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Nedanstående regler gäller för officiella 
(stambokförda) utställningar, prov, tävlingar 
och beskrivningar samt i tillämpliga delar 
även vid inofficiella (icke stambokförda)  
arrangemang som anordnas inom SKK-
organisationen.
Härutöver gäller i tillämpliga delar SKKs 
stadgar, samt bestämmelser som utfärdats 
av myndighet.

Inledning
Sammanförandet av hundar till utställningar, 
prov, tävlingar och beskrivningar ställer krav 
på såväl arrangör som ägare/förare av hund 
för att kunna upprätthålla ett gott skydd 
mot smittsamma sjukdomar och skador på 
människor, den egna hunden och andra djur. 
Hundens välfärd har alltid högsta priori-
tet på samtliga arrangemang inom SKK-
organisationen. 
Det är också viktigt att resultatet av be-
dömningen inte påverkas av otillbörliga 
förhållanden.

Det åligger deltagare och funktionär;
att handla eller uppträda på sådant sätt att 
det inte skadar eller motverkar SKK eller 
dess medlemsorganisationer samt, 
att på utställning, prov, tävling eller be-
skrivning inte agera på sådant sätt att det 

påverkar andra hundars chanser till rättvis 
bedömning och att inte heller uttala sig 
nedsättande om andra hundar, funktionärer 
eller deltagare.
Samtliga hundar ska ställas till förfogande 
för de undersökningar och de provtagningar 
som kan föranledas av kontroll av doping 
och andra otillbörliga förhållanden.
När veterinärintyg åberopas för en hund ska 
detta vara utfärdat på av SKK godkänd blan-
kett (se exempelvis F145 Sveriges Veterinärförbund 
eller motsvarande). Uppgifter som ska finnas 
med för att intyget ska accepteras är: ras, 
registrerat namn, registreringsnummer, ID-
nummer, beskrivning av skada, om den är 
förvärvad, vad ingreppet avser, åtgärd, anled-
ning till åtgärd och om kroppsdel avlägsnats 
kommentera dess utseende. Intyg i original 
ska alltid medtas vid utställning. 
Vidimerad kopia räknas som original.
Arrangör äger rätt att kopiera veterinärintyg.

Person får inte anmäla, föra eller låta framföra 
hund på utställning, prov, tävling eller beskrivning, 
och inte heller på utställning delta med avels-  
eller uppfödargrupp, som:

• på grund av myndighetsbeslut inte får 
hantera eller inneha djur

• av SKKs Disciplinnämnd uteslutits ur 
SKK-organisationen

Allmänna regler för utställningar,  
prov, tävlingar och beskrivningar
anordnade av SKK och till SKK anslutna läns-, special-  
och verksamhetsklubbar 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 av svensk lagstiftning eller FCI återfinns på SKKs webbplats (www.skk.se).
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• av SKKs Disciplinnämnd, SKK Cen-
tralstyrelse, nordisk kennelklubb eller 
FCI avstängts från rätten att anmäla, 
föra eller låta framföra hund på utställ-
ning, prov, tävling eller beskrivning

• valt att utträda ur SKK-organisationen 
under pågående utredning i SKKs Dis-
ciplinnämnd. 

Hundägare ansvarar för att hund vid utställ-
ning, prov, tävling eller beskrivning inte 
framförs av person som på grund av myn-
dighetsbeslut inte får hantera eller inneha 
djur, alternativt är utesluten, avstängd eller 
har utträtt ur SKK-organisationen under 
pågående utredning i SKKs Disciplinnämnd.
Hund får inte delta, som under de senaste sex 
månaderna före aktuellt utställnings-, prov-, 
tävlings- eller beskrivningstillfälle ägts av per-
son som av SKKs Disciplinnämnd uteslutits 
eller ålagts förbud att anmäla, föra eller låta 
framföra hund vid utställning, prov, tävling 
eller beskrivning.
Person som av SKK Centralstyrelse tilldelats 
tillträdesförbud i enlighet med SKKs stadga § 9 
har inte rätt till tillträde på utställning, prov, 
tävling eller beskrivning eller annat klubb-
arrangemang.
Resultat tilldelade i officiell klass registreras 
hos SKK. Endast registrerad hund kan till-
delas championat.

1. Vaccinationer
Deltagande utländska hundar ska vara 
införda till Sverige i enlighet med svenska 
införselbestämmelser för hund avseende 
rabiesvaccination och avmaskning gentemot 
bandmask (echinococcos).

Deltagande hundar samt andra hundar som har 
tillåtelse att vistas på området ska vara vaccine-
rade mot valpsjuka enligt följande:

• Hund under ett (1) års ålder: vid lägst 
tio (10) veckors ålder.

• Hund över ett (1) års ålder: Hund ska 
vara vaccinerad vid lägst tio (10) månaders 
ålder och inte vara utförd för mer än fyra 
(4) år sedan.

• Förstagångsvaccination ska vara gjord 
minst fjorton (14) dagar före prov-, 
tävlings-, beskrivnings och/eller utställ-
ningsdagen.

Kontroll av att gällande införsel- och vac-
cinationsbestämmelser följts kan förekomma.
Vidare rekommenderar SKK att deltagande 
hundar dessutom är vaccinerade mot parvo-
virusinfektion och parainfluensa (kennel-
hosta).

2. ID-märkning
Hund ska vara ID-märkt för att få delta på 
utställning, prov, tävling eller beskrivning.
ID-märkningen kan ske genom tatuering 
eller genom implantat av microchip som 
uppfyller ISO-standard 11784 och 11785.
Vid utställning anordnad av SKKs central-
styrelse eller SKK/länsklubb är arrangören 
skyldig att tillhandahålla avläsare.
Kontroll av ID-märkning kan ske.

3. Ansvar
Hundägare eller dennes ombud står under 
pågående utställning, prov, tävling eller 
beskrivning under det ansvar som följer av 
lagen om tillsyn över hundar och katter.

Deltagare vid utställning, prov, tävling eller 
beskrivning svarar för att hunden hålls på ett 
sådant sätt att den inte kan tillfoga sig själv 
eller andra skada. Förvaring i bil, bur, tält 
eller dylikt får under inga omständigheter 
ske under sådana förhållanden att hunden 
kan ta skada.
Om hundägare eller dennes ombud under 
utställning, prov, tävling, beskrivning eller 
klubborganiserad aktivitet förvarar hund i 

ALLMÄNNA REGLER
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strid mot ovanstående ska denne, av tjänst-
görande funktionär, på särskild blankett, 
rapporteras till SKK. 
Exempel på funktionär är: domare, beskrivare, 
bestyrelse, kommissarie, tjänstgörande veterinär, 
prov- eller tävlingsledare, ringsekreterare, instruk-
tör, figurant vid prov m.fl.

Det åligger arrangören att se till att blan-
ketten finns tillgänglig vid arrangemanget.
Arrangerande klubb fritar sig och sina 
funktionärer från allt ansvar för skada el-
ler förlust som kan uppstå för hundägare 
i samband med utställning, prov, tävling 
eller beskrivning. Detsamma gäller skada 
som förorsakats av hund under pågående 
utställning, prov, tävling eller beskrivning 
om skadan inte bevisligen varit en följd av 
uppenbart bristande arrangemang.
Aga av hund är förbjuden.

4. Force majeure 
Arrangören är inte skyldig att återbetala an-
mälningsavgiften om arrangemanget blivit 
inställt på grund av force majeure.
SKK eller medlemsorganisation svarar inte 
för skador eller direkta eller indirekta kost-
nader som orsakats på grund av icke genom-
fört evenemang. Inte heller förtroendevald, 
tjänsteman eller funktionär inom SKK eller 
medlemsorganisation som fattat beslut om 
sådant evenemang, svarar för skador eller 
direkta eller indirekta kostnader.

5. Oacceptabelt beteende
Hund som under utställning, prov, tävling, 
beskrivning eller klubborganiserad aktivitet 
uppvisar ett oacceptabelt beteende genom 
att visa aggressivitet, göra utfall eller på an-
nat sätt uppträda hotfullt mot människor 
och/eller andra hundar eller tamdjur, ska 
på särskild blankett rapporteras till SKK av 
tjänstgörande funktionär. 

Tjänstgörande funktionär har en särskild 
rapporteringsskyldighet rörande oaccepta-
belt beteende enligt ovan. Denna gäller även 
om den tjänstgörande funktionären inte 
själv har bevittnat den aktuella händelsen.  
Det åligger arrangör att se till att blanketten 
finns tillgänglig vid alla arrangemang och 
klubborganiserade aktiviteter. 
Exempel på funktionär är: domare, beskrivare, 
bestyrelse, kommissarie, tjänstgörande veterinär, 
prov- eller tävlingsledare, ringsekreterare, instruk-
tör, figurant vid prov m.fl.

Rapporterad hund kan avvisas från området.

6. Hinder för deltagande i utställningar,  
 prov, tävlingar och beskrivningar

Mentalitet
Hund som vid tre (3) tillfällen tilldelats 
Disqualified eller 0 pris med hänvisning 
till mentaliteten, äger inte rätt att delta. 
Tjänstgörande domare har i samtliga, prov-, 
tävlings- och beskrivningsformer rätt att 
utdela Disqualified med hänvisning till 
mentaliteten om domaren bedömer att 
hunden utifrån aktuell prov-, tävling- eller 
beskrivningsforms förutsättningar uppvisar 
aggressivitet, eller tydligt flyktbeteende 
dvs då hund kastar sig paniskt iväg från 
domaren/funktionären och det inte finns 
någon möjlighet att närma sig hunden på 
naturlig väg. 

Smittsam sjukdom
Hund som har en smittsam sjukdom eller 
ohyra får inte delta. 
Hund får inte delta som under den senaste 
månaden har haft eller misstänkts ha haft 
valpsjuka, parvovirusinfektion eller kennel-
hosta, eller som under den senaste månaden 
vistats tillsammans med hund som då var 
sjuk i någon av dessa sjukdomar.
Hund får inte delta tidigare än 2 månader 
efter avslutad karantänsvistelse.

ALLMÄNNA REGLER
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Dräktig tik och valptik 
Dräktig tik får inte delta i utställning, prov, 
tävling eller beskrivning 30 dagar före valp-
ning, beräknat från 63 dagar efter första 
parningen, och får inte heller delta förrän 
75 dagar efter valpning, oavsett resultatet 
av valpningen.

Valpar
Valpar under 4 månaders ålder får inte delta 
på utställning, prov, tävling eller beskrivning 
och inte heller införas på området. Det är 
arrangörens ansvar att definiera vad som 
är området. 

Öronkuperade hundar 

Födda före 1 januari 2008 
• Hund född i land där öronkupering 

inte var tillåten när den företogs alter-
nativt är fallen undan dansk-, finsk-, 
norsk- eller svenskägd tik får inte delta 
på utställning, SBKs exteriörbeskriv-
ning, prov, tävling eller beskrivning.

• Hund född i land där öronkupering 
var tillåten när den företogs får delta på 
utställning, SBKs exteriörbeskrivning, 
prov, tävling och beskrivning.

Födda 1 januari 2008 eller senare
• Får inte delta på utställning eller SBKs 

exteriörbeskrivning.
• Hund född i land där öronkupering var 

tillåten när den företogs får delta på prov, 
tävling och beskrivning.

• Hund född i land där öronkupering inte 
var tillåten när den företogs får inte delta 
på utställning, SBKs exteriörbeskrivning, 
prov, tävling eller beskrivning.

Svanskuperade/amputerade hundar  
och hundar som inte fötts med naturligt 
hellång svans

I detta sammanhang likställs svansamputerade 
hundar med svanskuperade. 

Födda före 1 januari 2008

• Hund född i land där svanskupering 
var tillåten när den företogs och som 
inte är fallen undan svensk- eller norsk-
ägd tik får delta på utställning, SBKs 
exteriörbeskrivning, prov, tävling och 
beskrivning.

• Hund född i Sverige och där svansku-
peringen utförts av veterinärmedicinska 
skäl för att avhjälpa en efter födelsen 
förvärvad skada och där intyg i enlighet 
med vad som anges i inledningen till 
allmänna regler kan uppvisas i original 
såväl vid arrangemanget som senare får 
delta på utställning, SBKs exteriörbe-
skrivning, prov, tävling och beskrivning.

• Dock gällande hund av raserna  
dobermann och rottweiler född i land där 
svanskupering inte var tillåten när den 
företogs, oavsett de veterinärmedicinska 
skäl som anges ovan, får inte delta på 
utställning, SBKs exteriörbeskrivning, 
prov eller tävling. Däremot får den delta 
på Mentalbeskrivning Hund.

Födda 1 januari 2008 eller senare

Utställning

• Får inte delta på utställning eller SBKs 
exteriörbeskrivning. Detta gäller oavsett 
i vilket land hunden är född. 

Från detta förbud att delta på utställning eller 
SBKs exteriörbeskrivning gäller följande undantag:

• Hund född i Sverige och där svansku-
peringen utförts i Sverige av veterinär-
medicinska skäl för att avhjälpa en efter 
födelsen förvärvad skada och där intyg 

ALLMÄNNA REGLER
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i enlighet med vad som anges i inled-
ningen till allmänna regler kan uppvisas 
i original såväl vid arrangemanget som 
senare, får delta på utställning och SBKs 
exteriörbeskrivning.

• Hund av ras ur FCI grupp 7 (stående 
fågelhundar) född i land där svansku-
pering var tillåten när den företogs eller 
som har svanskuperats av veterinärme-
dicinska skäl alternativt inte är född 
med naturligt hellång svans får delta på 
utställning.

Hund av ras angiven nedan och som inte är 
född med naturligt hellång svans får delta på 
utställning och SBKs exteriörbeskrivning.
Grupp 1 australian shepherd, australian  
 stumpy tail cattle dog, berger  
 des pyrénées (båda varianterna),  
 bouvier des ardennes, bouvier  
 des flandres, gos d’atura catalá,  
 hrvatski ovcar, mudi, old english  
 sheepdog, polski owczarek  
 nizinny, schipperke, welsh corgi  
 pembroke.
Grupp 2  dansk-svensk gårdshund,  
 engelsk bulldogg, entlebucher  
 sennenhund.
Grupp 3  jack russell terrier, rat terrier,  
 terrier brasileiro, tenterfield terrier
Grupp 5  karelsk björnhund, västgötaspets
Grupp 6  smålandsstövare.
Grupp 7  se undantag gällande grupp 7 ovan.
Grupp 8  perro de agua español
Grupp 9  bostonterrier, fransk bulldogg,  
 king charles spaniel.

Exteriörbedömning vid ett tillfälle
Hund som inte får delta på utställning på 
grund av svanskupering, kan efter särskild 
prövning av SKK, ges rätt att vid utställning 
bli exteriörbedömd vid ett (1) tillfälle samt 
få kvalitetspriset infört i stamboken. 

Detta under förutsättning att den uppfyller något 
av följande alternativa krav:

• är född i land där svanskupering var 
tillåten när den företogs 

• av veterinärmedicinska skäl har svans-
kuperats

• inte är född med naturligt hellång svans 
och inte är av ras som nämns i listan 
ovan 

Prov, tävling och beskrivning

• Hund född i land där svanskupering var 
tillåten när den företogs eller som har 
svanskuperats av veterinärmedicinska 
skäl alternativt inte är född med na-
turligt hellång svans får delta på prov, 
tävling och beskrivning.

• Hund född i land där svanskupering 
inte var tillåten då den företogs får inte 
delta på prov, tävling eller beskrivning.

Generalklausul och dispensmöjlighet
Hund som förts ut ur Sverige och som bivit 
öronkuperad eller svanskuperad eller fått 
annan i Sverige otillåten åtgärd vidtagen, 
får efter återinförsel till Sverige inte delta på 
utställning, SBKs exteriörbeskrivning, prov, 
tävling eller beskrivning. Detta gäller även 
valpar undan tik som förts ut ur Sverige, 
om valparna fötts inom ett år från dagen 
för utförseln av tiken.
Från denna bestämmelse kan SKKs cen-
tralstyrelse medge undantag om det klart 
framgår att utförseln inte skett för att kringgå 
reglerna om hinder för deltagande, eller om 
synnerliga skäl föreligger. 

7. Doping och andra otillbörliga  
 förhållanden
Deltagande hund får inte vara skadad eller 
sjuk. Den får inte heller vara påverkad på 
otillbörligt sätt, det vill säga den får inte 
vara utsatt för åtgärd som otillbörligt kan 
påverka utseende, prestation, reaktion eller 

ALLMÄNNA REGLER 
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yttring av skada eller sjukdom.
Det åligger den som är ansvarig för hunden 
att vid behandling eller annan åtgärd förvissa 
sig om vad detta kan innebära i fråga om 
hundens rätt att delta vid utställning, prov, 
tävling eller beskrivning.
Doping av hund regleras av Statens jord-
bruksverks föreskrifter och allmänna råd om 
träning och tävling med djur, SJVFS 2011:24 
saknr L17, 7 kap. 1-2§§ samt bilaga 2 till dessa 
föreskrifter.
Därutöver återfinns detaljerade regler för vilka 
behandlingar och åtgärder som är otillåtna 
inom SKK-organisationen i Nationellt doping-
reglemente för hund. Här finns också regler för 
dispensansökan från SKK-organisationens 
dopingreglemente. 
Då utställningsbestyrelse/provledning/täv-
lingsledning bestämt att prov för utrönande 
av eventuell doping eller annan otillåten 
åtgärd ska tas, är den som är ansvarig för 
hunden skyldig att ställa aktuell hund till 
förfogande för provtagning och för de yt-
terligare undersökningar som kan föranledas 
därav. Manipulation av prov för dopingana-
lys är förbjuden.

