk hund delägs av en person boende i Sverige, måste
hunden vara omregistrerad i SKK före anmälningstidens utgång.
Anmälan ska ske på fastställd blankett, vilken ska vara avsändardaterad senast den dag
anmälningstiden utgår, då även föreskriven anmälningsavgift ska vara inbetald.
Om anmälan och fullständig avgift inte inkommit inom föreskriven tid har
arrangören rätt att avvisa anmälan. Hund som inte är införd i utställningskatalogen får
inte delta i utställningen. Dock får hund som anmälts på korrekt sätt, men som på grund av
fel av tredje man (t ex bankgirot, plusgirot eller katalogskrivaren) inte är införd i
utställningskatalogen, delta på utställningen med så kallat B-nr.
Information om detta ska finnas anslaget vid ringen, tydligt utannonseras av ringsekreteraren samt vara inskrivet i resultatlistan.

Avels- och Uppfödargrupp
Utställningsarrangören är skyldig att meddela uppfödare respektive avelshund/-tikägare
om uppfödar-/avelsgrupp finns.

19. Återbetalning av anmälningsavgift
Erlagd anmälningsavgift återbetalas (en avgift på max 40 kronor per hund kan tas ut för
att täcka administrativa kostnader)
a) om hund inte kan delta genom arrangerande klubbs förvållande (se dock punkt 4 Force
majeure).
b) vid domarbyte, se punkt 10 (vid domarändring i inofficiell valpklass återbetalas inte
anmälningsavgiften).
c) om ett av domare meddelat domslut upphävs, förutsatt att beslutet om att upphäva
domslutet inte är grundat på förhållande som ägaren eller föraren ansvarar för (se dock
punkt 20).
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d) om anmälan avvisas av arrangören, t.ex. på grund av att hunden inte har rätt att delta
eller att anmälan/anmälningsavgiften inkommit för sent.
e) om hund avlidit, veterinärintyg utfärdat i enlighet med vad som anges i inledningen till
allmänna regler kan krävas.
Om hund inte kan delta på grund av skada/sjukdom återbetalas inte anmälningsavgiften.

20. Protest
Domslut kan ändras i följande fall.
a) Om fel av teknisk art begåtts.
b) Om hunden inte haft rätt att delta enligt gällande regler.
Deltagare kan således inte protestera mot domarens bedömning och fria skön.
Frågan om ändring av domslut prövas:
1) Efter protest från utställare vars rätt berörs av det klandrade resultatet.
2) Efter anmälan från bestyrelsen eller från den domare som fattat beslutet.
3) Efter beslut av SKK att av annan anledning ta upp fråga om ändring av visst domslut.
Protest mot domslut ska vara skriftlig. Den ska lämnas till bestyrelsen innan
utställningen avslutas samma dag som det klandrade domslutet meddelades och vara
åtföljd av protest- avgift motsvarande dubbel anmälningsavgift i öppen klass.
Om protesten lämnas in av någon som inte är berättigad till detta eller om protesten inte är
åtföljd av fastställd protestavgift, ska protesten omedelbart avvisas. Sådant beslut fattas av
bestyrelsen.
Om protesten tas upp till prövning, ska bestyrelsen senast inom sju (7) dagar efter det
utställningen avslutats meddela sitt beslut skriftligt. Kan bestyrelsen inte meddela sitt
beslut inom föreskriven tid, t ex på grund av att resultat från sådan provtagning som
omnämns i inledningen av Allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och
beskrivningar inte föreligger, ska bestyrelsen hänskjuta avgörandet till SKK.
Godkännes protesten utgår hundens pris ur resultatredovisningen och anmälningsavgiften
återbetalas tillsammans med protestavgiften.
Av bestyrelsen avslagen protest kan skriftligen överklagas inom 30 dagar till SKKs
Utställningskommitté.
Ändringar i resultatlistan kan ske inom två (2) år från utställningstillfället.
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Regler för bedömning
Se även respektive ras för särbestämmelser