Kastrerad hanhund/tik
• Hanhund som kastrerats kirurgiskt, 

oavsett orsak, medges inte dispens att 
delta vid utställning och SBKs exteriör-
beskrivning utan ska tilldelas Disquali-
fied respektive ej godkänd.

• Hanhund som kastrerats kirurgiskt 
medges generell dispens att delta vid 
prov, tävling eller beskrivning. Vid 
internationella prov och tävlingar kan 
särskilda krav på testikelstatus föreligga 
– för upplysning om detta, se det specifika 
regelverket. 

• Hanhund som kastrerats genom medi-
cinsk behandling medges inte dispens 
för deltagande vid utställning, SBKs 
exteriörbeskrivning, prov, tävling eller 
beskrivning.                                                                                       

• Tik som kastrerats genom kontinuerlig 
medicinsk behandling eller kirurgisk 
behandling medges generell dispens för 
deltagande vid utställning, SBKs exteri-
örbeskrivning, prov, tävling och beskriv-
ning. Se vidare Nationellt dopingreglemente 
för hund.

ALLMÄNNA REGLER 



11

sätt kan påverka respekten hos allmänheten 
för rashundsavel och hundutställningars 
seriösa mål.
Hundar som deltar på utställning ska upp-
visa 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 nå-
gon form av exteriörpåverkande skada 
ska veterinärintyg uppvisas som beskriver 
ingreppet och ska alltid i original medtas 
vid utställning.
Arrangör äger rätt att kopiera veterinärintyg.
Vidimerad kopia räknas som original.   
Arrangör äger rätt att kopiera veterinärintyg.
Det är alltid upp till domaren att värdera 
huruvida en uppkommen och åtgärdad de-
fekt samtidigt inte medför en oproportionell 
påverkan av hundens exteriör i förhållande 
till FCIs standard.

Nedanstående regler gäller för officiella 
(stambokförda) utställningar som anord-
nas 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 av-
elsarbetet 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 hundutställ-
ningar.
Det är förbjudet att utsätta en hund för en 
situation som kan vara farlig för dess hälsa 
och välfärd, som till exempel hård behand-
ling 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 upp-
visning och presentation på ett ofördelaktigt 

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).
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8. Kommissarie, bestyrelse och  
 certifierad utställningsarrangör
Vid utställning ska finnas kommissarie, be-
styrelse och certifierad utställningsarrangör 
(CUA), utsedda av arrangerande klubb.
Kommissarien ansvarar för de tekniska arrang-
emangen och ordningens upprätthållande. 
Kommissarien får inte föra hund vid ut-
ställningen och ska vara medlem i SKK-
organisationen. Kommissarien ska anges i 
utställningskatalogen.
Bestyrelsen ska vara väl förtrogna med gäl-
lande 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. Tjänstgö-
rande 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 utställ-
ningskatalogen. På utställning där CUA är 
anlitad får CUA tjänstgöra som bestyrelse, 
kommissarie eller ringsekreterare, då gäller 
respektive uppdrags regler för närvaro på 
utställningen samt för att äga, föra eller låta 
framföra hund. 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 domar-

aspirant, 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. Upp-
födar-/avelsgrupp som genereras automatiskt 
i dataprogram kan stå med i utställningska-
talogen 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 ut-
ställningen äga, föra eller låta framföra hund 
för domare där tjänstgöring skett eller ska ske.
Hund som under de senaste sex månaderna 
före utställningen, provet, tävlingen eller 
beskrivningen ägts, trimmats, tränats, vår-
dats eller uppvisats av domare eller person 
i domares hushåll, får inte bedömas av 
ifrågavarande domare. Detta gäller även i 
andra situationer där förtroendet för doma-
rens opartiskhet kan ifrågasättas. Se vidare 
”Regler och anvisningar för exteriördomare samt 
domaretiska regler”.
Ringsekreterare, ringsekreterarelev och ringsekre-
teraraspirant 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 gäl-
ler även finaltävlingar. Se vidare ”Regler och 
riktlinjer för ringsekreterare”.
Övriga utställningsfunktionärer, medlemmar av ar-
rangerande 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 

SÄRSKILDA REGLER



13

att anmäla, föra eller låta framföra hund på 
utställning, prov, tävling eller beskrivning, 
får inte tjänstgöra under den period som 
avstängningen avser.

10. Domarbyte 
Vid domarbyte ska hundägarna meddelas 
skriftligt. Har domarbyte skett så sent att 
hundägarna inte kunnat meddelas via ordi-
narie 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 admi-
nistrativ avgift, se punkt 19). Dock ska i sådant 
fall en skriftlig begäran, nummerlapp och 
kvittens inlämnas senast på utställningsda-
gen före bedömningen av aktuell ras startar.
Vid domarändring i inofficiell valpklass 
återbetalas inte anmälningsavgiften.
Om det i utannonseringen av utställningen 
på arrangerande klubbs webbplats 14 da-
gar innan den första anmälningstidens 
utgång 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 utställ-
ningsbestyrelsen 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 (condi-
tioner/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 före-
komma.
Det är också förbjudet att med hjälp av per-
son 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. 
Överträdelser kan medföra avvisning från 
utställningen, fråntagande av hundens pris 
och – vid allvarligare omständigheter – dis-
ciplinära åtgärder.
Vid arrangemang som sker inom ett klart 
avgränsat område äger arrangör rätt att av-
visa person som av SKKs Disciplinnämnd 
uteslutits ur SKK-organisationen. Detta 
gäller även person som valt att utträda ur 
SKK-organisationen under pågående utred-

SÄRSKILDA REGLER
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ning 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 utställnings-
ringen gäller för såväl utställare som funk-
tionärer.
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 kennel-
klubb 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 ut-
ställningen godkänna att andra medlemskap 
i SKKs organisation eller i erkänd utländsk 
kennelklubb ska gälla vid ett specifikt ar-
rangemang.
Vid utställning arrangerad av SKKs centralstyrelse 
får hund delta som är ägd av medlem i nå-
gon 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 valp-
klass.

17. Krav på härstamning och  
  registrering

Rätt att delta i utställning har
a) hund född i Sverige, som vid anmälningsti-

dens utgång har tilldelats registrerings-
nummer 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 registre-
ring

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 förelig-
ger eller där rasen beviljats dispens för 
deltagande. Svenskägd hund ska vid anmäl-
ningstidens utgång vara registrerad i SKK.

 För deltagande i inofficiell valpklass är det 
tillräckligt att valpen finns under registre-
ring.

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.

SÄRSKILDA REGLER
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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 registre-
ringsbeviset med härstamningsuppgifter 
medfölja tävlingsanmälan. I de fall prov-
merit 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 anmälnings-
tidens utgång.

Anmälan ska ske på fastställd blankett, vil-
ken ska vara avsändardaterad senast den dag 
anmälningstiden utgår, då även föreskriven 
anmälningsavgift ska vara inbetald.
Om anmälan och fullständig avgift inte in-
kommit 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 bankirot, PlusGirot eller 
katalogskrivaren) inte är införd i utställ-
ningskatalogen, 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 anmälnings- 
  avgift

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 arrang-
erande klubbs förvållande (se dock punkt 
4 Force majeure).

b) vid domarbyte, se punkt 10 (vid domar-
ändring i inofficiell valpklass återbetalas inte 
anmälningsavgiften).

c) om ett av domare meddelat domslut upp-
hävs, förutsatt att beslutet om att upphäva 
domslutet inte är grundat på förhållande 
som ägaren eller föraren ansvarar för (se 
dock punkt 20).

d) om anmälan avvisas av arrangören, t.ex. 
på grund av att hunden inte har rätt att 
delta eller att anmälan/anmälningsavgif-
ten 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.

SÄRSKILDA REGLER
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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 dom-
slutet 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 be-
styrelsen 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 anmälnings-
avgiften återbetalas tillsammans med pro-
testavgiften.
Av bestyrelsen avslagen protest kan skrift-
ligen överklagas inom 30 dagar till SKKs 
Utställningskommitté.
Ändringar i resultatlistan kan ske inom två 
(2) år från utställningstillfället.

SÄRSKILDA REGLER
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SÄRSKILDA REGLER

Regler för bedömning
Se även respektive ras för särbestämmelser

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 pa-
niskt 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 anled-
ning av punkt d) ovan.

21. Kvalitetsbedömning
Kvalitetsbedömning innebär att hund be-
döms och tilldelas pris efter sin exteriör och 
mentalitet i jämförelse med standardens* 
krav, utan hänsyn till övriga i klassen del-
tagande 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.
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Andra avvikelser i mentaliteten ska bedömas 
enligt rasstandardens krav.
Orsak till Disqualified ska alltid anges i 
domarkritik och resultatlista.

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 certifikat-
kvalitet (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 hun-
dar som tilldelats lägst Very good, dvs Excellent 
eller Very good.

Obs! Om minst fyra hundar erhållit kva-
litetspriset Excellent kommer inte hundar 
med Very good att tas in i ringen för konkur-
rensbedömning.
Konkurrensbedömning innebär att i klas-
sen 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 bedöm-
ningen i anmäld klass börjar.
Hund som infinner sig för sent till be-
dömningen, det vill säga när sista hunden 
i klassen är färdigbedömd, kan få en kvali-
tetsbedömning av domaren när hela rasen 
är färdigbedömd. En sådan hund kan dock 
inte delta i någon konkurrensklass.
Hund som kommer för sent till konkur-
rensbedömningen 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 anmäl-
ningstiden har gått ut inte tillåtet att flytta en hund 
till annan klass, såvida inte orsaken beror på

a) ett uppenbart fel som åsamkats av ar-
rangören eller är ett rent tryckfel i utställ-
ningskatalogen.

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 sekre-
tariatet, för bekräftelse av klassbyte enligt 
ovanstående punkter.

REGLER FÖR BEDÖMNING
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REGLER FÖR BEDÖMNING

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 särbestäm-
melser för respektive rasgrupp). 

Utställare som infunnit sig i ringen för be-
dömning av hunden i den klass den anmälts, 
är skyldig att delta i denna klass och eventuell 
efterföljande konkurrensklass.

REGLER FÖR BEDÖMNING

Nyttig information hittar du på

www.skk.se
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Klassindelning  
och bedömningsordning

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 kva-
litetspriset Excellent kommer inte hundar 
med Very good att tas in i ringen för konkur-
rensbedömning.
I denna klass tillämpas konkurrensbedöm-
ning. 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.

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 6–9 månader (inofficiell  
  klass som inte stambokförs) 
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 konkurrens-
bedömning. Hp kan tilldelas särskilt lovande 
valpar. Bästa valp med Hp tävlar vidare i final-
tävlingarna om dagens bästa valp.
I valpklass förekommer även Disqualified och 
Cannot be judged.

Inofficiell valpklass 4–6 månader kan arrang-
eras 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.
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Obs! Om minst fyra hundar erhållit kva-
litetspriset Excellent kommer inte hundar 
med Very good att tas in i ringen för konkur-
rensbedömning.
I denna klass tillämpas konkurrensbedöm-
ning. 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

30. Bruks- respektive 
  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- respektive  
  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 kva-
litetspriset Excellent kommer inte hundar 
med Very good att tas in i ringen för konkur-
rensbedömning.
I denna klass tillämpas konkurrensbedöm-
ning. 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 kva-
litetspriset Excellent kommer inte hundar 
med Very good att tas in i ringen för konkur-
rensbedömning.
I denna klass tillämpas konkurrensbedöm-
ning. 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 natio-
nellt utställningschampionat alternativt ett 
av FCI bekräftat internationellt utställnings-
championat, 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.

KLASSINDELNING OCH BEDÖMNINGSORDNING
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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 kva-
litetspriset Excellent kommer inte hundar 
med Very good att tas in i ringen för konkur-
rensbedömning.
I denna klass tillämpas konkurrensbedöm-
ning. 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 kva-
litetspriset Excellent kommer inte hundar 
med Very good att tas in i ringen för konkur-
rensbedömning.
I denna klass tillämpas konkurrensbedöm-
ning. 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 finaltäv-
lingarna 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 konkurrensbedöm-
ning. 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 utställnings-

championat erforderliga certifikat.
Obs! Minst ett av certifikaten ska ha utde-
lats tidigast när hunden uppnått åldern 24 
månader och en dag.

För raser där Ck i jaktkonkurrensklass är meri-
terande för svenskt utställningschampionat (se 
championatreglerna) gäller att:

• Hund som får sitt tredje Ck i jaktkon-
kurrensklass, men inte har den prov-
merit som krävs för det svenska utställ-
ningschampionatet, fortsätter att tävla 
om certifikat tills den erhållit tre certi-
fikat, 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 

KLASSINDELNING OCH BEDÖMNINGSORDNING
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svensk utställningschampion, tävlar inte 
om certifikat i BHKL/BTKL på aktuell 
utställning.

För raser där det krävs bruks- eller jaktprovs-
merit för att erhålla certifikat (se särbestäm-
melser) 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 berät-
tigad 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 cer-
tifikat 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 ring-
sekreteraren om berörd hund inte är berät-
tigad att tävla om certifikat.

Certificat d´Aptitude au Championnat  
International de Beauté (CACIB)
Vid internationella utställningar ska han-
hund 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 tik-
klass. I denna klass utses Bäst i rasen (BIR) 
och Bäst i motsatt kön (BIM).
Hund som blivit BIR tävlar vidare i finaltäv-
lingarna om Bäst i gruppen (BIG).

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 kvalitets-
priset 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), 
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undantaget raser där rasvarianterna tävlar 
om gemensamt BIR.
I denna klass tillämpas konkurrensbedöm-
ning 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 till-
delas 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 de önskar delta med 
avelsgruppen.

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 en-
dast 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 konkurrensbedöm-
ning 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.
Uppfödare ska i så god tid som möjligt med-
dela respektive hunds ägare att hunden ska 
ingå i uppfödargrupp och delta i uppfödar-
klass. Det tillhör god kynologisk sed att delta 
med sin hund i uppfödarklass. Uppfödare, 
eller dennes ombud, ska lämna meddelande 
till ringsekreterare om de önskar delta med 
uppfödargruppen.

42. Finaltävlingar
Finaltävlingar är en inofficiell tävlingsform 
som utöver tävlan om Bäst i gruppen 
(BIG) och Best in Show (BIS) även omfat-
tar 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).

Bäst i gruppen (BIG)

BIR-vinnande hundar tävlar inom respektive 
grupp;
Grupp 1 Vall-, boskaps- och herdehundar

KLASSINDELNING OCH BEDÖMNINGSORDNING
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Grupp 2 Schnauzer och pinscher,  
 molosser och bergshundar samt  
 sennenhundar
Grupp 3 Terrier
Grupp 4* Taxar
Grupp 5 Spetsar och raser av urhundstyp
Grupp 6* 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 utställnings katalogen

Förkortningar
C anger att hunden ska erövra ytterligare 

ett certifikat, alternativt Ck i jaktkonkur-
rensklass för vissa jakthundsraser, för att 
erhålla svenskt utställningschampionat

S 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 champio-
nattitlar, FCIs världs- och sektionsvinnar-
titlar samt vinnartitlar inom NKU.

För raser som inte är erkända av FCI gäller;
Dessa raser ska på internationella utställ-
ningar placeras separat i utställningska-
talogen och ska inte heller tillåtas delta i 
gruppfinaler .

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 på lydnadstävling i 
startklass, klass 1, klass 2 och klass 3.

• Hund som på utställning uppnår lydnads-
championat eller agilitychampionat.

Hederspriser skickas inte ut i efterhand.

KLASSINDELNING OCH BEDÖMNINGSORDNING
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45.  Prisbeteckningar

Utmärkelser betecknas med följande färger:

Kvalitetsbedömning

Excellent ............................................................................................................................röd

Very good ........................................................................................................................... blå

Good .................................................................................................................................. gul

Sufficient ..........................................................................................................................grön

Ck .................................................................................................................................... rosa

Hp.......................................................................................................................................lila

Konkurrensbedömning: 
Placering 1 .........................................................................................................................röd

Placering 2 ......................................................................................................................... blå

Placering 3 ......................................................................................................................... gul

Placering 4 .......................................................................................................................grön 

Certifikat .......................................................................................................................blå/gul

Reservcertifikat .............................................................................................................. ljusblå

Championat ................................................................................................................ röd/grön

CACIB/CACIOB/CACIAG ........................................................................................................ 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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KLASSINDELNING OCH BEDÖMNINGSORDNING
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I konkurrensklasserna 
förekommer även 
kvalitetspriserna  
Hp och Ck.
För att tilldelas Ck 
krävs kvalitetspriset 
Excellent.

Hundarna jämförs 
med varandra och 
placeras 1–4.

Hundarnas exteriör 
och mentalitet jämförs 
med rasstandardens 
krav, utan hänsyn 
till övriga i klassen 
deltagande hundar. 
Flera hundar kan få 
samma kvalitetspris. I 
valpklass förekommer 
inte kvalitetsbedömning. 
Hundar med Excellent  
och Very good går  
vidare till konkurrens-
bedömning.

Excellent
Very good

Good
Sufficient 

Disqualified
Cannot be judged

1:a
2:a
3:a
4:a 

Oplacerad
Disqualified

Cannot be judged

Ck
Utan Ck

1:a
2:a
3:a
4:a

Oplacerad

Ck
Utan Ck

1:a
2:a
3:a
4:a

Oplacerad

Ck
Utan Ck

1:a
2:a
3:a
4:a

Oplacerad

1:a
2:a
3:a
4:a

Oplacerad

Ck

Utan Ck

Kvalitets- 
priser

Konkurrens-
bedömning

Kvalitets- 
bedömning

Hp
Utan Hp

Hundarna startar i olika klasser bero-
ende på ålder och meriter.  Varje ras 
för sig och hanar och tikar för sig.

Valpklass (inofficiell klass)
4–6 mån och 6–9 mån

Juniorklass
9–18 mån

Unghundsklass
15–24 mån

Bruks-/jaktklass
15 mån och äldre

Öppen klass
15 mån och äldre

Championklass
15 mån och äldre

Veteranklass
8 år och äldre

Ck
Utan Ck

1:a
2:a
3:a
4:a

Oplacerad

1:a
2:a
3:a
4:a

Oplacerad

Ck
Utan Ck

Excellent
Very good

Good
Sufficient 

Disqualified
Cannot be judged

Excellent
Very good

Good
Sufficient 

Disqualified
Cannot be judged

Excellent
Very good

Good
Sufficient 

Disqualified
Cannot be judged

Excellent
Very good

Good
Sufficient 

Disqualified
Cannot be judged

Excellent
Very good

Good
Sufficient 

Disqualified
Cannot be judged

KLASS

Bedömnings-
ordning 
på hundutställning
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Rasens bästa hane 
och bästa tik jämförs. 
Vinnaren blir Bäst i 
rasen (BIR) och den 
andra blir Bäst i  
motsatt kön (BIM).

Certifikat och Reserv-
certifikat delas ut i 
bästa hanhunds-/
bästa tikklass. 
Tik och hane tävlar 
var för sig. 
Vissa raser har 
krav på bruks- eller 
jaktprovsmerit för att 
erhålla certifikat eller 
reservcertifikat.

Hund som tilldelas Ck 
tävlar vidare i bästa 
hanhunds-/tikklass.

Bästa hanhund/
bästa tik

Certifikat
Reserv-cert

CACIB
Reserv-CACIB

Certifikat

CACIB

CACIB och Reserv-CACIB 
kan utdelas på  

internationella utställningar.

Bäst i motsatt kön

BIM

1:a
2:a
3:a
4:a

Oplacerad

Bästa veteran

Bästa valp med  
Hederspris från varje 
ras möts och tävlar 
om utställningens 
bästa valp.

Vinnarna från ras-
grupperna möts och 
placeras 1–4.  
Segraren får titeln 
Best in Show (BIS).

Konkurrens-
bedömning

Konkurrens-
bedömning

Konkurrens-
bedömning

Kvalitets- 
priser

Konkurrens-
bedömning

Bästa valp

Finaltävling
(inofficiella tävlingar)

Bäst i rasen

BIR
Bäst i gruppen

BIG
Best in Show

BIS
Alla hundar som blivit BIR 
möter övriga raser inom 
samma rasgrupp för att 

tävla om BIG och  
placeras 1–4.

Bästa veteran med  
Excellent från varje ras  

möts och tävlar om  
utställningens  
Bästa veteran.
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GRUPP 1
Vall-, boskaps- och herdehundar

Ca de bestiar
Cão da serra de aires
Ceskoslovenský vlciak �
Chodský pes � 
Ciobanesc romanesc carpatin
Ciobanesc romanesc mioritic
Collie, korthårig �
Collie, långhårig �
Gos d’atura catalá
Hollandse herdershond: 
 - korthårig �
 - långhårig �
 - strävhårig �
Hrvatski ovcar
Juzjnorusskaja ovtjarka
Komondor
Kuvasz
Lancashire heeler
Maremmano abruzzese

Australian cattledog �
Australian kelpie ¢
Australian shepherd �
Australian stumpy tail cattle dog 
Bearded collie
Beauceron ¢
Belgisk vallhund:
 - groenendael ¢
 - laekenois ¢
 - malinois ¢
 - tervueren ¢
Bergamasco 
Berger des pyrénées à face rase �
Berger des pyrénées à poil long �
Berger picard ¢
Border collie ¢
Bouvier des ardennes ¢
Bouvier des flandres ¢
Briard ¢

Mudi
Old english sheepdog
Polski owczarek nizinny
Polski owczarek podhalanski
Puli
Pumi
Saarlooswolfhond
Schapendoes
Schipperke
Shetland sheepdog
Slovenský cuvac
Tysk schäferhund
 - normalhårig ¢
 - långhårig ¢ 
Vit herdehund �
Vostochno-evropeiskaya ovcharka � 
Welsh corgi cardigan
Welsh corgi pembroke
Working kelpie

Särbestämmelser
För ras, som ännu ej fått klubbtillhörighet (se sidan 97), är championatregler inte fastställda 
och särbestämmelser kan tillkomma.

working kelpie får inte delta på utställning.

border collie får delta endast på internationell utställning.

Hårlagsklassificering
För tysk schäferhund gäller att slutlig hårlagsklassificering sker vid första utställningstill-
fället då domaren avgör vilken hårlagsvariant hunden tillhör. 
Om hundägaren efter slutlig hårlagsklassificering inte accepterar domarens beslut kan 
anhållan om omklassificering göras hos Svenska Brukshundklubben.

UTSTÄLLNINGS-  OCH CHAMPIONATREGLER
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Certifikat
Certifikat utdelas alltid i bästa hanhunds-/tikklass. 
För raser som markerats med ¢ utdelas certifikat till bästa hund i bästa hanhunds-/tikklass 
som uppfyller krav på provmerit. Kravet på provmerit är detsamma som kravet för deltagande 
i bruksklass och gäller även vid utdelande av reservcertifikat.

Internationellt utställningscertifikat, CACIB

australian stumpy tail cattle dog
chodský pes 
lancashire heeler
vostochno-evropeiskaya ovcharka

Får inte tilldelas CACIB

puli Tävlar om CACIB enligt följande: 
a) vit - eget CACIB. 
b) övriga färger - gemensamt CACIB.

Raser som inte får delta i finaltävlingar på internationella utställningar 

chodský pes
vostochno-evropeiskaya ovcharka 

Bruksklass (bkl)
För raser som i förteckningen ovan markerats med ¢ eller � arrangeras bruksklass.
För raser som saknar markering i förteckningen ovan arrangeras inte någon bruksklass.

Följande krav gäller för deltagande i bruksklass:

australian cattledog
australian shepherd
australian kelpie
belgisk vallhund, samtliga varianter
beauceron
briard
chodský pes
collie
vit herdehund

Godkänd lägre klass vid SBKs bruksprov eller BSL 2 
eller IPO 1 eller IPO-R med betyget B (tillfredställande) 
i klass A eller IPO-FH med betyget B (tillfredställande) 
eller godkänd som draghund DRH II eller godkänt vall-
hundsprov. 

berger picard
bouvier des ardennes  
bouvier des flandres
hollandse herdershond
tysk schäferhund

Godkänd lägre klass vid SBKs bruksprov eller BSL 2  
eller IPO 1 eller IPO-R med betyget B (tillfredställande) 
i klass A eller IPO-FH med betyget B (tillfredställande) 
eller godkänd som draghund DRH II.

border collie Godkänt vallhundsprov.

 GRUPP 1 VALL- , BOSKAPS-  OCH HERDEHUNDAR
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 GRUPP 1 VALL- , BOSKAPS-  OCH HERDEHUNDAR

berger des pyrénées á face rase
berger des pyrénées á poil long

Godkänt vallanlagsprov i enlighet med Specialklubben 
för Bearded collies regelverk.

Utlandsägd hund som innehar Working class certificate (wcc) äger rätt att deltaga i bruksklass.

Championat

Svenskt utställningschampionat, SE UCh

australian cattledog
australian kelpie 
chodský pes
collie
vit herdehund

a) Tre certifikat i Sverige utdelade av minst två domare. 
Minst ett av certifikaten ska ha utdelats vid officiell 
utställning inom SBKs organisation. 
Minst ett av certifikaten ska ha utdelats tidigast när hun-
den uppnått åldern 24 månader och en dag.  
Betyget uppflyttad till högre klass vid SBKs bruksprov 
eller godkänd som draghund (DRH II) eller BSL 3 med 
betyget B (tillfredställande) eller IPO I med betyget B 
(tillfredställande) eller IPO-R med betyget B (tillfredstäl-
lande) i klass A eller IPO-FH med betyget SG (mycket 
god) eller godkänt vallhundsprov eller godkänd mentaltest 
vid korning. 
b) Två certifikat på utställning i Sverige utdelade av två 
domare. Minst ett av certifikaten ska ha utdelats vid 
officiell utställning inom SBKs organisation. Minst ett av 
certifikaten ska ha utdelats tidigast när hunden uppnått 
åldern 24 månader och en dag.  
Ett certifikat på SBKs bruksprov eller IPO eller IPO-FH 
eller IPO-R eller dragprov.

australian shepherd 
belgisk vallhund, samtliga varianter
beauceron
briard

a) Tre certifikat i Sverige utdelade av minst två domare. 
Minst ett av certifikaten ska ha utdelats vid officiell 
utställning inom SBKs organisation. 
Minst ett av certifikaten ska ha utdelats tidigast när hun-
den uppnått åldern 24 månader och en dag. 
Betyget uppflyttad till högre klass vid SBKs bruksprov 
eller godkänd som draghund (DRH II) eller BSL 3 med 
betyget B (tillfredställande) eller IPO I med betyget B 
(tillfredställande) eller IPO-R med betyget B (tillfredstäl-
lande) i klass A eller IPO-FH med betyget SG (mycket 
god) eller godkänt vallhundsprov. 
b) Två certifikat på utställning i Sverige utdelade av två 
domare. Minst ett av certifikaten ska ha utdelats vid 
officiell utställning inom SBKs organisation. 
Minst ett av certifikaten ska ha utdelats tidigast när hun-
den uppnått åldern 24 månader och en dag. 
Ett certifikat på SBKs bruksprov eller IPO eller IPO-FH 
eller IPO-R eller dragprov.

GRUPP 1 VALL- , BOSKAPS-  OCH HERDEHUNDAR   
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berger picard
bouvier des ardennes  
bouvier des flandres
hollandse herdershond
tysk schäferhund

a) Tre certifikat i Sverige utdelade av minst två domare. 
Minst ett av certifikaten ska ha utdelats vid officiell 
utställning inom SBKs organisation. 
Minst ett av certifikaten ska ha utdelats tidigast när hun-
den uppnått åldern 24 månader och en dag. 
Betyget uppflyttad till högre klass vid SBKs bruksprov 
eller godkänd som draghund (DRH II) eller BSL 3 med 
betyget B (tillfredställande) eller IPO I med betyget B 
(tillfredställande) eller IPO-R med betyget B (tillfredstäl-
lande) i klass A eller IPO-FH med betyget SG (mycket 
god).
 
b) Två certifikat på utställning i Sverige utdelade av två 
domare. Minst ett av certifikaten ska ha utdelats vid 
officiell utställning inom SBKs organisation. 
Minst ett av certifikaten ska ha utdelats tidigast när hun-
den uppnått åldern 24 månader och en dag. 
Ett certifikat på SBKs bruksprov eller IPO eller IPO-FH 
eller IPO-R eller dragprov.

border collie Tre certifikat i Sverige utdelade av minst två domare. 
Minst ett av certifikaten ska ha utdelats tidigast när hun-
den uppnått åldern 24 månader och en dag. 
Certifikat i certifikatklass på vallhundstävling.

övriga raser i grupp 1 Tre certifikat i Sverige utdelade av minst två domare.  
Minst ett av certifikaten ska ha utdelats tidigast när hun-
den uppnått åldern 24 månader och en dag.

SE UCh, tilläggskrav för utländsk utställningschampion

Hund som redan uppnått av SKK godkänt nationellt utställningschampionat i utomnordiskt land till-
delas titeln svensk utställningschampion:

• då hunden erhållit ett certifikat i Sverige tidigast när hunden uppnått åldern  
24 månader och en dag

• för raser där provmerit krävs ska dessa vara uppfyllda enligt krav för SE UCh.

Hund som redan uppnått godkänt nationellt utställningschampionat i något nordiskt land tilldelas 
titeln svensk utställningschampion:

• då hunden erhållit ett certifikat i Sverige oavsett ålder
• för raser där provmerit krävs ska dessa vara uppfyllda enligt krav för SE UCh.

Nordiskt utställningschampionat, Nord UCh
Tilldelas hund som erhållit godkänt utställningschampionat i tre av de nordiska länderna.

GRUPP 1 VALL- , BOSKAPS-  OCH HERDEHUNDAR
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GRUPP 1 VALL- , BOSKAPS-  OCH HERDEHUNDAR

Utländska provmeriter
Åberopas för svenskt utställningschampionat utländska provmeriter ska dessa av den 
svenska specialklubben bedömas likvärdiga med de meriter som krävs enligt ovanstående 
regler för att få tillgodoräknas. 

International Beauty Champion C.I.B. (motsvarar tidigare Int UCh)

australian kelpie
beauceron
belgisk vallhund, samtliga varianter
berger des pyrénées á face rase
berger des pyrénées á poil long 
berger picard
border collie
bouvier des ardennes
bouvier des flandres
briard
tysk schäferhund

Två CACIB utdelade i två länder av två domare samt 
bruksprovsmerit (se SE UCh ovan).  
Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan första och 
sista CACIB. 
För berger des pyrénées, båda varianterna, gäller samma 
provmerit som för deltagande i bruksklass.

övriga raser i grupp 1 Fyra CACIB utdelade i minst tre länder av minst tre 
domare.  
Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan första och 
sista CACIB.

International Show Champion C.I.E.

australian kelpie
beauceron
belgisk vallhund, samtliga varianter
berger des pyrénées à face rase 
berger des pyrénées à poil long 
berger picard
border collie
bouvier des ardennes
bouvier des flandres
briard
ceskoslovenský vlciak *
tysk schäferhund

Fyra CACIB utdelade i minst tre länder av minst tre 
domare. Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan 
första och sista CACIB.

* Denna ras har enligt FCIs nomenklatur krav på provmerit för att 
kunna tävla om C.I.B. (tidigare Int UCh), men kan tillsvidare,  
till dess att provmeriter fastställts i Sverige, endast ansöka om C.I.E.

Svenskt bruksprovschampionat, SE BCh

samtliga raser tillhörande  
Svenska Brukshundklubben

a) Tre certifikat på SBKs bruksprov, kategori:  
spår, sök, rapport, skydd, patrullhund.  
Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter  
15 månaders ålder på utställning.  
 
b) Två certifikat på SBKs bruksprov, kategori: 
spår, sök, rapport, skydd, patrullhund.  
Ett certifikat efter 15 månaders ålder på utställning.

GRUPP 1 VALL- , BOSKAPS-  OCH HERDEHUNDAR
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Svenskt bruksprovschampionat, IPO, SE B(IPO)Ch

samtliga raser tillhörande  
Svenska Brukshundklubben

a) Tre certifikat på IPO-prov arrangerat av SBK.  
Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter  
15 månaders ålder på officiell utställning.  
 
b) Två certifikat på IPO-prov arrangerat av SBK.  
Ett certifikat efter 15 månaders ålder på utställning.

Svenskt vallhundschampionat, SE (vallh)Ch

border collie
working kelpie

Tre certifikat på vallhundstävling i Sverige. 
Endast ett certifikat får tillgodoräknas per år och djurslag. 
Intyg om godkänd testikelstatus.

SE BCh/SE (vallh)Ch, tilläggskrav för bruksprovs-/vallhundschampion i nordiskt land

Hund som redan uppnått motsvarande godkänt nationellt bruksprovs-/vallhundschampionat i något 
nordisk land tilldelas svenskt bruksprovs-/vallhunds championat:

• då hunden erhållit en championatgrundande provmerit i Sverige. 

Nordiskt bruksprovschampionat, Nord BCh
Tilldelas hund som erhållit godkänt bruksprovschampionat i tre av de nordiska länderna.

International Working Champion C.I.T. (motsvarar tidigare Int BCh)
Tilldelas hund som erhållit två CACIT eller två Reserv CACIT utdelade i två länder av 
två domare.
För att få tävla om CACIT vid internationellt prov ska hunden innan deltagande sker ha 
erhållit lägst Very good eller 2:a pris i kvalitetsbedömning på internationell utställning 
vid lägst 15 månaders ålder i unghundsklass, bruksklass eller öppenklass.

International Beauty and Working Champion (C.I.B.T.)
Kan tilldelas hund som innehar av FCI bekräftat C.I.T. och C.I.B.

Övriga championat  
Se sidan 89-94. 

Championat i övriga FCI-länder
För upplysningar om övriga FCI-länders regler och championat hänvisas till respektive 
lands kennelklubb. Adress och telefonnummer kan erhållas från:   
SKKs Tävlingsavdelning telefon: 08-795 33 22.

GRUPP 1 VALL- , BOSKAPS-  OCH HERDEHUNDAR
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GRUPP 1 VALL- , BOSKAPS-  OCH HERDEHUNDAR UTSTÄLLNINGS-  OCH CHAMPIONATREGLER

Affenpinscher
Aïdi
Anatolisk herdehund
Appenzeller sennenhund �
Berner sennenhund �
Boxer ¢
Broholmer
Bullmastiff
Cane corso  �
Cão da serra da estrela:
 - pelo comprido
 - pelo curto
Cão de castro laboreiro
Cão fila de são miguel
Cimarrón uruguayo
Ciobanesc romanesc de bucovina
Dansk-svensk gårdshund
Dobermann ¢
Dogo argentino
Dogo canario
Dogue de bordeaux 
Dvärgpinscher

GRUPP 2
Schnauzer och pinscher, molosser  

och bergshundar samt sennenhundar

Dvärgschnauzer:
 - peppar & salt
- svart
 - svart & silver
 - vit
Engelsk bulldogg
Entlebucher sennenhund �
Fila brasileiro
Grand danois
Grosser schweizer sennenhund �
Hollandse smoushond
Hovawart ¢
Kavkazskaja ovtjarka
Kraski ovcar
Landseer  �
Leonberger
Mastiff
Mastín español
Mastino napoletano
Newfoundlandshund �
Perro dogo mallorquín/ca de bou
Pinscher

Pyrenéerhund
Pyreneisk mastiff
Rafeiro do alentejo
Riesenschnauzer: 
 - peppar & salt ¢
 - svart ¢
Rottweiler ¢
Rysk svart terrier �
Sankt bernhardshund:
 - korthårig
 - långhårig
Sarplaninac
Schnauzer:
 - peppar & salt
 - svart 
Shar pei
Sredneasiatskaja ovtjarka
Tibetansk mastiff
Tornjak
Tosa 
Österreichischer pinscher

Särbestämmelser
För ras, som ännu inte fått klubbtillhörighet (se sidan 97), är championatregler inte fast-
ställda och särbestämmelser kan tillkomma.