21. Kvalitetsbedömning
Kvalitetsbedömning innebär att hund bedöms och tilldelas pris efter sin exteriör och
mentalitet i jämförelse med standardens* krav, utan hänsyn till övriga i klassen deltagande
hundar. När kvalitetsbedömning tillämpas kan ett flertal hundar tilldelas samma
kvalitetspris.
*) Se även respektive rasstandard.
I klasser med kvalitetsbedömning förekommer följande kvalitetspriser;
Excellent (utmärkt)
Hund som mycket väl motsvarar rasens standard, och som presenteras i utmärkt kondition,
visar ett harmoniskt välbalanserat temperament, håller utmärkt klass och har en utmärkt
helhet. Dess utmärkta kvaliteter i förhållande till rasidealet tillåter att domaren kan bortse
från smärre detaljfel. Hunden måste ha tydlig könsprägel.
Very good (mycket god)
Hund som väl motsvarar rasens standard, som är välbalanserad och i god kondition.
Smärre fel kan tolereras, men inga som negativt påverkar helhetsintrycket. Denna
bedömning kan endast ges till en hund av mycket god klass.
Good (god)
Hund som motsvarar rasens standard och vars exteriöra fel är av mindre framträdande
karaktär.
Sufficient (godtagbar)
Hund som motsvarar rasens standard men som inte har rasens alla karaktärsdrag eller har
bristande fysisk kondition.
Disqualified (diskvalificerad)
Ska tilldelas hund som
a) är exteriört otypisk för rasen eller har fel som anges som diskvalificerande i rasens
standard.
b) har sådana anatomiska defekter att de väsentligt påverkar hundens hälsa och sundhet,
med särskilt beaktande av rasens ursprung/funktion/användningsområde.
c) hanhund som inte har normalt utvecklade och normalt belägna testiklar.
d) i ringen visar aggressivitet eller tydligt flyktbeteende, dvs då hund kastar sig paniskt
iväg från domaren och det inte finns någon möjlighet att närma sig hunden på naturlig
väg.
Domaren ska särskilt signera Disqualified i resultatlistan om detta utdelats med anledning
av punkt d) ovan.
Andra avvikelser i mentaliteten ska bedömas enligt rasstandardens krav.
Orsak till Disqualified ska alltid anges i domarkritik och resultatlista.
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Cannot be judged (kan inte prissättas - KEP)
Hund, som visas i sådant skick att domaren inte kan bilda sig en säker uppfattning om
dess kvalitet, kan i undantagsfall tilldelas omdömet Cannot be judged (KEP). Exempel på
detta är om hunden har uppenbara brister i uppvisnings- och ringkultur (såsom ovana vid
koppel eller valpigt temperament) eller visas i dålig kondition (är överdrivet mager eller
fet). Detsamma kan gälla en så nyligen trimmad hund, att domaren inte kan göra en säker
bedömning av kvaliteten på hundens hårlag. Vidare kan en hund på grund av skada visa
upp sig så illa, att dess rörelser är svårbedömda.
I konkurrensklasserna förekommer följande kvalitetspriser:
Certifikatkvalitet (Ck)
En i alla avseende typiskt och korrekt byggd hund med så framträdande förtjänster och så
oväsentliga fel, att den är ett utmärkt avelsresultat, kan anses vara av certifikatkvalitet
(Ck). Ck kan endast tilldelas hund som erhållit excellent. Ck kan tilldelas så många
hundar som domaren anser är av certifikatkvalitet.
Hederspris (Hp)
Särskilt lovande valp kan tilldelas hederspris (Hp). I avels- och uppfödarklass ges Hp till
grupper av enhetlig och utmärkt kvalitet.

22. Konkurrensbedömning
I konkurrensbedömning deltar endast hundar som tilldelats lägst very good, dvs excellent
eller very good.
Obs! Om minst fyra hundar erhållit kvalitetspriset excellent kommer inte hundar med very
good att tas in i ringen för konkurrensbedömning.
Konkurrensbedömning innebär att i klassen deltagande hundar inbördes placeras i
ordningen 1:a, 2:a, 3:a och 4:a.