Certifikat
Certifikat utdelas alltid i bästa hanhunds-/tikklass. 
För raser som markerats med ¢ utdelas certifikat till bästa hund i bästa hanhunds-/tikklass 
som uppfyller krav på provmerit. Kravet på provmerit är detsamma som kravet för deltagande 
i bruksklass och gäller även vid utdelande av reservcertifikat.
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Internationellt utställningscertifikat, CACIB

cimarrón uruguayo
ciobanesc romanesc de bucovina
dansk-svensk gårdshund
tornjak

Får inte tilldelas CACIB.

grand danois Tävlar om CACIB enligt följande: 
a) gul och tigrerad - gemensamt CACIB. 
b) svart och harlekin - gemensamt CACIB. 
c) blå - eget CACIB.

Bruksklass (bkl)
För raser som i förteckningen ovan markerats med ¢ eller � arrangeras bruksklass.
För raser som saknar markering i förteckningen ovan arrangeras inte någon bruksklass.

Följande krav gäller för deltagande i bruksklass:

boxer
dobermann
hovawart
riesenschnauzer
rottweiler
rysk svart terrier

Godkänd lägre klass vid SBKs bruksprov eller BSL 2 
eller IPO 1 eller IPO-R med betyget B (tillfredställande) 
i klass A eller IPO-FH med betyget B (tillfredställande) 
eller godkänd som draghund DRH II.

newfoundlandshund
landseer

Lägst godkänd i öppen klass på vattenprov.

appenzeller sennenhund
berner sennenhund
entlebucher sennenhund
grosser schweizer sennenhund

Godkänt arbetsprov för sennenhundar i klass I.

cane corso Betyget tillfredställande på båda spåren på IPO-FH prov 
eller betyget tillfredställande i klass A i någon disciplin på 
IPO-R prov eller betyget godkänd i grupperna spår, sök 
eller rapport på IPO-Nordic Style prov.

Utlandsägd hund som innehar Working class certificate (wcc) äger rätt att deltaga i bruksklass.

GRUPP 2 SCHNAUZER OCH P INSCHER, MOLOSSER OCH BERGSHUNDAR SAMT SENNENHUNDAR
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GRUPP 2 SCHNAUZER OCH P INSCHER, MOLOSSER OCH BERGSHUNDAR SAMT SENNENHUNDAR

Championat

Svenskt utställningschampionat, SE UCh

boxer 
dobermann
hovawart
riesenschnauzer
rottweiler
rysk svart terrier

a) Tre certifikat i Sverige utdelade av minst två domare. 
Minst ett av certifikaten ska ha utdelats vid officiell 
utställning inom SBKs organisation. 
Minst ett av certifikaten ska ha utdelats tidigast när hun-
den uppnått åldern 24 månader och en dag. 
Betyget uppflyttad till högre klass vid SBKs bruksprov 
eller godkänd som draghund (DRH II) eller BSL 3 med 
betyget B (tillfredställande) eller IPO I med betyget B 
(tillfredställande) eller IPO-R med betyget B (tillfredstäl-
lande) i klass A eller IPO-FH med betyget SG (mycket 
god). 
b) Två certifikat på utställning i Sverige utdelade av två 
domare. 
Minst ett av certifikaten ska ha utdelats vid officiell 
utställning inom SBKs organisation.  
Minst ett av certifikaten ska ha utdelats tidigast när hunden 
uppnått åldern 24 månader och en dag. 
Ett certifikat på SBKs bruksprov eller IPO eller IPO-FH 
eller IPO-R eller dragprov.

övriga raser i grupp 2 Tre certifikat i Sverige utdelade av minst två domare.
Minst ett av certifikaten ska ha utdelats tidigast när hunden 
uppnått åldern 24 månader och en dag.

SE UCh, tilläggskrav för utländsk utställningschampion

Hund som redan uppnått av SKK godkänt nationellt utställningschampionat i utomnordiskt land  
tilldelas titeln svensk utställningschampion:

• då hunden erhållit ett certifikat i Sverige tidigast när hunden uppnått åldern  
24 månader och en dag

• för raser där provmerit krävs ska dessa vara uppfyllda enligt krav för SE UCh

Hund som redan uppnått godkänt nationellt utställningschampionat i något nordiskt land tilldelas 
titeln svensk utställningschampion:

• då hunden erhållit ett certifikat i Sverige oavsett ålder
• för raser där provmerit krävs ska dessa vara uppfyllda enligt krav för SE UCh.

Nordiskt utställningschampionat, Nord UCh
Tilldelas hund som erhållit godkänt utställningschampionat i tre av de nordiska länderna.

GRUPP 2 SCHNAUZER OCH P INSCHER, MOLOSSER OCH BERGSHUNDAR SAMT SENNENHUNDAR
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Utländska provmeriter
Åberopas för svenskt utställningschampionat utländska provmeriter ska dessa av den 
svenska specialklubben bedömas likvärdiga med de meriter som krävs enligt ovanstående 
regler för att få tillgodoräknas.  

International Beauty Champion C.I.B. (motsvarar tidigare Int UCh)

boxer
dobermann
hovawart
riesenschnauzer
rottweiler

Två CACIB utdelade i två länder av två domare samt  
bruksprovsmerit (se SE UCh ovan).  
Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan första  
och sista CACIB.

cane corso Två CACIB utdelade i två länder av två domare samt 
någon av följande provmeriter:  
Betyget tillfredställande på båda spåren på IPO-FH prov 
eller betyget tillfredställande i klass A i någon disciplin på 
IPO-R prov eller betyget godkänd i grupperna spår, sök 
eller rapport på IPO-Nordic Style prov.

Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan första och 
sista CACIB.

övriga raser i grupp 2 Fyra CACIB utdelade i minst tre länder av minst tre 
domare. 
Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan första och 
sista CACIB.

International Show Champion C.I.E.

boxer
cane corso 
dobermann
hovawart
riesenschnauzer
rottweiler

Fyra CACIB utdelade i minst tre länder av minst tre domare. 
Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan första och 
sista CACIB.

Svenskt bruksprovschampionat, SE BCh

samtliga raser tillhörande  
Svenska Brukshundklubben

a) Tre certifikat på SBKs bruksprov, kategori:  
spår, sök, rapport, skydd, patrullhund.  
Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter  
15 månaders ålder på utställning. 
 
b) Två certifikat på SBKs bruksprov, kategori:  
spår, sök, rapport, skydd, patrullhund.  
Ett certifikat efter 15 månaders ålder på utställning.

GRUPP 2 SCHNAUZER OCH P INSCHER, MOLOSSER OCH BERGSHUNDAR SAMT SENNENHUNDAR
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Svenskt bruksprovschampionat, IPO, SE B(IPO)Ch

samtliga raser tillhörande  
Svenska Brukshundklubben

a) Tre certifikat på IPO-prov arrangerat av SBK.  
Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter  
15 månaders ålder på officiell utställning.  
 
b) Två certifikat på IPO-prov arrangerat av SBK.  
Ett certifikat efter 15 månaders ålder på utställning.

Nordiskt bruksprovschampionat, Nord BCh
Tilldelas hund som erhållit godkänt bruksprovschampionat i tre av de nordiska länderna.

International Working Champion C.I.T. (motsvarar tidigare Int  BCh) 
Tilldelas hund som erhållit två CACIT eller två Reserv CACIT utdelade i två länder av 
två domare.
För att få tävla om CACIT vid internationellt prov ska hunden innan deltagande sker ha 
erhållit lägst Very good eller 2:a pris i kvalitetsbedömning på internationell utställning 
vid lägst 15 månaders ålder i unghundsklass, bruksklass eller öppenklass.

International Beauty and Working Champion (C.I.B.T.) 
Kan tilldelas hund som innehar av FCI bekräftat C.I.T. och C.I.B.

Svenskt arbetsprovschampionat, SE (AP)Ch

appenzeller sennenhund
berner sennenhund 
entlebucher sennenhund

Två godkända Arbetsprov i klass III. 
Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter  
15 månaders ålder på officiell utställning.

Svenskt vattenprovschampionat, SE (VP)Ch

landseer
leonberger 
newfoundlandshund

a) Tre certifikat på vattenprov i Sverige.  
Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter  
15 månaders ålder på officiell utställning. 
 
b) Två certifikat på vattenprov i Sverige. 
Ett certifikat efter 15 månaders ålder på officiell  
utställning.

GRUPP 2 SCHNAUZER OCH P INSCHER, MOLOSSER OCH BERGSHUNDAR SAMT SENNENHUNDAR
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SE BCh/SE (VP)Ch, tilläggskrav för bruksprovs-/vattenprovschampion i nordiskt land

Hund som redan uppnått motsvarande godkänt nationellt bruksprovs-/vattenprovschampionat i  
något nordisk land tilldelas svenskt bruksprovs-/vattenprovschampionat:

• då hunden erhållit en championatgrundande provmerit i Sverige. 

Övriga championat  
Se sidan 89-94. 

Championat i övriga FCI-länder
För upplysningar om övriga FCI-länders regler och championat hänvisas till respektive 
lands kennelklubb. Adress och telefonnummer kan erhållas från:   
SKKs Tävlingsavdelning telefon: 08-795 33 22.

GRUPP 2 SCHNAUZER OCH P INSCHER, MOLOSSER OCH BERGSHUNDAR SAMT SENNENHUNDAR
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GRUPP 2 SCHNAUZER OCH P INSCHER, MOLOSSER OCH BERGSHUNDAR SAMT SENNENHUNDAR UTSTÄLLNINGS-  OCH CHAMPIONATREGLER

GRUPP 3
Terrier

Airedaleterrier 
American hairless terrier 
American staffordshire terrier
American toy fox terrier
Australisk terrier
Bedlingtonterrier
Borderterrier
Bullterrier
Cairnterrier
Ceskyterrier
Dandie dinmont terrier
English toy terrier
Irish glen of imaal terrier

Irish softcoated wheaten terrier
Irländsk terrier
Jack russell terrier
Kerry blue terrier
Lakelandterrier
Manchesterterrier
Miniatyrbullterrier
Nihon teria
Norfolkterrier
Norwichterrier
Parson russell terrier
Rat terrier 
Ratonero bodeguero andaluz  

Sealyhamterrier
Silky terrier
Skotsk terrier
Skyeterrier
Släthårig foxterrier
Staffordshire bullterrier
Strävhårig foxterrier 
Tenterfield terrier
Terrier brasileiro
Tysk jaktterrier ¢
Welshterrier
West highland white terrier
Yorkshireterrier

Särbestämmelser
För ras, som ännu inte fått klubbtillhörighet (se sidan 97), är championatregler inte fast-
ställda och särbestämmelser kan tillkomma.

Certifikat
Certifikat utdelas alltid i bästa hanhunds-/tikklass. För raser som markerats med ¢ utdelas 
certifikat till bästa hund i bästa hanhunds-/tikklass som uppfyller krav på provmerit. 
Kravet på provmerit är detsamma som kravet för deltagande i jaktklass och gäller även 
vid utdelande av reservcertifikat.

Internationellt utställningscertifikat, CACIB

american hairless terrier 
american toy fox terrier 
tenterfield terrier 
rat terrier 
ratonero bodeguero andaluz

Får inte tilldelas CACIB
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Raser som inte får delta i finaltävlingar på internationella utställningar 

american hairless terrier
american toy fox terrier
tenterfield terrier
rat terrier 
ratonero bodeguero andaluz

Jaktklass (jkl)
Jaktklass arrangeras för samtliga raser i grupp 3.

Följande krav gäller för deltagande i jaktklass:

tysk jaktterrier Godkänt anlagsprov skog eller fält med lägst omdömet 
“god”. 

övriga raser i grupp 3 Lägst 3:e pris på grytjaktprov.

Hund som innehar Working class certificate (wcc) äger rätt att deltaga i jaktklass.

Championat

Svenskt utställningschampionat, SE UCh

samtliga raser i grupp 3 Tre certifikat i Sverige utdelade av minst två domare. 
Minst ett av certifikaten ska ha utdelats tidigast när  
hunden uppnått åldern 24 månader och en dag.

Därutöver krävs för:

tysk jaktterrier Lägst betyget ”god” vid anlagsprov för tysk jaktterrier  
eller godkänd vid vildsvinsprov. 

SE UCh, tilläggskrav för utländsk utställningschampion

Hund som redan uppnått av SKK godkänt nationellt utställningschampionat i utomnordiskt land  
tilldelas titeln svensk utställningschampion:

• då hunden erhållit ett certifikat i Sverige tidigast när hunden uppnått åldern  
24 månader och en dag

• för raser där provmerit krävs ska dessa vara uppfyllda enligt krav för SE UCh

Hund som redan uppnått godkänt nationellt utställningschampionat i något nordiskt land tilldelas 
titeln svensk utställningschampion:

• då hunden erhållit ett certifikat i Sverige oavsett ålder
• för raser där provmerit krävs ska dessa vara uppfyllda enligt krav för SE UCh.

 GRUPP 3 TERRIER
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Nordiskt utställningschampionat, Nord UCh
Tilldelas hund som erhållit godkänt utställningschampionat i tre av de nordiska länderna.

Utländska provmeriter
Åberopas för svenskt utställningschampionat utländska provmeriter ska dessa av den svenska 
specialklubben bedömas likvärdiga med de meriter som krävs enligt ovanstående regler för 
att få tillgodoräknas.

International Beauty Champion C.I.B. (motsvarar tidigare Int UCh)

tysk jaktterrier Två CACIB utdelade i två länder av två domare samt 
jaktprovsmerit (se SE UCh ovan). 
Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan första och 
sista CACIB.

övriga raser i grupp 3 Fyra CACIB utdelade i minst tre länder av minst tre 
domare.  
Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan första och 
sista CACIB.

International Show Champion C.I.E.

tysk jaktterrier Fyra CACIB utdelade i minst tre länder av minst tre 
domare.  
Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan första och 
sista CACIB.

Svenskt jaktprovschampionat, SE JCh

tysk jaktterrier Omdömet “utmärkt” på anlagsprov skog för tysk jakt-
terrier erhållet efter 2017-06-30 och lägst ett 3:e pris 
på fullbruksprov för tysk jaktterrier samt ett 1:a pris på 
grytjaktprov alternativt godkänt vildsvinsprov.
Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter  
15 månaders ålder på utställning.

Svenskt jaktprovschampionat, gryt, SE J(g)Ch

samtliga raser i grupp 3 Tre 1:a pris på grytjaktprov utdelade av två olika domare.  
Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter  
15 månaders ålder på utställning.

GRUPP 3 TERRIER
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SE JCh, (oavsett variant), tilläggskrav för jaktprovschampion i nordiskt land

Hund som redan uppnått motsvarande godkänt nationellt jaktprovschampionat i något nordisk land 
tilldelas svenskt jaktprovschampionat:

• då hunden erhållit en championatgrundande jaktprovsmerit i Sverige. Om det i 
kraven för det svenska jaktprovschampionatet förekommer olika nivåer på jaktprovs-
meritering ska meriten vara av den högre nivån.

Nordiskt jaktprovschampionat, Nord JCh
Tilldelas hund som erhållit godkänt jaktprovschampionat i tre av de nordiska länderna.

International Working Champion, C.I.T. (motsvarar tidigare Int JCh)
Tilldelas hund som erhållit två CACIT utdelade av två domare samt lägst Very good eller 
2:a pris i kvalitetsbedömning på internationell utställning vid lägst 15 månaders ålder i 
unghundsklass, jaktklass eller öppenklass.

International Beauty and Working Champion (C.I.B.T.)
Kan tilldelas hund som innehar av FCI bekräftat C.I.T. och C.I.B.

Övriga championat  
Se sidan 89-94. 

Championat i övriga FCI-länder
För upplysningar om övriga FCI-länders regler och championat hänvisas till respektive 
lands kennelklubb. Adress och telefonnummer kan erhållas från:   
SKKs Tävlingsavdelning telefon: 08-795 33 22. 

GRUPP 3 TERRIER
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GRUPP 3 TERRIER UTSTÄLLNINGS-  OCH CHAMPIONATREGLER

GRUPP 4
Taxar

Tax:
 - normalstor: 
 -korthårig 
 -långhårig 
 -strävhårig

 
 - dvärg: 
 -korthårig 
 -långhårig 
 -strävhårig

 
- kanin:  
 -korthårig 
 -långhårig 
 -strävhårig

Särbestämmelser

Obligatorisk mätning
Mätresultat i cm ska införas i domarkritiken och resultatlistan. 

Dvärg- och kanintax:  
ska mätas (bröstomfång) före bedömningens början vid varje utställningstillfälle, och ska tävla 
i den storleksvariant den mäts till för dagen, till dess att hunden uppnått 15 månaders ålder.