23. För sen ankomst till bedömning
Det är utställarens eget ansvar att vara vid utställningsringen i god tid innan bedömningen
i anmäld klass börjar.
Hund som infinner sig för sent till bedömningen, det vill säga när sista hunden i klassen är
färdigbedömd, kan få en kvalitetsbedömning av domaren när hela rasen är färdigbedömd.
En sådan hund kan dock inte delta i någon konkurrensklass.
Hund som kommer för sent till konkurrensbedömningen får inte delta i denna och kan
därigenom inte heller delta i fortsatt bedömning av rasen.

24. Skyldighet att delta i anmäld klass
Hund är skyldig att delta i den klass den är anmäld.
Då anmälan är bindande är det efter att anmälningstiden har gått ut inte tillåtet att flytta en
hund till annan klass, såvida inte orsaken beror på
a) ett uppenbart fel som åsamkats av arrangören eller är ett rent tryckfel i
utställningskatalogen.
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b) att hunden felaktigt anmälts till klass där den enligt utställningsreglerna inte har rätt att
delta.
Utställaren anmäler innan utställningen till arrangör eller på utställningen till sekretariatet,
för bekräftelse av klassbyte enligt ovanstående punkter.
Hund av ras med slutlig inmätning efter 15 månaders ålder tillåts byta storleksvariant fram
till dess att hunden är slutligt inmätt, enligt reglerna för aktuell ras (se särbestämmelser för
respektive rasgrupp). Utställare vars hund ska delta i annan klass än den som anges i
utställningskatalogen enligt ovan, ska meddela detta till ringsekreteraren innan
bedömningen av de berörda klasserna påbörjats.
Kopia av WCC-intyg (Working Class Certificate) för utlandsägd hund ska i
förekommande fall lämnas till ringsekreteraren.
Utställare som infunnit sig i ringen för bedömning av hunden i klass till vilken den
anmälts, är skyldig att delta i denna klass och eventuell efterföljande konkurrensklass.
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Klassindelning och bedömningsordning
Hund får på en och samma utställning endast anmälas i en (1) klass (undantaget avels- och
uppfödarklass). Ålder beräknas så att hunden ska ha uppnått för klassen bestämd ålder den
dag den ställs ut.

25. Valpklass (inofficiell klass som inte stambokförs) 6-9 månader
Denna klass är endast öppen för hund som den dag den ställs ut uppnått 6 månaders ålder
men inte fyllt 9 månader.
I denna klass tillämpas endast konkurrensbedömning. Hp kan tilldelas särskilt lovande
valpar. Bästa valp med Hp tävlar vidare i finaltävlingarna om dagens bästa valp.
I valpklass förekommer även Disqualified och Cannot be judged.
Inofficiell valpklass 4–6 månader kan arrangeras på specialklubbsutställningar.

26. Juniorklass 9-18 månader (junkl)
Denna klass är öppen för hund som den dag den ställs ut uppnått 9 månaders ålder men
inte fyllt 18 månader. (OBS! Hundar i denna klass äger inte rätt att tävla om CACIB)
I denna klass tillämpas kvalitetsbedömning. Hund som tilldelas excellent eller very good
tävlar vidare i juniorkonkurrensklass.

27. Juniorkonkurrensklass (junkk)
I denna klass deltar hund som vid aktuell utställning tilldelats excellent eller very good i
juniorklass.
Obs! Om minst fyra hundar erhållit kvalitetspriset excellent kommer inte hundar med very
good att tas in i ringen för konkurrensbedömning.
I denna klass tillämpas konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hund som erhållit
excellent. Ck tilldelas en i alla avseende typiskt och korrekt byggd hund med så
framträdande förtjänster och så oväsentliga fel, att den är ett utmärkt avelsresultat.
Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

28. Unghundsklass 15-24 månader (ukl)
Denna klass är öppen för hund som den dag den ställs ut uppnått 15 månaders ålder men
inte fyllt 24 månader.
I denna klass tillämpas kvalitetsbedömning. Hund som tilldelas excellent eller very good
tävlar vidare i unghundskonkurrensklass.