Slutlig mätning*:  
av tax ska ske vid första utställningstillfället efter det att hunden uppnått 15 månaders 
ålder. Denna mätning genomförs innan bedömningen börjar. Därefter avgör domaren, 
vid varje enskild utställning, om hunden ska mätas.

Slutligt inmätt   
hund får i hundregistret bokstaven M (M= slutligt inmätt). Efter slutlig inmätning får 
hunden inte tävla som annan storlek.

kanintax  bröstomfång högst 30 cm.
dvärgtax  bröstomfång över 30 cm men högst 35 cm.
normaltax  bröstomfång över 35 cm.

* Om hundägaren efter slutlig inmätning inte accepterar av domaren fastställt mätresultat, kan   
 anhållan om ommätning insändas till arrangerande klubb vid nästa utställningstillfälle.  
 Ommätning ska då utföras av två för rasen auktoriserade domare. Ommätning kan ske endast  
 en gång och kan inte överklagas.
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Hårlagsklassificering
För samtliga storlekar av tax gäller att slutlig hårlagsklassificering* sker vid första utställ-
ningstillfället då domaren avgör vilken hårlagsvariant hunden tillhör.

* Om hundägaren efter slutlig hårlagsklassificering inte accepterar domarens beslut, kan anhållan  
 om omklassificering insändas till arrangerande klubb vid nästa utställningstillfälle.  
 Omklassificering ska då utföras av två för rasen auktoriserade domare. Omklassificering kan ske  
 endast en gång och kan inte överklagas.

Certifikat
Certifikat utdelas alltid i bästa hanhunds-/tikklass till bästa hund som uppfyller krav på 
provmerit. Kravet på provmerit är detsamma som kravet för deltagande i jaktklass och 
gäller även vid utdelande av reservcertifikat.

Jaktklass (jkl)
Jaktklass arrangeras för samtliga rasvarianter i grupp 4.

Följande krav gäller för deltagande i jaktklass:

samtliga varianter Lägst 3:e pris öppenklass på drevprov eller godkänd 
anlagsklass på viltspårprov eller kvalitet 1 alternativt 
godkänt på grytanlagsprov eller kvalitet 2 grytanlagsprov 
alternativt godkänt grytkaraktärsprov.

Hund som innehar Working class certificate (wcc) äger rätt att deltaga i jaktklass.

Championat 

Svenskt utställningschampionat

samtliga varianter Tre certifikatkvalitetspriser (Ck) erhållna i jaktkonkur-
rensklass (jkk) i Sverige och utdelade av minst två 
domare. 
Minst ett av certifikatkvalitetspriserna ska ha utdelats 
tidigast när hunden uppnått åldern 24 månader och  
en dag.

Därutöver krävs för ett Svenskt utställningschampionat:

SE U(d)Ch Lägst 2:a pris på drevprov i Sverige, Norge eller Finland 
eller 1:a pris på drevprov i Danmark.

SE U(g)Ch Kvalitet 1 alternativt godkänt grytanlagsprov i Sverige 
eller lägst 2:a pris på hipröve i Norge eller godkänt  
grytprov, utvecklingsgrad C, i Finland eller lägst 2:a pris 
på grytprov i Danmark.

GRUPP 4 TAXAR
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SE U(kov)Ch Kvalitet 2 grytanlagsprov alternativt godkänt grytkarak-
tärsprov samt ett godkänt anlagsprov på viltspårprov.

SE U(v)Ch Ett 1:a pris i öppen klass på viltspårprov i Sverige eller  
Finland eller ett 1:a pris på viltspårprov i Norge eller  
ett 1:a pris i elitklass II på viltspårprov i Danmark.

SE UCh, tilläggskrav för utländsk utställningschampion

Hund som redan uppnått av SKK godkänt nationellt utställningschampionat i utomnordiskt land till-
delas titeln svensk utställningschampion:

• då hunden erhållit ett certifikat alternativt Ck i jaktkonkurrensklass i Sverige tidigast 
när hunden uppnått åldern 24 månader och en dag

• för raser där provmerit krävs ska dessa vara uppfyllda enligt krav för SE UCh

Hund som redan uppnått godkänt nationellt utställningschampionat i något nordiskt land tilldelas 
titeln svensk utställningschampion:

• då hunden erhållit ett certifikat alternativt Ck i jaktkonkurrensklass i Sverige oavsett 
ålder

• för raser där provmerit krävs ska dessa vara uppfyllda enligt krav för SE UCh.

Nordiskt utställningschampionat, Nord UCh
Tilldelas hund som erhållit godkänt utställningschampionat i tre av de nordiska länderna.

Utländska provmeriter
Åberopas för svenskt utställningschampionat utländska provmeriter ska dessa av den 
svenska specialklubben bedömas likvärdiga med de meriter som krävs enligt ovanstående 
regler för att få tillgodoräknas.

International Beauty Champion C.I.B. (motsvarar tidigare Int UCh)
Tilldelas hund som erhållit två CACIB utdelade i två länder av två domare samt jakt-
provsmerit (se SE UCh ovan). Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan första och 
sista CACIB.

International Show Champion C.I.E.
Tilldelas hund som erhållit fyra CACIB utdelade i minst tre länder av minst tre domare. 
Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan första och sista CACIB.

GRUPP 4 TAXAR
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Svenskt jaktprovschampionat, SE JCh

Drev,  SE J(d)Ch Tre 1:a pris på drevprov i Sverige utdelade av minst två 
domare varav ett 1:a pris ska erhållas på ordinarie prov. 
Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter  
15 månaders ålder på utställning.

Gryt, SE J(g)Ch Två 1:a pris på grytjaktprov utdelade av två olika domare.  
Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter  
15 månaders ålder på utställning.

SE JCh (oavsett variant), tilläggskrav för jaktprovschampion i nordiskt land

Hund som redan uppnått motsvarande godkänt nationellt jaktprovschampionat i något nordisk land 
tilldelas svenskt jaktprovschampionat:

• då hunden erhållit en championatgrundande jaktprovsmerit i Sverige. Om det i 
kraven för det svenska jaktprovschampionatet förekommer olika nivåer på jaktprovs-
meritering ska meriten vara av den högre nivån.

Nordiskt jaktprovschampionat, Nord JCh
Tilldelas hund som erhållit godkänt jaktprovschampionat i tre av de nordiska länderna.

International Working Champion C.I.T. (motsvarar tidigare Int JCh)
Tilldelas hund som erhållit två CACIT utdelade av två domare samt lägst Very good eller 
2:a pris i kvalitetsbedömning på internationell utställning vid lägst 15 månaders ålder i 
unghundsklass, jaktklass eller öppenklass.

International Beauty and Working Champion (C.I.B.T.)
Kan tilldelas hund som innehar av FCI bekräftat C.I.T. och C.I.B.

Övriga championat  
Se sidan 89-94. 

Championat i övriga FCI-länder
För upplysningar om övriga FCI-länders regler och championat hänvisas till respektive 
lands kennelklubb. Adress och telefonnummer kan erhållas från:   
SKKs Tävlingsavdelning telefon: 08-795 33 22.

GRUPP 4 TAXAR
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GRUPP 4 TAXAR UTSTÄLLNINGS-  OCH CHAMPIONATREGLER

GRUPP 5
Spetsar och raser av urhundstyp

Akita
American akita 
American eskimo dog 
Alaskan malamute ¢
Basenji
Canaan dog
Chow chow
Cirneco dell’etna �
Dansk spids 
Eurasier
Faraohund �
Finsk lapphund
Finsk spets ¢
Grönlandshund ¢
Hokkaido
Hälleforshund ¢
Isländsk fårhund
Japansk spets
Jämthund ¢
Kai
Karelsk björnhund ¢
Keeshond (tysk spets/wolfspitz)
Kishu
Korea jindo dog

Lapsk vallhund
Norrbottenspets ¢
Norsk buhund
Norsk lundehund
Norsk älghund, grå (gråhund) ¢
Norsk älghund, svart ¢
Perro sin pelo del perú:
- grande
- médio
- pequeno
Podenco canario �
Podenco ibicenco:   
- korthårig �
- strävhårig �
Podengo português:   
- pelo cerdoso: 
 - grande �
 - médio �
 - pequeno �
- pelo liso: 
 - grande �
 - médio � 
 - pequeno �
Pomeranian (tysk spets/

zwergspitz)
Rysk europeisk lajka ¢
Samojedhund ¢
Shiba 
Shikoku
Siberian husky ¢
Svensk lapphund
Svensk vit älghund ¢
Taiwan dog
Thai bangkaew dog
Thai ridgeback dog
Tysk spets:                                  
- grosspitz
- mittelspitz
- kleinspitz
Volpino italiano
Västgötaspets
Västsibirisk lajka ¢
Xoloitzcuintle:
- stor
- mellan
- liten
Östsibirisk lajka ¢

Särbestämmelser
För ras, som ännu inte fått klubbtillhörighet (se sidan 97), är championatregler inte fast-
ställda och särbestämmelser kan tillkomma.
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Obligatorisk mätning
Mätresultat i cm ska införas i domarkritiken och resultatlistan.

hälleforshund
jämthund  
karelsk björnhund
norsk älghund, grå (gråhund)
norsk älghund, svart
rysk europeisk lajka 
svensk vit älghund
västsibirisk lajka 
östsibirisk lajka

perro sin pelo del perú
tysk spets/kleinspitz
tysk spets/mittelspitz 
xoloitzcuintle

Ska mätas före bedömningens början vid varje utställn-
ingstillfälle, och ska tävla i den storleksvariant den mäts 
till för dagen, till dess att hunden uppnått 15 månaders 
ålder. 
Definitiv registrering av storlek sker efter första utställn-
ingstillfället efter det att hunden uppnått 15 månaders 
ålder. Mätning bör genomföras innan själva bedömnin-
gen börjar. Hund som är slutligt inmätt får inte flyttas 
till annan rasvariant.  
perro sin pelo del perú, pequeno:  
25 cm och över men under 41 cm  
perro sin pelo del perú, médio:  
41 cm och över men under 51 cm 
perro sin pelo del perú, grande:  
51 cm och över, till och med 65 cm 
 
tysk spets/kleinspitz:  
23 cm och över men under 30 cm 
tysk spets/mittelspitz:  
30 cm och över, till och med 38 cm

xoloitzcuintle, liten:  
25 cm och över men under 36 cm 
xoloitzcuintle, mellan:  
36 cm och över men under 46 cm 
xoloitzcuintle, stor: 
46 cm och över, till och med 60 (62) cm

Certifikat
Certifikat utdelas alltid i bästa hanhunds-/tikklass. 
För raser som markerats med ¢ utdelas certifikat till bästa hund i bästa hanhunds-/tikklass som 
uppfyller krav på provmerit. Kravet på provmerit är detsamma som kravet för deltagande i 
bruks-/ jaktklass och gäller även vid utdelande av reservcertifikat.

GRUPP 5 SPETSAR OCH RASER AV URHUNDSTYP
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Internationellt utställningscertifikat, CACIB

american eskimo dog 
dansk spids 
hälleforshund
svensk vit älghund
thai bangkaew dog

Får inte tilldelas CACIB.

tysk spets/grosspitz a) vit - eget CACIB. 
b) svart och brun - gemensamt CACIB.

tysk spets/kleinspitz
tysk spets/mittelspitz

a) vit - eget CACIB. 
b) svart och brun - gemensamt CACIB. 
c) övriga färger - gemensamt CACIB.

Raser som inte får delta i finaltävlingar på internationella utställningar 

american eskimo dog
dansk spids
hälleforshund
svensk vit älghund

Bruksklass/jaktklass (bkl/jkl)
För raser som i förteckningen ovan markerats med ¢ eller � arrangeras bruks-/jaktklass. 
För raser som saknar markering i förteckningen ovan arrangeras inte någon bruks-/jaktklass.

Följande krav gäller för deltagande i bruks-/jaktklass:

alaskan malamute Lägst 2:a pris dragprov 10 eller dragprov 60 eller drag-
prov 100+. För provmeriter erhållna före 2012-01-01 
gäller även godkänt polarhundprov 1 eller godkänt 
polarhundtest A eller godkänt polarhundtest D.

grönlandshund 1:a pris på dragprov 10 eller lägst ett 2:a pris på något av 
dragprov 20+, 60, 100+ eller 250+.

samojedhund Ett 1:a pris på något av dragprov 10, dragprov barmark 
1 alternativt 2 eller lägst ett 2:a pris på något av dragprov
20+, 60, 100+ eller 250+.

siberian husky Lägst ett 2:a pris på något av dragprov 20+ eller 250+. 

cirneco dell’etna
faraohund
podenco canario
podenco ibicenco
podengo portugues

Placering inom den övre halvan av resultatlistan vid minst 
två nationella och/eller internationella Lure Coursing eller 
Races prov. Om sådana placeringar har skett vid Lure 
Coursing prov ska dessutom minst 75 % av maxpoängen 
ha uppnåtts. Resultat från veteranklasser är inte giltiga. 
Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan första och 
sista provtillfället.

GRUPP 5 SPETSAR OCH RASER AV URHUNDSTYP
 

OBS! uppdaterad sida!



54

finsk spets
norrbottenspets

Lägst 3:e pris på jaktprov för skällande fågelhundar i  
Norden.

hälleforshund
jämthund
karelsk björnhund
norsk älghund, grå (gråhund)
norsk älghund, svart
svensk vit älghund

Lägst 3:e pris vid jaktprov på älg eller vildsvin. 

rysk europeisk lajka
västsibirisk lajka
östsibirisk lajka

Lägst 3:e pris på vid jaktprov på älg eller vildsvin eller på 
jaktprov för skällande fågelhundar.

Hund som innehar Working class certificate (wcc) äger rätt att deltaga i bruks-/jaktklass.

Championat

Svenskt utställningschampionat, SE UCh

hälleforshund
jämthund
karelsk björnhund
svensk vit älghund
norsk älghund, svart
norsk älghund, grå (gråhund)

Tre certifikatkvalitetspriser (Ck) erhållna i jaktkonkur-
rensklass (jkk) i Sverige och utdelade av minst två 
domare. 
Minst ett av certifikatkvalitetspriserna ska vara utdelat 
vid officiell utställning inom SÄK.  
Minst ett av certifikatkvalitetspriserna ska ha utdelats tidi-
gast när hunden uppnått åldern 24 månader och en dag. 
Att hunden är Svensk Jaktprovschampion (SE JCh).

rysk europeisk lajka
västsibirisk lajka
östsibirisk lajka

Tre certifikatkvalitetspriser (Ck) erhållna i jaktkonkurren-
sklass (jkk) i Sverige och utdelade av minst två domare. 
Minst ett av certifikatkvalitetspriserna ska vara utdelat 
vid officiell utställning inom SÄK. Minst ett av certi-
fikatkvalitetspriserna ska ha utdelats tidigast när hunden 
uppnått åldern 24 månader och en dag. 
Att hunden är Svensk Jaktprovschampion (SE JCh) eller 
lägst 2:a pris på jaktprov för skällande fågelhundar. 

finsk spets
norrbottenspets

Tre certifikatkvalitetspriser (Ck) erhållna i jaktkonkurren-
sklass (jkk) i Sverige och utdelade av minst två domare. 
Minst ett av certifikatkvalitetspriserna ska ha utdelats 
tidigast när hunden uppnått åldern 24 månader och en 
dag. Lägst 2:a pris på jaktprov för skällande fågelhundar.

GRUPP 5 SPETSAR OCH RASER AV URHUNDSTYP
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alaskan malamute Tre certifikat i Sverige utdelade av minst två domare.  
Minst ett av certifikaten ska vara utdelat vid officiell 
utställning inom SPHK. Minst ett av certifikaten ska ha 
utdelats tidigast när hunden uppnått åldern 24 månader 
och en dag. 1:a pris dragprov 60 eller dragprov 100+ eller 
250+. 
 
Alternativt: 
Två 2:a pris dragprov 60 eller dragprov 100+ eller 250+. 

grönlandshund Tre certifikat i Sverige utdelade av minst två domare.  
Minst ett av certifikaten ska vara utdelat vid officiell 
utställning inom SPHK. Minst ett av certifikaten ska ha 
utdelats tidigast när hunden uppnått åldern 24 månader 
och en dag. Lägst ett 2:a pris dragprov 60, 100+ eller 250+.

samojedhund Tre certifikat i Sverige utdelade av minst två domare.  
Minst ett av certifikaten ska vara utdelat vid officiell 
utställning inom SPHK. Minst ett av certifikaten ska ha 
utdelats tidigast när hunden uppnått åldern 24 månader 
och en dag. Ett 1:a pris dragprov 10 eller 20+.

Alternativt:
Lägst ett 2:a pris på något dragprov 60, 100+ eller 250+.

siberian husky Tre certifikat i Sverige utdelade av minst två domare.  
Minst ett av certifikaten ska vara utdelat vid officiell 
utställning inom SPHK.  
Minst ett av certifikaten ska ha utdelats tidigast när hun-
den uppnått åldern 24 månader och en dag.  
1:a pris dragprov 20+ eller dragprov 250+. 
 
Alternativt: 
Två 2:a pris dragprov 20+ eller dragprov 250+. 

övriga raser i grupp 5 Tre certifikat i Sverige utdelade av minst två domare.  
Minst ett av certifikaten ska ha utdelats tidigast när  
hunden uppnått åldern 24 månader och en dag.