29. Unghundskonkurrensklass (ukk)
I denna klass deltar hund som vid aktuell utställning tilldelats excellent eller very good i
unghundsklass.
Obs! Om minst fyra hundar erhållit kvalitetspriset excellent kommer inte hundar med very
good att tas in i ringen för konkurrensbedömning.
I denna klass tillämpas konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hund som erhållit
excellent. Ck tilldelas en i alla avseende typiskt och korrekt byggd hund med så
framträdande förtjänster och så oväsentliga fel, att den är ett utmärkt avelsresultat.
Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass
10
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30. Bruks- resp. jaktklass 15- månader (bkl/jkl)
Denna klass anordnas för raser för vilka det finns rasspecifika prov och är öppen för
provmeriterad hund som den dag den ställs ut uppnått 15 månaders ålder.
Av kapitlet ”särbestämmelser” framgår för respektive grupp vilka raser som berörs och
vilka provmeriter som krävs.
I denna klass tillämpas kvalitetsbedömning. Hund som tilldelats excellent eller very good
tävlar vidare i bruks-/jaktkonkurrensklass.

31. Bruks- resp. jaktkonkurrensklass (bkk/jkk)
I denna klass deltar hund som vid aktuell utställning tilldelats excellent eller very good i
bruks- resp. jaktklass.
Obs! Om minst fyra hundar erhållit kvalitetspriset excellent kommer inte hundar med very
good att tas in i ringen för konkurrensbedömning.
I denna klass tillämpas konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hund som erhållit
excellent. Ck tilldelas en i alla avseende typiskt och korrekt byggd hund med så
framträdande förtjänster och så oväsentliga fel, att den är ett utmärkt avelsresultat.
Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

32. Öppen klass 15- månader (ökl)
Denna klass är öppen för hund som den dag den ställs ut uppnått 15 månaders ålder.
I denna klass tillämpas kvalitetsbedömning. Hund som tilldelats excellent eller very good
tävlar vidare i öppen klass konkurrens.

33. Öppen klass konkurrens (ökk)
I denna klass deltar hund som vid aktuell utställning tilldelats excellent eller very good i
öppenklass.
Obs! Om minst fyra hundar erhållit kvalitetspriset excellent kommer inte hundar med very
good att tas in i ringen för konkurrensbedömning.
I denna klass tillämpas konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hund som erhållit
excellent. Ck tilldelas en i alla avseende typiskt och korrekt byggd hund med så
framträdande förtjänster och så oväsentliga fel, att den är ett utmärkt avelsresultat.
Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

34. Championklass 15- månader (chkl)
Denna klass är öppen för hund som tilldelats svenskt eller annat av SKK godkänt
nationellt utställningschampionat alternativt ett av FCI bekräftat internationellt
utställningschampionat, och som den dag den ställs ut uppnått 15 månaders ålder.
I denna klass tillämpas kvalitetsbedömning. Hund som tilldelats excellent eller very good
tävlar vidare i championkonkurrensklass.
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35. Championkonkurrensklass (chkk)
I denna klass deltar hund som vid aktuell utställning tilldelats excellent eller very good i
championklass.
Obs! Om minst fyra hundar erhållit kvalitetspriset excellent kommer inte hundar med very
good att tas in i ringen för konkurrensbedömning.
I denna klass tillämpas konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hund som erhållit
excellent. Ck tilldelas en i alla avseende typiskt och korrekt byggd hund med så
framträdande förtjänster och så oväsentliga fel, att den är ett utmärkt avelsresultat.
Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

36. Veteranklass (vetkl)
Denna klass är öppen för hund, som den dag den ställs ut uppnått 8 års ålder. (OBS!
Hundar som anmälts till denna klass äger inte rätt att tävla om CACIB).
I denna klass tillämpas kvalitetsbedömning. Hund som tilldelats excellent eller very good
tävlar vidare i veterankonkurrensklass.

37. Veterankonkurrensklass (vetkk)
I denna klass deltar hund som vid aktuell utställning tilldelats excellent eller very good i
veteranklass.
Obs! Om minst fyra hundar erhållit kvalitetspriset excellent kommer inte hundar med very
good att tas in i ringen för konkurrensbedömning.
I denna klass tillämpas konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hund som erhållit
excellent. Ck tilldelas en i alla avseende typiskt och korrekt byggd hund med så
framträdande förtjänster och så oväsentliga fel, att den är ett utmärkt avelsresultat
Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.
Bästa veteran med excellent tävlar i finaltävlingarna om dagens bästa veteran.

38. Bästa hanhundsklass (bhkl) - Bästa tikklass (btkl)
I dessa klasser deltar hanhund respektive tik som vid aktuell utställning tilldelats Ck.
I dessa klasser tillämpas konkurrensbedömning. Bästa hanhund och bästa tik ska tävla
vidare om Bäst i rasen (BIR) och Bäst i motsatt kön (BIM).
Certifikat
Certifikat utdelas i bästa hanhunds-/bästa tikklass till bästa hund som är berättigad att
tävla om certifikat.
Förhindrade att tävla om certifikat är;
a) svensk utställningschampion
b) hund som erhållit för svenskt utställningschampionat erforderliga certifikat.
Obs! Minst ett av certifikaten ska ha utdelats tidigast när hunden uppnått åldern 24
månader och en dag.
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För raser där Ck i jaktkonkurrensklass är meriterande för svenskt utställningschampionat
(se championatreglerna) gället att:
-

hund som får sitt tredje Ck i jaktkonkurrensklass, men inte har den provmerit som
krävs för det svenska utställningschampionatet, fortsätter att tävla om certifikat tills
den erhållit tre certifikat, varav minst ett av certifikaten ska ha utdelats tidigast när
hunden uppnått åldern 24 månader och en dag.

-

hund som vid en utställning får sitt tredje Ck i jaktkonkurrensklass och har för svenskt
utställningschampionat erforderlig provmerit och därmed blir svensk
utställningschampion, tävlar inte om certifikat i BHKL/BTKL på aktuell utställning.

För raser där det krävs bruks- eller jaktprovsmerit för att erhålla certifikat (se
särbestämmelser) tilldelas certifikat till bästa hund i Bästa hanhunds- respektive Bästa
tikklass som uppfyller kravet för provmerit.
Det delas endast ut ett (1) certifikat per kön. Utöver detta utdelas ett (1) reservcertifikat per kön (till näst bästa hund som är berättigad att tävla om certifikat). För de
raser som har krav på provmerit ska även hund som tilldelas reservcertifikat uppfylla
kravet för provmerit.
Om ingen av de fyra placerade hundarna i bästa hanhunds- eller bästa tikklass är
berättigad att tävla om certifikat delas certifikat ut till den domaren anser bäst av de
oplacerade hundarna och reservcertifikat till den domaren anser vara näst bäst av de
oplacerade hundarna i bästa hanhunds-/bästa tikklass.
Det åligger utställaren att meddela ringsekreteraren om berörd hund inte är berättigad att
tävla om certifikat.
Certificat d´Aptitude au Championnat International de Beauté (CACIB)
Vid internationella utställningar ska hanhund och tik, av ras som är slutligt erkänd av FCI,
var för sig tävla om internationellt utställningscertifikat, CACIB och reserv-CACIB.
CACIB kan föreslås till bästa hund i Bästa hanhunds- respektive Bästa tikklass, som är
berättigad att tävla om CACIB, dvs inte har deltagit i junior- eller veteranklass.
Reserv-CACIB kan föreslås till näst bästa hund i Bästa hanhunds- respektive Bästa
tikklass som är berättigad att tävla om CACIB, dvs inte har deltagit i junior- eller
veteranklass.
FCI bekräftar endast CACIB som föreslagits hund vilken är registrerad i av FCI godkänd
stambok och har en fullständig härstamning i tre led.
Hund som deltar i junior- eller veteranklass äger inte rätt att tävla om CACIB.
Observera: Flera raser har särbestämmelser för CACIB
Observera: Att FCI är den organisation som slutligt bestämmer om utdelande av CACIB.