GRUPP 5 SPETSAR OCH RASER AV URHUNDSTYP
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SE UCh, tilläggskrav för utländsk utställningschampion

Hund som redan uppnått av SKK godkänt nationellt utställningschampionat i utomnordiskt land till-
delas titeln svensk utställningschampion:

• då hunden erhållit ett certifikat (för ras där Ck i jaktkonkurrensklass är champio-
natsgrundande för SE UCh gäller även denna merit) i Sverige tidigast när hunden 
uppnått åldern 24 månader och en dag

• för raser där provmerit krävs ska dessa vara uppfyllda enligt krav för SE UCh

Hund som redan uppnått godkänt nationellt utställningschampionat i något nordiskt land tilldelas 
titeln svensk utställningschampion:

• då hunden erhållit ett certifikat (för ras där Ck i jaktkonkurrensklass är champio-
natsgrundande för SE UCh gäller även denna merit) i Sverige oavsett ålder

• för raser där provmerit krävs ska dessa vara uppfyllda enligt krav för SE UCh.

Nordiskt utställningschampionat, Nord UCh
Tilldelas hund som erhållit godkänt utställningschampionat i tre av de nordiska länderna.

Utländska provmeriter
Åberopas för svenskt utställningschampionat utländska provmeriter ska dessa av den 
svenska specialklubben bedömas likvärdiga med de meriter som krävs enligt ovanstående 
regler för att få tillgodoräknas.

International Beauty Champion C.I.B. (motsvarar tidigare Int UCh)

cirneco dell’etna 
finsk spets
jämthund  
karelsk björnhund
norrbottenspets
norsk älghund, grå (gråhund)
norsk älghund, svart
rysk europeisk lajka
västsibirisk lajka
östsibirisk lajka

Två CACIB utdelade i två länder av två domare samt 
jaktprovsmerit (se SE UCh ovan).  
Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan första och 
sista CACIB. 
 
För cirneco dell’etna gäller lägst 67% av maxpoäng på 
Lure Coursingprov i Sverige alternativt för meriter er-
hållna före 2012-01-01 lägst 55 poäng på Lure Coursing-
prov i Sverige.

övriga raser i grupp 5 Fyra CACIB utdelade i minst tre länder av minst tre 
domare.  
Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan första och 
sista CACIB.

GRUPP 5 SPETSAR OCH RASER AV URHUNDSTYP
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International Show Champion C.I.E.

cirneco dell’etna 
rysk europeisk lajka
västsibirisk lajka
östsibirisk lajka

Fyra CACIB utdelade i minst tre länder av minst tre 
domare. 
Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan första och 
sista CACIB

Svenskt polarhundschampionat, SE (Polar)Ch

alaskan malamute Tre 1:a pris på tre olika dragprovsvarianter:
Dragprov 10, 60, 100+ eller 250+.
Ett av proven i flerspann med minst 2 hundar. 
Provmeriterna ska vara tagna under minst två säsonger.  
Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter  
15 månaders ålder på utställning.

grönlandshund Ett 1:a pris dragprov 10 och två 1:a pris på något av
dragprov 60, 100+ eller 250+.

Alternativt:
Tre 1:a pris på något av dragprov 60, 100+ eller 250+.
Ett av proven i flerspann med minst 2 hundar. 
Provmeriterna ska vara tagna under minst två säsonger. 
Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter  
15 månaders ålder på utställning.

samojedhund Fem 1:a pris med följande fördelning, utan inbördes
ordning:
Ett 1:a pris dragprov 10 och två 1:a pris dragprov 20+
och två 1:a pris dragprov 60. 1:a pris dragprov 60 får
ersättas med 1:a pris dragprov 100+ eller 250+.  
Provmeriterna ska vara tagna under minst två säsonger. 
Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter  
15 månaders ålder på utställning.

siberian husky Tre 1:a pris dragprov 20+ eller dragprov 250+.  
Inget krav på fördelning.  
Provmeriterna ska vara tagna under minst två säsonger. 
Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter  
15 månaders ålder på utställning.

GRUPP 5 SPETSAR OCH RASER AV URHUNDSTYP
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För provmeriter som åberopas för SE UCh och SE (polar)Ch erhållna före 2012-01-01 gäller:
Prov                          Valör               Ras                                Motsvarar 

Polarhundprov 1 Godkänd alaskan malamute 1:a pris dragprov 60

Polarhundprov 2 Godkänd samojedhund 1:a pris dragprov 20+ 
eller 1:a pris dragprov 100+

Polarhundprov 3 1:a pris siberian husky 1:a pris dragprov 20+ 
eller 1:a pris dragprov 250+

Polarhundprov 3 2:a pris siberian husky 2:a pris dragprov 20+ 
eller 2:a pris dragprov 250+

Polarhundtest A Godkänd alaskan malamute 
och samojedhund

1:a pris dragprov 10

Polarhundtest B Godkänd samojedhund 1:a pris dragprov 60

Polarhundtest C Godkänd grönlandshund 1:a pris dragprov 60

Polarhundtest D Godkänd alaskan malamute 2:a pris dragprov 100+

Polarhundtest D Godkänd grönlandshund 1:a pris dragprov 100+

Svenskt jaktprovschampionat, SE JCh 

finsk spets
norrbottenspets

Tre 1:a pris på jaktprov för skällande fågelhundar utde-
lade av minst två domare. 
Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter  
15 månaders ålder på utställning.  
Förbehåll: 
Högst två pris får vara erhållna vid ”Rörligt prov”. Dessa 
ska då vara utdelade av två olika domare.

Svenskt jaktprovschampionat, SE J(lö)Ch

hälleforshund
jämthund
karelsk björnhund 
norsk älghund, grå (gråhund)
norsk älghund, svart
svensk vit älghund
rysk europeisk lajka
västsibirisk lajka
östsibirisk lajka

Tre 1:a pris vid jaktprov på älg i Sverige utdelade av 
minst två domare. Ett av 1:a prisen kan bytas mot ett 2:a 
pris erhållet före 24 månaders ålder.  
I minst ett av proven ska samtliga moment vara bedömda 
och således sakna K.  
Därutöver krävs:  
Godkänt särskilt älgspårprov eller 1:a pris öppenklass på 
viltspårsprov i Sverige eller Norskt särskilt älgspårprov.  
Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter  
15 månaders ålder på utställning.
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Svenskt jaktprovschampionat, SE J(le)Ch  

hälleforshund
jämthund
karelsk björnhund 
norsk älghund, grå (gråhund)
norsk älghund, svart
svensk vit älghund
rysk europeisk lajka
västsibirisk lajka
östsibirisk lajka

Tre 1:a pris vid Ledhundsprov på älg utdelade av minst 
två domare. Ett av 1:a prisen kan bytas mot ett 2:a pris
erhållet före 24 månaders ålder och erhållet efter  
2017-01-01. 
 
Därutöver krävs:  
Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter  
15 månaders ålder på utställning.

Svenskt jaktprovschampionat, SE J(få)Ch

rysk europeisk lajka
västsibirisk lajka
östsibirisk lajka

Tre 1:a pris på jaktprov för skällande fågelhundar utdelade 
av minst två domare. 
Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter  
15 månaders ålder på utställning. 
 
Förbehåll: 
Högst två pris får vara erhållna vid ”Rörligt prov”. Dessa 
ska vara utdelade av två olika domare.

Svenskt jaktprovs (vildsvin-löshund) championat, SE J(vlö)Ch

hälleforshund
jämthund
karelsk björnhund
norsk älghund, grå (gråhund)
norsk älghund, svart
svensk vit älghund
rysk europeisk lajka
västsibirisk lajka
östsibirisk lajka

Tre 1:a pris på jaktprov för ställande hundar på vildsvin i 
Sverige utdelade av minst två domare.  
Ett av 1:a priserna kan bytas mot ett 2:a pris erhållit före  
24 månaders ålder.  
 
Alternativt: 
Ett 1:a pris på jaktprov för ställande hundar på älg samt 
två 1:a pris på jaktprov för ställande hundar på vildsvin i 
Sverige utdelade av minst två domare.  
Ett av 1:a priserna kan bytas mot ett 2:a pris erhållit före  
24 månaders ålder. 
 
Därutöver krävs: 
Godkänt särskilt älgspårprov i Sverige eller 1:a pris i 
öppenklass på viltspårsprov. Lägst Good eller 2:a pris vid 
kvalitetsbedömning efter 15 månader på utställning.
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Svenskt lure coursing championat, SE LCCh

cirneco dell’etna
faraohund
podenco canario
podenco ibicenco
podengo português

Tilldelas hund som erhållit tre certifikat på nationellt 
Lure Coursingprov i Sverige erövrade under minst två 
kalenderår samt lägst Good eller 2:a pris vid  
kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på  
utställning.

Observera: Ovanstående raser äger inte rätt att föreslås CACIL på internationellt Lure 
Coursingprov.

SE LCCh/SE JCh (oavsett variant), tilläggskrav för lure coursing-/jaktprovschampion i nordiskt 
land

Hund som redan uppnått motsvarande godkänt nationellt lure coursing/jaktprovschampionat i något 
nordisk land tilldelas svenskt lure coursing/jaktprovschampionat:

• då hunden erhållit en championatgrundande provmerit i Sverige. Om det i kraven för 
det svenska jaktprovschampionatet förekommer olika nivåer på jaktprovsmeritering 
ska meriten vara av den högre nivån.

Nordiskt jaktprovschampionat, Nord JCh 
Tilldelas hund som erhållit godkänt jaktprovschampionat i tre av de nordiska länderna.

Nordiskt lure coursing championat, Nord LCCh
Tilldelas hund som erhållit godkänt lure coursing championat i tre av de nordiska länderna. 

International Working Champion C.I.T. (motsvarar tidigare Int JCh)
Tilldelas hund som erhållit två CACIT utdelade av två domare samt lägst Very good eller 
2:a pris i kvalitetsbedömning på internationell utställning vid lägst 15 månaders ålder i 
unghundsklass, jaktklass eller öppenklass.

International Beauty and Working Champion (C.I.B.T.)
Kan tilldelas hund som innehar av FCI bekräftat C.I.T. och C.I.B.

Övriga championat  
Se sidan 89-94. 

Championat i övriga FCI-länder
För upplysningar om övriga FCI-länders regler och championat hänvisas till respektive 
lands kennelklubb. Adress och telefonnummer kan erhållas från:   
SKKs Tävlingsavdelning telefon: 08-795 33 22.
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UTSTÄLLNINGS-  OCH CHAMPIONATREGLER

GRUPP 6
Drivande hundar samt
sök- och spårhundar

Alpenländische dachsbracke ¢
American foxhound ¢
Anglo-francais de petite venérie ¢
Anglo-russkaya gontjaja ¢
Ariégeois ¢
Basset artésien normand ¢
Basset bleu de gascogne ¢
Basset fauve de bretagne ¢
Basset hound �
Bayersk viltspårhund ¢
Beagle ¢
Beagle harrier ¢
Billy ¢
Black and tan coonhound �
Bluetick coonhound ¢ 
Blodhund �
Bosanski ostrodlaki gonic-barak ¢
Briquet griffon vendéen ¢
Chien d’artois ¢
Crnogorski planinski gonic ¢
Dalmatiner
Deutsche bracke ¢
Drever ¢
Dunkerstövare ¢
Erdélyi kopó ¢
Estnisk stövare ¢
Finsk stövare ¢
Foxhound ¢
Francais blanc et noir ¢
Francais blanc et orange ¢

Francais tricolore ¢
Gascon saintongeois
- grand ¢
- petit ¢
Gonczy polski ¢
Gotlandsstövare ¢
Grand anglo-francais blanc et 
noir ¢
Grand anglo-francais blanc et 
orange ¢
Grand anglo-francais tricolore ¢
Grand basset griffon vendéen ¢
Grand bleu de gascogne ¢
Grand griffon vendéen ¢
Griffon bleu de gascogne ¢
Griffon fauve de bretagne ¢
Griffon nivernais ¢
Haldenstövare ¢
Hamiltonstövare ¢
Hannoveransk viltspårhund ¢
Harrier ¢
Hellinikos ichnilatis ¢
Hygenstövare ¢
Istarski kratkodlaki gonic ¢
Istarski ostrodlaki gonic ¢
Ogar polski ¢
Otterhound �
Petit basset griffon vendéen ¢
Petit bleu de gascogne ¢
Petit gascon saintongeois ¢

Plott ¢
Poitevin ¢
Porcelaine ¢
Posavski gonic ¢
Rhodesian ridgeback �
Russkaja gontjaja ¢
Sabueso español ¢
Schillerstövare ¢
Schweiziska små stövare:
 - berner ¢
 - jura ¢
 - luzerner ¢
 - schwyzer ¢
Schweiziska stövare:
 - berner ¢
 - jura ¢
 - luzerner ¢
 - schwyzer ¢
Segugio italiano, släthårig ¢
Segugio italiano, strävhårig ¢
Serbski gonic ¢
Serbski trobojni gonic ¢
Slovenský kopov ¢
Smålandsstövare ¢
Steirische rauhhaarbracke ¢
Tirolerbracke ¢
Westfälische dachsbracke ¢
Brandlbracke - (Vieräugl) ¢
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Särbestämmelser
För ras, som ännu inte fått klubbtillhörighet (se sidan 97), är championatregler inte 
fastställda och särbestämmelser kan tillkomma.

Obligatorisk mätning
Mätresultatet i cm ska införas i domarkritiken och resultatlistan.

alpenländische dachsbracke 
basset artésien normand
bayersk viltspårhund 
drever
hannoveransk viltspårhund 
serbski gonic
Samtliga raser tillhörande Svenska 
Stövarklubben

Certifikat
Certifikat utdelas alltid i bästa hanhunds-/tiklass.
För raser som markerats med ¢ utdelas certifikat till bästa hund i bästa hanhunds-/tik-
klass som uppfyllter krav på provmerit. Kravet på provmerit är detsamma som kravet för 
deltagande i jaktklass och gäller även vid utdelande av reservcertifikat.

Internationellt utställningscertifikat, CACIB

anglo-russkaya gontjaja
bluetick coonhound 
estnisk stövare
gonczy polski
gotlandsstövare
plott 
russkaja gontjaja

Får tillsvidare inte tilldelas CACIB.

Raser som inte får delta i finaltävlingar på internationella utställningar 

anglo-russkaya gontjaja
bluetick coonhound
estnisk stövare
gotlandsstövare
plott
russkaja gontjaja
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Jaktklass (jkl)
För raser som i förteckningen ovan markerats med ¢ eller � arrangeras jaktklass.
För raser som saknar markering i förteckningen ovan arrangeras inte någon jaktklass.

För respektive ras gäller följande krav för deltagande i jaktklass:  

basset, samtliga raser Lägst 3:e pris på drevprov. 

alpenländische dachsbracke 1:a pris i öppen klass på viltspårprov eller 2:a pris på 
drevprov

bayersk viltspårhund
hannoveransk viltspårhund

1:a pris öppen klass på viltspårprov.

samtliga raser tillhörande
Svenska Stövarklubben

1:a pris i unghundsklass alternativt lägst 2:a pris i öppen-
klass på drevprov eller 1:a pris i unghundsklass alternativt 
lägst 2:a pris på särskilt rävprov.

beagle Lägst 3:e pris på drevprov. För provmerit erhållen före 
2014-01-01 krävs lägst 2:a pris på drevprov.

drever Lägst 2:a pris på drevprov eller 
1:a pris öppen klass på viltspårprov.

black and tan coonhound
bluetick coonhound 
bosanski ostradlaki gonic barak 
griffon fauve de bretagne
gonczy polski
grand griffon vendéen
griffon nivernais
plott 
posavski gonic
slovenský kopov

Godkänt anlagstest i vildsvinshägn eller pris på jaktprov 
på vildsvin för drivande hundar.

blodhund Godkänt anlagsprov på spårprov för blodhund.

otterhound
rhodesian ridgeback

Godkänd anlagsklass på viltspårprov.

Hund som innehar Working class certificate (wcc) äger rätt att deltaga i jaktklass.
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Championat

Svenskt utställningschampionat, SE UCh

drever Tre certifikatkvalitetspriser (Ck) erhållna i jaktkonkur-
rensklass (jkk) i Sverige utdelade av minst två domare.  
Minst ett av certifikatkvalitetspriserna ska vara utdelat 
vid officiell utställning inom SDK.  
Minst ett av certifikatkvalitetspriserna ska ha utdelats 
tidigast när hunden uppnått åldern 24 månader och en 
dag.  
Minst ett av certifikatkvalitetspriserna ska erhållas efter 
2012-01-01. 
Ett 1:a pris på drevprov i Sverige erhållen efter att hunden 
fyllt 24 månader.

samtliga raser tillhörande
Svenska Stövarklubben

Tre certifikatkvalitetspriser (Ck) erhållna i jaktkonkur-
rensklass (jkk) i Sverige utdelade av minst två domare. 
Minst ett av certifikatkvalitetspriserna ska vara utdelat 
vid officiell utställning inom SvStK.   
Minst ett av certifikatkvalitetspriserna ska ha utdelats 
tidigast när hunden uppnått åldern 24 månader och en 
dag. 
Ett 1:a pris i elitklass samt lägst ett 2:a pris i öppenklass 
alternativt 1:a unghundsklass erhållet på barmark. 
Alternativt vid 0 pris elitklass på barmark med lägst 2:a 
pris under en dag eller vid 3:e pris elitklass på barmark 
med lägst ett 2:a pris under en dag eller finskt jaktprovs-
championat eller norskt jaktprovschampionat. 
 
Utställningschampionat SE U(räv)Ch: 
Tilldelas hund som erhållit samtliga championatgrundande 
provmeriter på räv.

övriga raser i grupp 6 Tre certifikat i Sverige utdelade av minst två domare.  
Minst ett av certifikaten ska ha utdelats tidigast när hunden 
uppnått åldern 24 månader och en dag.