39. Bäst i rasen och Bäst i motsatt kön (BIR och BIM)
I denna klass deltar bästa hanhund och bästa tik från bästa hanhunds- respektive bästa
tikklass. I denna klass utses Bäst i rasen (BIR) och Bäst i motsatt kön (BIM).
Hund som blivit BIR tävlar vidare i finaltävlingarna om Bäst i gruppen (BIG).
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40. Avelsklass (avelskl)
Denna klass är öppen för;
a) Hanhund som deltar med en grupp om fyra avkommor undan minst två tikar.
b) Tik som deltar med en grupp om fyra avkommor.
Avelshunden/tiken ska delta i avelsklassen och presenteras tillsammans med gruppen.
Avelshunden/tiken ska vid aktuell, eller tidigare utställning, tilldelats lägst kvalitetspriset
good eller 3:e pris. Samtliga i gruppen ingående hundar ska vid aktuell utställning vara
bedömda i officiell klass och ska ha tilldelats lägst kvalitetspriset very good.
En och samma avelshund/-tik får delta med endast en avelsgrupp av rasen/rasvarianten.
I gruppen ingående avkommor måste vara av samma rasvariant (hårlag och/eller storlek),
undantaget raser där rasvarianterna tävlar om gemensamt BIR.
I denna klass tillämpas konkurrensbedömning vilket innebär att i klassen deltagande
grupper inbördes placeras i ordningen 1:a, 2:a, 3:a och 4:a.
Gruppens genomsnittliga kvalitet ifråga om enhetlighet i typ och helhetsintryck är
avgörande framför de i gruppen ingående hundarnas enskilda kvalitet.
Grupper av enhetlig och utmärkt kvalitet tilldelas Hp. Bästa avelsgrupp med Hp tävlar
vidare i finaltävlingarna.
Ägare av avelshund/avelstik ska i så god tid som möjligt meddela respektive avkommas
ägare att hunden ska ingå i avelsgrupp och delta i avelsklass. Det tillhör god kynologisk
sed att delta med sin hund i avelsklass. Ägare av avelshund/avelstik ska lämna
meddelande till ringsekreterare om önskat deltagande.

41. Uppfödarklass (uppfkl)
Denna klass är öppen för en grupp om fyra hundar av samma ras eller rasvariant (storlek
och/eller hårlag), som har ett och samma kennelnamn eller är uppfödda av en och samma
person eller grupp av personer.
Om flera personer är uppfödare ska samtliga anges som uppfödare. Om en person har dels
egen uppfödning, dels tillsammans med andra personer ingår som uppfödare i annan kull,
får hundar ur kullar från dessa olika uppfödningar inte blandas i en och samma uppfödargrupp.
En och samma uppfödare får delta med endast en grupp av samma ras eller rasvariant. I
gruppen ingående hundar måste vara av samma rasvariant (hårlag och/eller storlek),
undantaget raser där rasvarianterna tävlar om gemensamt BIR.
Samtliga i gruppen ingående hundar ska vid aktuell utställning vara bedömda i officiell
klass och ska ha tilldelats lägst kvalitetspriset very good.
I denna klass tillämpas konkurrensbedömning vilket innebär att i klassen deltagande
grupper inbördes placeras i ordningen 1:a, 2:a, 3:a och 4:a.
Gruppens genomsnittliga kvalitet ifråga om enhetlighet i typ och helhetsintryck är
avgörande framför de i gruppen ingående hundarnas enskilda kvalitet.
Grupper av enhetlig och utmärkt kvalitet tilldelas Hp. Bästa uppfödargrupp med Hp tävlar
vidare i finaltävlingarna.
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Uppfödare ska i så god tid som möjligt meddela respektive hunds ägare att hunden ska
ingå i uppfödargrupp och delta i uppfödarklass. Det tillhör god kynologisk sed att delta
med sin hund i uppfödarklass. Uppfödare, eller dennes ombud, ska lämna meddelande till
ringsekreterare om önskat deltagande.

42. Finaltävlingar
Finaltävlingar är en inofficiell tävlingsform som utöver tävlan om Bäst i gruppen (BIG)
och Best in Show (BIS) även omfattar tävlan om dagens bästa valp, veteran, avelsgrupp
och uppfödargrupp samt junior handling. Raser som inte är erkända av FCI tillåts inte
delta i finaler på internationella utställningar.
Junior handling
Separata regler för junior handling kan rekvireras från Sveriges Hundungdom (SHU).
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Bäst i gruppen (BIG)
BIR-vinnande hundar tävlar inom respektive grupp;
Grupp 1
Vall-, boskaps- och herdehundar
Grupp 2

Schnauzer och pinscher, molosser och bergshundar samt sennenhundar

Grupp 3

Terrier

*Grupp 4
Grupp 5
*Grupp 6

Taxar
Spetsar och raser av urhundstyp
Drivande hundar samt sök- och spårhundar

Grupp 7

Stående fågelhundar

Grupp 8

Stötande hundar, apporterande hundar och vattenhundar

Grupp 9

Sällskapshundar

Grupp 10

Vinthundar

Grupptävlan är en konkurrensbedömning.
De 4 (fyra) bästa hundarna inom varje grupp placeras och vinnande hund tilldelas Bäst i
gruppen (BIG).
Grupp 4 och 6 bedöms gemensamt på SKK Länsklubbars och Centralstyrelses
utställningar.
Best in Show (BIS)
BIG-vinnande hundar tävlar mot varandra om utställningens vackraste hund, Best in Show
(BIS).

43. Uppgifter i utställningskatalogen
Förkortningar
C

S

anger att hunden ska erövra ytterligare ett certifikat, alternativt Ck i
jaktkonkurrensklass för vissa jakthundsraser, för att erhålla svenskt
utställningschampionat
anger att hunden är förhindrad att tävla om certifikat

Det åligger ändå utställaren att meddela ringsekreteraren om berörd hund inte är
berättigad att tävla om certifikat.
Titlar
I utställningskatalogen ska det endast skrivas in internationella och nationella
championattitlar, FCIs världs- och sektionsvinnartitlar samt vinnartitlar inom NKU.
För raser som inte är erkända av FCI gäller;
Dessa raser ska på internationella utställningar placeras separat i utställningskatalogen och
ska inte heller tillåtas delta i gruppfinaler .
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Rasnamn
Vid samtliga utställningar ska rasers namn vara namngivna på svenska samt på ett av FCIs
fyra arbetsspråk i PM och Katalog.

44. Speciella hederspriser för utställningar arrangerade av SKKs Länsklubbar
Speciellt hederspris utdelas för:
• BIR
• BIM
• CACIB
• Certifikat
Oavsett antalet ovan angivna utmärkelser utdelas vid aktuell utställning endast ett speciellt
hederspris.
Därutöver utdelas speciellt hederspris till:
• Samtliga avels- och uppfödargrupper som tilldelats Hp
• Vinnande juniorhandler vid internationell utställning.
• Bästa 1:a pristagare i lydnadsklass I, II, III och elitklass.
• Hund som på utställning uppnår lydnadschampionat eller agilitychampionat.
Hederspriser skickas inte ut i efterhand.

45. Prisbeteckningar
Utmärkelser betecknas med följande färger:
Kvalitetsbedömning
Excellent
Very Good
Good
Sufficient
Ck

röd
blå
gul
grön
rosa

Hp

lila

Konkurrensbedömning:
Placering 1

röd

Placering 2

blå

Placering 3

gul

Placering 4

grön

Certifikat

blå/gul

Reservcertifikat
Championat

ljusblå
röd/grön
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vit

reserv-CACIB/-CACIOB/-CACIAG orange
BIR

röd/gul

BIM

grön/vit

BIG-1

röd

BIG-2

blå

BIG-3

gul

BIG-4

grön

BIS-1

röd/vit

BIS-2

blå/vit

BIS-3

gul/vit

BIS-4

grön/vit
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