Därutöver krävs för Svenskt utställningschampionat:

basset artésien normand
basset bleu de gascogne
basset fauve de bretagne 
grand basset griffon vendéen
petit basset griffon vendéen

Lägst 2:a pris på drevprov i Sverige eller Norge.

bayersk viltspårhund
hannoveransk viltspårhund

1:a pris SvSHK elitspårprov eller 1:a pris på brukspröve 
i Norge.
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alpenländische dachsbracke 1:a pris på drevprov alternativt 1:a pris SvSHK elitspår-
prov eller 1:a pris på brukspröve i Norge.

beagle Ett 1:a pris på drevprov oavsett djurslag.  
Det i championatet ingående drevprovspriset kan vara 
taget i unghundsklass.
Hund som erhållit för championatet, SE UCh, 
erforderliga provmeriter på drevprov före 2017-01-01, 
ska erhålla ett Ck på utställning alternativt lägst ett 2:a 
pris på drevprov oavsett djurslag efter 2016-12-31.

black and tan coonhound
bluetick coonhound 
bosanski ostradlaki gonic barak 
gonczy polski
grand griffon vendéen
griffon fauve de bretagne
griffon nivernais
plott 
posavski gonic
slovenský kopov

Lägst 2:a pris på jaktprov på vildsvin för drivande 
hundar.

SE UCh, tilläggskrav för utländsk utställningschampion

Hund som redan uppnått av SKK godkänt nationellt utställningschampionat i utomnordiskt land 
tilldelas titeln svensk utställningschampion:

• då hunden erhållit ett certifikat (för ras där Ck i jaktkonkurrensklass är championats-
grundande för SE UCh gäller även denna merit) i Sverige tidigast när hunden uppnått 
åldern 24 månader och en dag

• för raser där provmerit krävs ska dessa vara uppfyllda enligt krav för SE UCh

Hund som redan uppnått godkänt nationellt utställningschampionat i något nordiskt land tilldelas 
titeln svensk utställningschampion:

• då hunden erhållit ett certifikat (för ras där Ck i jaktkonkurrensklass är championats-
grundande för SE UCh gäller även denna merit) i Sverige oavsett ålder

• för raser där provmerit krävs ska dessa vara uppfyllda enligt krav för SE UCh.

Nordiskt utställningschampionat, Nord UCh
Tilldelas hund som erhållit godkänt utställningschampionat i tre av de nordiska länderna.

Utländska provmeriter
Åberopas för svenskt utställningschampionat utländska provmeriter ska dessa av den 
svenska specialklubben bedömas likvärdiga med de meriter som krävs enligt ovanstående 
regler för att få tillgodoräknas.
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International Beauty Champion C.I.B. (motsvarar tidigare Int UCh)

dalmatiner 
otterhound
rhodesian ridgeback
black and tan coonhound

Fyra CACIB utdelade i minst tre länder av minst tre 
domare. 
Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan första och 
sista CACIB.

basset hound Två CACIB utdelade i två länder av två domare samt 
lägst godkänd anlagsklass på viltspårprov. 
Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan första och 
sista CACIB.

blodhund Två CACIB utdelade i två länder av två domare samt 
lägst godkänt anlagsprov på spårprov för blodhund. 
Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan första och 
sista CACIB.

övriga raser i grupp 6,
förutom bosanski ostrodlaki gonic-
barak, deutsche bracke, porcelaine, 
steirische rauhhaarbracke och petit 
bleu de gascogne *

Två CACIB utdelade i två länder av två domare samt 
provmerit (se SE UCh ovan). Minst ett år och en dag ska 
ha förflutit mellan första och sista CACIB.

* Dessa raser har enligt FCIs nomenklatur krav på provmerit 
för att kunna tävla om C.I.B. (tidigare Int UCh), men kan 
tillsvidare, till dess att provmeriter fastställts i Sverige, endast 
ansöka om C.I.E.

International Show Champion C.I.E.

Samtliga raser i grupp 6 
förutom dalmatiner, otterhound, 
rhodesian ridgeback, black and 
tan coonhound, drever, dunkerstö-
vare, finsk stövare, haldenstövare, 
hamiltonstövare, hygenstövare, shil-
lerstövare och smålandsstövare.

Fyra CACIB utdelade i minst tre länder av minst tre  
domare. 
Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan första och 
sista CACIB.

Svenskt spårprovschampionat för blodhund, SE SpbCh

blodhund Tre certifikat på officiellt spårprov för blodhund i Sverige, 
utdelade av minst två domare.  
Minst ett av certifikaten ska vara erhållet på ordinarie 
prov.  
Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter  
15 månaders ålder på utställning.

GRUPP 6 DRIVANDE HUNDAR SAMT SÖK-  OCH SPÅRHUNDAR



67

GRUPP 6 DRIVANDE HUNDAR SAMT SÖK-  OCH SPÅRHUNDAR

Svenskt jaktprovschampionat, SE JCh

basset, samtliga raser Tre 1:a pris i öppen klass på drevprov i Sverige. Endast 
ett pris vid varje drevprov får tillgodoräknas som cham-
pionatsgrundande merit. 
Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter  
15 månaders ålder på utställning.

bayersk viltspårhund
hannoveransk viltspårhund

Tre 1:a pris på SvSHK elitspårprov utdelade av minst två 
domare samt ett 1:a pris i öppenklass på viltspårprov i 
Sverige. 
Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter  
15 månaders ålder på utställning. 
 
Förbehåll: 
Endast ett pris per provdag får tillgodoräknas som cham-
pionatgrundande merit.

drever Tre 1:a pris på drevprov i Sverige på hare 
alternativt 
Tre 1:a pris på drevprov i Sverige på minst två olika 
djurslag där minst ett av priserna ska vara erhållet på 
drev efter enbart hare eller räv alternativt kombination 
hare/räv. 
 
Förbehåll: 
Ett av 1:a prisen kan vara taget i unghundsklass. Ett pris 
får utbytas mot ett 1:a pris på drevprov i Finland eller 
Norge. 
En av de i championatet ingående drevprovsmeriterna 
ska erhållas efter att hunden fyllt 24 månader. 
Endast ett pris per provdag får tillgodoräknas som cham-
pionatsgrundande merit. 
 
Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter  
15 månaders ålder på utställning. 
 
Hund som erhållit för championatet, SE JCh, erforderliga 
meriter på drevprov före 2014-01-01, men där samtliga 
pris är tagna på hare, ska erhålla ytterligare ett 1:a pris på 
drevprov oavsett djurslag efter 2013-12-31.
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samtliga raser tillhörande
Svenska Stövarklubben

Ett 1:a pris i elitklass samt lägst ett 2:a pris i öppenklass 
alternativt 1:a unghundsklass erhållet på barmark.
Alternativt vid 0 pris elitklass på barmark med lägst 2:a 
pris under en dag eller vid 3:e pris elitklass på barmark 
med lägst ett 2:a pris under en dag.
Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter  
15 månaders ålder på utställning.

black and tan coonhound 
bluetick coonhound 
bosanski ostradlaki gonic barak 
gonczy polski
grand griffon vendéen 
griffon fauve de bretagne
griffon nivernais
slovenský kopov 
posavski gonic
plott

Tre 1:a pris på jaktprov på vildsvin med drivande hundar 
för minst två olika domare.  
Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter  
15 månaders ålder på utställning.

Jaktprovschampionat SE J (räv) Ch

samtliga raser tillhörande
Svenska Stövarklubben

Ett förstapris i elitklass på särskilt rävprov samt lägst ett 
2:a pris alternativt 1:a unghundsklass på särskilt rävprov 
erhållet på barmark.  
Alternativt vid 0 pris elitklass prov särskilt rävprov på 
barmark med ett lägst 2:a pris under en dag eller vid  
3:e pris elitklass särkilt rävprov på barmark med lägst  
ett 2:a pris under en dag.

Svenskt jaktprovs (elitspårprov) championat SE J(es)Ch

alpenländische dachsbracke Tre 1:a pris på SvSHK elitspårprov utdelade av minst två
domare samt ett 1:a pris i öppenklass på viltspårprov i
Sverige.
Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter
15 månaders ålder på utställning.

Förbehåll:
Endast ett pris per provdag får tillgodoräknas som cham-
pionatgrundande merit.
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Svenskt jaktprovs (drev)championat, SE J(d)Ch

alpenländische dachsbracke Tre 1:a pris på drevprov i Sverige erhållna för minst två 
olika domare. Minst ett 1:a pris ska ha erhållits efter  
24 månaders ålder. Endast ett pris per provdag får till-
godoräknas. 
Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter 15 
månader på utställning.

Svenskt jaktprovs(hare)championat, SE J(ha)Ch

Beagle Tre 1:a pris på hare på drevprov i Sverige erhållna för 
minst två olika domare vid tre olika provtillfällen. 
Ett av 1:a priserna kan vara erhållet i unghundsklass. 
Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter 
15 månaders ålder på utställning.
Endast en variant på jaktprovschampionat kan erhållas 
på beagle.

Övergångsregel:
Hund som erhållit för SE J(ha)Ch erforderliga meriter 
på drevprov före 2017-01-01, ska erhålla ytterligare en 
championatsgrundande drevprovsmerit på hare alternativt 
lägst Good vid kvalitetsbedömning efter 15 månaders 
ålder på utställning efter 2016-12-31.

 
Svenskt jaktprovs(rådjur)championat, SE J(rå)Ch

Beagle Tre 1:a pris på rådjur på drevprov i Sverige erhållna för 
minst två olika domare vid tre olika provtillfällen. 
Ett av 1:a priserna kan vara erhållet i unghundsklass. 
Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter 
15 månaders ålder på utställning.
Endast en variant på jaktprovschampionat kan erhållas 
på beagle.

Övergångsregel:
Hund som erhållit för SE J(rå)Ch erforderliga meriter 
på drevprov före 2017-01-01, ska erhålla ytterligare en 
championatsgrundande drevprovsmerit på rådjur alternativt 
lägst Good vid kvalitetsbedömning efter 15 månaders 
ålder på utställning efter 2016-12-31.
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Svenskt jaktprovs(hjort)championat, SE J(hjort)Ch

Beagle Tre 1:a pris på hjort på drevprov i Sverige erhållna för 
minst två olika domare vid tre olika provtillfällen. 
Ett av 1:a priserna kan vara erhållet i unghundsklass. 
Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter 
15 månaders ålder på utställning.
Endast en variant på jaktprovschampionat kan erhållas 
på beagle.

Övergångsregel:
Hund som erhållit för SE J(hjort)Ch erforderliga meriter 
på drevprov före 2017-01-01, ska erhålla ytterligare en 
championatsgrundande drevprovsmerit på hjort alternativt 
lägst Good vid kvalitetsbedömning efter 15 månaders 
ålder på utställning efter 2016-12-31.

Svenskt jaktprovs(räv)championat, SE J(räv)Ch

Beagle Tre 1:a pris på räv på drevprov i Sverige erhållna för 
minst två olika domare vid tre olika provtillfällen. 
Ett av 1:a priserna kan vara erhållet i unghundsklass. 
Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter 
15 månaders ålder på utställning.
Endast en variant på jaktprovschampionat kan erhållas 
på beagle.

Övergångsregel:
Hund som erhållit för SE J(räv)Ch erforderliga meriter 
på drevprov före 2017-01-01, ska erhålla ytterligare en 
championatsgrundande drevprovsmerit på räv alternativt 
lägst Good vid kvalitetsbedömning efter 15 månaders 
ålder på utställning efter 2016-12-31.
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Svenskt jaktprovs(kombi)championat, SE J(kombi)Ch

Beagle Tre 1:a pris på minst två olika djurslag på drevprov i 
Sverige erhållna för minst två olika domare vid tre olika 
provtillfällen. Ett av 1:a priserna kan vara erhållet i 
unghundsklass. 
Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter 
15 månaders ålder på utställning.
Endast en variant på jaktprovschampionat kan erhållas 
på beagle.

Övergångsregel:
Hund som erhållit för SE J(kombi)Ch erforderliga meriter 
på drevprov före 2017-01-01, ska erhålla ytterligare 
en championatsgrundande drevprovsmerit på godkänt 
djurslag alternativt lägst Good vid kvalitetsbedömning 
efter 15 månaders ålder på utställning efter 2016-12-31.

SE JCh (oavsett variant), tilläggskrav för jaktprovschampion i nordiskt land

Hund som redan uppnått motsvarande godkänt nationellt jaktprovschampionat i något nordisk land 
tilldelas svenskt jaktprovschampionat:

• då hunden erhållit en championatgrundande jaktprovsmerit i Sverige. Om det i kraven 
för det svenska jaktprovschampionatet förekommer olika nivåer på jaktprovsmeritering 
ska meriten vara av den högre nivån.

Nordiskt jaktprovschampionat, Nord JCh
Tilldelas hund som erhållit godkänt jaktprovschampionat i tre av de nordiska länderna.

International Working Champion C.I.T. (motsvarar tidigare Int JCh)
Tilldelas hund som erhållit två CACIT utdelade av två domare samt lägst Very good eller 
2:a pris i kvalitetsbedömning på internationell utställning vid lägst 15 månaders ålder i 
unghundsklass, jaktklass eller öppenklass.

International Beauty and Working Champion (C.I.B.T.)
Kan tilldelas hund som innehar av FCI bekräftat C.I.T. och C.I.B.

Övriga championat  
Se sidan 89-94. 

Championat i övriga FCI-länder
För upplysningar om övriga FCI-länders regler och championat hänvisas till respektive 
lands kennelklubb. Adress och telefonnummer kan erhållas från:   
SKKs Tävlingsavdelning telefon: 08-795 33 22.  
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GRUPP 7
Stående fågelhundar

Bracco italiano
Braque d’auvergne ¢
Braque de l’ariège ¢
Braque du bourbonnais ¢
Braque français, type gascogne ¢
Braque français, type pyrénées ¢
Braque saint-germain ¢
Breton ¢
Ceský fousek ¢
Deutsch stichelhaar ¢
Drentsche patrijshond ¢
Engelsk setter ¢
Épagneul bleu de picardie ¢
Épagneul de pont-audemer ¢

Épagneul français ¢
Épagneul piçard      ¢                                                
Gammel dansk hönsehund
Gordonsetter ¢
Griffon d’arret à poil dur/korthals ¢
Grosser münsterländer ¢
Irländsk röd och vit setter ¢
Irländsk röd setter ¢
Kleiner münsterländer ¢
Korthårig vorsteh ¢
Långhårig vorsteh ¢
Perdigueiro português ¢
Perdiguero de burgos ¢
Pointer ¢

Pudelpointer ¢
Slovenský hrubosrsty stavac ¢
Spinone
Stabijhoun ¢
Strävhårig vorsteh ¢
Ungersk vizsla, korthårig ¢
Ungersk vizsla, strävhårig ¢
Weimaraner: 
- korthårig ¢
- långhårig ¢

Särbestämmelser
För ras, som ännu inte fått klubbtillhörighet (se sidan 97), är championatregler inte fast-
ställda och särbestämmelser kan tillkomma.

Obligatorisk mätning
Mätresultatet i cm ska införas i domarkritiken och resultatlistan. 

breton

weimaraner fr.o.m 2016-01-01 t.o.m 2017-12-31

Certifikat      
Certifikat utdelas alltid i bästa hanhunds-/tikklass. För raser som markerats med ¢ utdelas 
certifikat till bästa hund i bästa hanhunds-/tikklass som uppfyller krav på provmerit. 
Kravet på provmerit är detsamma som kravet för deltagande i jaktklass och gäller även 
vid utdelande av reservcertifikat.
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Jaktklass (jkl)
Jaktklass arrangeras för samtliga raser i grupp 7.

Följande krav gäller för deltagande i jaktklass:

grosser münsterländer 
kleiner münsterländer 
korthårig vorsteh
långhårig vorsteh
strävhårig vorsteh
ungersk vizsla

Lägst 3:e pris på jaktprov eller fullbruksprov för stående 
fågelhundar.

övriga raser i grupp 7 Lägst 3:e pris på jaktprov för stående fågelhundar.

Hund som innehar Working class certificate (wcc) äger rätt att deltaga i jaktklass.

Championat

Svenskt utställningschampionat, SE UCh

grosser münsterländer
kleiner münsterländer
korthårig vorsteh
långhårig vorsteh 
strävhårig vorsteh
ungersk vizsla

Tre certifikatkvalitetspriser (Ck) erhållna i jaktkonkur-
rensklass (jkk) i Sverige utdelade av minst två domare.  
Minst ett av certifikatkvalitetspriserna ska ha utdelats 
tidigast när hunden uppnått åldern 24 månader och en 
dag. Ett 1:a pris i öppen klass på jaktprov alternativt 
lägst ett 2:a pris på fullbruksprov i något nordiskt land.

breton
weimaraner

Tre certifikatkvalitetspriser (Ck) erhållna i jaktkonkur-
rensklass (jkk) i Sverige utdelade av minst två domare.  
Minst ett av certifikatkvalitetspriserna ska ha utdelats 
tidigast när hunden uppnått åldern 24 månader och en 
dag.  
Lägst 1:a pris i öppen klass på jaktprov eller 3:e pris på 
fullbruksprov i något nordiskt land.

bracco italiano
gammel dansk hönsehund
spinone

Tre certifikat i Sverige utdelade av minst två domare.  
Minst ett av certifikaten ska ha utdelats tidigast när hunden 
uppnått åldern 24 månader och en dag. 
Lägst 2:a pris i öppenklass på jaktprov eller lägst 3:e pris 
på fullbruksprov i något nordiskt land.

engelsk setter
gordon setter
irländsk röd och vit setter
irländsk röd setter
pointer

Tre certifikatkvalitetspriser (Ck) erhållna i jaktkonkur-
rensklass (jkk) i Sverige utdelade av minst två domare.  
Minst ett av certifikatkvalitetspriserna ska ha utdelats 
vid officiell utställning inom specialklubben eller FAs or-
ganisation. Minst ett av certifikatkvalitetspriserna ska ha 
utdelats tidigast när hunden uppnått åldern 24 månader 
och en dag. Ett 1:a pris öppen klass på jaktprov i något 
nordiskt land.

GRUPP 7 STÅENDE FÅGELHUNDAR
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övriga raser i grupp 7 Tre certifikatkvalitetspriser (Ck) erhållna i jaktkonkur-
rensklass (jkk) i Sverige utdelade av minst två domare.  
Minst ett av certifikatkvalitetspriserna ska ha utdelats 
tidigast när hunden uppnått åldern 24 månader och en 
dag.  
Lägst 2:a pris i öppen klass på jaktprov eller 3:e pris på 
fullbruksprov i något nordiskt land.

SE UCh, tilläggskrav för utländsk utställningschampion

Hund som redan uppnått av SKK godkänt nationellt utställningschampionat i utomnordiskt land till-
delas titeln svensk utställningschampion:

• då hunden erhållit ett certifikat (för ras där Ck i jaktkonkurrensklass är championats-
grundande för SE UCh gäller även denna merit) i Sverige tidigast när hunden uppnått 
åldern 24 månader och en dag

• för raser där provmerit krävs ska dessa vara uppfyllda enligt krav för SE UCh.

Hund som redan uppnått godkänt nationellt utställningschampionat i något nordiskt land tilldelas 
titeln svensk utställningschampion:

• då hunden erhållit ett certifikat (för ras där Ck i jaktkonkurrensklass är champio-
natsgrundande för SE UCh gäller även denna merit) i Sverige oavsett ålder

• för raser där provmerit krävs ska dessa vara uppfyllda enligt krav för SE UCh.

Nordiskt utställningschampionat, NordUCh
Tilldelas hund som erhållit godkänt utställningschampionat i tre av de nordiska länderna.

Utländska provmeriter
Åberopas för svenskt utställningschampionat utländska provmeriter ska dessa av den 
svenska specialklubben bedömas likvärdiga med de meriter som krävs enligt ovanstående 
regler för att få tillgodoräknas. 

International Beauty Champion C.I.B. (motsvarar tidigare Int UCh)
Tilldelas hund som erhållit två CACIB utdelade i två länder av två domare samt jakt-
provsmerit (se SE UCh ovan). Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan första och 
sista CACIB.

International Show Champion C.I.E.
Tilldelas hund som erhållit fyra CACIB utdelade i minst tre länder av minst tre domare. 
Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan första och sista CACIB.

GRUPP 7 STÅENDE FÅGELHUNDAR
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GRUPP 7 STÅENDE FÅGELHUNDAR

Svenskt jaktprovschampionat,  SE JCh

grosser münsterländer
kleiner münsterländer
korthårig vorsteh
långhårig vorsteh
strävhårig vorsteh
ungersk vizsla

Två 1:a pris i elitklass i Sverige.
Betyget godkänd i anlagsklass på viltspårprov.  
Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter  
15 månaders ålder på utställning.

breton Tre 1:a pris i elitklass alternativt certifikat i segrarklass på 
jaktprov utdelade av minst två domare och varav minst 
ett på sådant prov i Sverige där fågel får fällas. 
Ett 1:a pris kan utbytas mot likvärdig merit i något 
nordiskt land.  
Ett 1:a pris i elitklass kan utbytas mot ett 1:a pris på 
fullbruksprov. 
Endast ett 1:a pris får erövras på särskilt prov. 
Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter  
15 månaders ålder på utställning.

epagneul francais 
bracco italiano
spinone

Två 1:a pris i elitklass utdelade av minst två domare och 
varav minst ett på sådant prov där fågel får fällas.  
Endast ett 1:a pris får ha erhållits på särskilt prov.  
Ett 1:a pris i elitklass kan utbytas mot likvärdig merit i 
något nordiskt land.  
Ett 1:a pris i elitklass kan utbytas mot ett 1:a pris på 
fullbruksprov. 
Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter 
15 månaders ålder på utställning.

engelsk setter
gordon setter
irländsk röd och vit setter
irländsk röd setter
pointer

Ett certifikat, därutöver ytterligare två certifikat alternativt 
certifikatkvalitetspriser (Ck) erhållna på jaktprov i Sverige 
och utdelade av minst två domare.
Minst en av meriterna ska vara utdelat på fält- eller fjäll-
prov. Minst en av meriterna ska vara utdelat på höstprov.
Minst ett viltpris utdelat i öppenklass eller segrarklass. 
Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter  
15 månaders ålder på utställning i något nordiskt land. 

övriga raser grupp 7 Två 1:a pris i elitklass utdelade av minst två domare och 
varav minst ett på sådant prov där fågel får fällas.  
Endast ett 1:a pris får ha erhållits på särskilt prov.  
Ett 1:a pris i elitklass kan utbytas mot likvärdig merit i 
något nordiskt land.  
Ett 1:a pris i elitklass kan utbytas mot ett 1:a pris på 
fullbruksprov.  
Betyget godkänd i anlagsklass på viltspårsprov i Sverige  
eller lägst 3:e pris på viltspårsprov i något nordiskt land.  
Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter  
15 månaders ålder på utställning.

GRUPP 7 STÅENDE FÅGELHUNDAR
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Svenskt fullbrukschampionat (SE FBCh)

grosser münsterländer
kleiner münsterländer
korthårig vorsteh
långhårig vorsteh
strävhårig vorsteh
ungersk vizsla

Två 1:a pris på fullbruksprov i Sverige.
Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter 
15 månaders ålder på utställning.

SE JCh, tilläggskrav för jaktprovschampion i nordiskt land

Hund som redan uppnått motsvarande godkänt nationellt jaktprovschampionat i något nordisk land 
tilldelas svenskt jaktprovschampionat:

• då hunden erhållit en championatgrundande jaktprovsmerit i Sverige. Om det i 
kraven för det svenska jaktprovschampionatet förekommer olika nivåer på jaktprov-
smeritering ska meriten vara av den högre nivån. 
För brittiska stående fågelhundar krävs dessutom ett viltpris utdelat i Sverige.

Nordiskt jaktprovschampionat, Nord JCh
Tilldelas hund som erhållit godkänt jaktprovschampionat i tre av de nordiska länderna.

International Working Champion C.I.T. (motsvarar tidigare Int JCh)
Tilldelas hund som erhållit två CACIT utdelade av två domare samt lägst Very good eller 
2:a pris i kvalitetsbedömning på internationell utställning vid lägst 15 månaders ålder i 
unghundsklass, jaktklass eller öppenklass. För kontinentala stående fågelhundar gäller 
som alternativ att C.I.T. tilldelas hund som erhållit ett CACIT och två R-CACIT av 
minst två domare samt utställningsmerit som ovan.

International Beauty and Working Champion (C.I.B.T.)
Kan tilldelas hund som innehar av FCI bekräftat C.I.T. och C.I.B.

Övriga championat  
Se sidan 89-94. 

Championat i övriga FCI-länder
För upplysningar om övriga FCI-länders regler och championat hänvisas till respektive 
lands kennelklubb. Adress och telefonnummer kan erhållas från:   
SKKs Tävlingsavdelning telefon: 08-795 33 22.

GRUPP 7 STÅENDE FÅGELHUNDAR
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GRUPP 7 STÅENDE FÅGELHUNDAR UTSTÄLLNINGS-  OCH CHAMPIONATREGLER

GRUPP 8
Stötande hundar, apporterande  

hundar och vattenhundar

American water spaniel �
Amerikansk cocker spaniel �
Barbet �
Chesapeake bay retriever �
Clumber spaniel �
Cocker spaniel �
Curly coated retriever �
Engelsk springer spaniel  � 

Field spaniel �
Flatcoated retriever �
Golden retriever �
Irländsk vattenspaniel �
Labrador retriever �
Lagotto romagnolo
Nederlandse kooikerhondje
Nova scotia duck tolling retriever �

Perro de agua español
Portugisisk vattenhund
Sussex spaniel �
Wachtelhund ¢
Welsh springer spaniel �
Wetterhoun �

Särbestämmelser
För ras, som ännu inte fått klubbtillhörighet (se sidan 97), är championatregler inte fast-
ställda och särbestämmelser kan tillkomma.

Obligatorisk mätning 
Mätresultatet i cm ska införas i domarkritiken och resultatlistan

wachtelhund

portugisisk vattenhund fr.o.m 2017-01-01 t.o.m 2018-12-31.

Certifikat
Certifikat utdelas alltid i bästa hanhunds-/tikklass. 
För raser som markerats med ¢ utdelas certifikat till bästa hund i bästa hanhunds-/tik-
klass som uppfyller krav på provmerit. Kravet på provmerit är detsamma som kravet för 
deltagande i jaktklass och gäller även vid utdelande av reservcertifikat.
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Jaktklass (jkl)
För raser som i förteckningen ovan markerats med ¢ eller � arrangeras jaktklass. 
För raser som saknar markering i förteckningen ovan arrangeras inte någon jaktklass.

Följande krav gäller för deltagande i jaktklass:

retriever, samtliga raser Lägst 3:e pris på jaktprov i något nordiskt land.

spaniel, samtliga raser Godkänt nybörjarprov A. 
För merit erhållen före 2012-01-01 gäller lägst 3:e pris 
på jaktprov. 

wachtelhund Lägst 3:e pris på jaktprov för wachtelhund alternativt för 
merit erhållen före 2017 godkänd i unghundsklass eller 
nybörjarklass.

Hund som innehar Working class certificate (wcc) äger rätt att deltaga i jaktklass.

Championat

Svenskt utställningschampionat, SE UCh

wachtelhund Tre certifikatkvalitetspriser (Ck) erhållna i jaktkonkur-
rensklass (jkk) i Sverige utdelade av minst två domare.  
Minst ett av certifikatkvalitetspriserna ska vara utdelat 
vid officiell utställning inom SWK.  
Minst ett av certifikatkvalitetspriserna ska ha utdelats 
tidigast när hunden uppnått åldern 24 månader och en 
dag. 
Lägst 3:e pris på jaktprov i unghundsklass eller nybör-
jarklass alternativt för merit erhållen före 2017, godkänd 
i unghundsklass eller nybörjarklass på jaktprov med lägst 
8 poäng på skott och lägst 2:a pris på jaktprov i öppen-
klass alternativt för merit erhållen före 2017 1:a pris i 
öppenklass och godkänt skogsprov

övriga raser i grupp 8 Tre certifikat i Sverige utdelade av minst två domare.  
Minst ett av certifikaten ska ha utdelats tidigast när 
hunden uppnått åldern 24 månader och en dag.

GRUPP 8 STÖTANDE HUNDAR, APPORTERANDE HUNDAR OCH VATTENHUNDAR



79

GRUPP 8 STÖTANDE HUNDAR, APPORTERANDE HUNDAR OCH VATTENHUNDAR

Därutöver krävs för Svenskt utställningschampionat:

spaniels, samtliga raser Godkänt nybörjarprov A.
För engelsk springer spaniel ska meriten erhållas efter 
2016-12-31.

retriever, samtliga raser Lägst 2:a pris i öppen klass på jaktprov i något nordiskt 
land.

Svenskt utställningschampionat enbart utställning, SE U(u)Ch, retriever

retriever, samtliga raser Tre certifikat i Sverige utdelade av minst två domare.  
Minst ett av certifikaten ska ha utdelats tidigast när  
hunden uppnått åldern 24 månader och en dag. 

Svenskt utställningschampionat enbart utställning, SE U(u)Ch, spaniel

spaniel, samtliga raser Tre certifikat i Sverige utdelade av minst två domare.  
Minst ett av certifikaten ska ha utdelats tidigast när  
hunden uppnått åldern 24 månader och en dag.

SE UCh, tilläggskrav för utländsk utställningschampion

Hund som redan uppnått av SKK godkänt nationellt utställningschampionat i utomnordiskt land till-
delas titeln svensk utställningschampion:

• då hunden erhållit ett certifikat (för ras där Ck i jaktkonkurrensklass är champio-
natsgrundande för SE UCh gäller även denna merit) i Sverige tidigast när hunden 
uppnått åldern 24 månader och en dag

• för raser där provmerit krävs ska dessa vara uppfyllda enligt krav för SE UCh

Hund som redan uppnått godkänt nationellt utställningschampionat i något nordiskt land tilldelas 
titeln svensk utställningschampion:

• då hunden erhållit ett certifikat (för ras där Ck i jaktkonkurrensklass är champio-
natsgrundande för SE UCh gäller även denna merit) i Sverige oavsett ålder

• för raser där provmerit krävs ska dessa vara uppfyllda enligt krav för SE UCh.

Nordiskt utställningschampionat, Nord UCh
Tilldelas den hund som erhållit godkänt utställningschampionat i tre av de nordiska länderna.

Utländska provmeriter
Åberopas för svenskt utställningschampionat utländska provmeriter ska dessa av den 
svenska specialklubben bedömas likvärdiga med de meriter som krävs enligt ovanstående 
regler för att få tillgodoräknas. 

GRUPP 8 STÖTANDE HUNDAR, APPORTERANDE HUNDAR OCH VATTENHUNDAR
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International Beauty Champion C.I.B. (motsvarar tidigare Int UCh)

amerikansk cocker spaniel
lagotto romagnolo
nederlandse kooikerhondje
perro de agua español
portugisisk vattenhund

Fyra CACIB utdelade i minst tre länder av minst tre 
domare. Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan 
första och sista CACIB.

övriga raser i grupp 8
förutom barbet och wetterhoun. *

Två CACIB utdelade i två länder av två domare samt 
jaktprovsmerit (se SE UCh ovan). Minst ett år och en 
dag ska ha förflutit mellan första och sista CACIB. 

* Dessa raser har enligt FCIs nomenklatur krav på  
provmerit för att kunna tävla om C.I.B. (tidigare Int UCh),  
men kan tillsvidare, till dess att provmeriter fastställts i  
Sverige, endast ansöka om C.I.E.

International Show Champion C.I.E.

Samtliga raser i grupp 8  
förutom amerikansk cocker spaniel, 
lagotto romagnolo,  
nederlandse kooikerhondje, perro 
de agua espanol,  
portugisisk vattenhund

Fyra CACIB utdelade i minst tre länder av minst tre  
domare.  
Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan första och 
sista CACIB.

 
Svenskt jaktprovschampionat, SE JCh

spaniel, samtliga raser Två certifikat alternativt ett certifikat och två certifikat-
kvalitet från segrarklass på jaktprov.  
Högst en merit från enkelsläppsprov får tillgodoräknas.  
Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter  
15 månaders ålder på utställning. 
 
Övergångsregler: 
1:a pris i elitklass erhållet innan 2012-01-01 motsvarar 
meritvärdet certifikatkvalitet.  

retriever, samtliga raser Tre 1:a pris i elitklass på jaktprov (B) i Sverige, utdelade 
av minst två domare. 
Betyget godkänd på praktiskt jaktprov i Sverige eller  
Finland. 
Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter  
15 månaders ålder på utställning i något nordiskt land.

GRUPP 8 STÖTANDE HUNDAR, APPORTERANDE HUNDAR OCH VATTENHUNDAR
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wachtelhund Lägst 3:e pris på jaktprov i unghundsklass eller nybör-
jarklass alternativt för merit erhållen före 2017, godkänd 
i unghundsklass eller nybörjarklass på jaktprov med lägst 
8 poäng på skott och lägst 2:a pris på jaktprov i öppen-
klass och godkänt skogsprov med intensitetsnivå 4 eller 5 
i momenten sök och drevförmåga och godkänt vildsvin-
sprov. En av dessa provmeriter kan erhållas i annat land 
som har motsvarande jaktprovsregler som SWK. 
Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning på 
utställning efter 15 månaders ålder.

Svenskt Jaktprovschampionat  tolling, SE J(t)Ch

nova scotia duck tolling retriever Tre 1:a pris i elitklass på tollingjaktprov i Sverige för 
minst två domare.  
Ett 1:a pris kan bytas ut mot ett 1:a pris i vinderklass på 
tollingjaktprov i Danmark. Betyget godkänd på praktiskt 
tollingjaktprov.  
Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter  
15 månaders ålder på utställning.

Svenskt Jaktprovschampionat A-prov, SE J(a)Ch, retriever

retriever, samtliga raser Två certifikat alternativt ett certifikat och två Ck på 
A-prov i Sverige, utdelat av minst två domare.  
Intyg om godkänd testikelstatus. 
Minst en av meriterna måste tas på prov öppet för alla 
retrieverraser. 

Svenskt Jaktprovschampionat enbart jaktprov, SE J(j)Ch, retriever

retriever, samtliga raser Tre 1:a pris i elitklass på jaktprov (B) i Sverige, utdelade 
av minst två domare. 
Betyget godkänd på praktiskt jaktprov i Sverige eller 
Finland
Intyg om godkänd testikelstatus.

Svenskt Jaktprovsschampionat enbart jaktprov, SE J(j)Ch, spaniel 

spaniel, samtliga raser Två certifikat alternativt ett certifikat och två certi-
fikat-kvalitet från segrarklass på jaktprov.  
Högst en merit från enkelsläppsprov får tillgodoräknas.  
Intyg om godkänd testikelstatus.  
Övergångsregler: 
1:a pris i elitklass erhållet innan 2012-01-01 motsvarar 
meritvärdet certifikatkvalitet. 

GRUPP 8 STÖTANDE HUNDAR, APPORTERANDE HUNDAR OCH VATTENHUNDAR
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SE JCh (oavsett variant), tilläggskrav för jaktprovschampion i nordiskt land

Hund som redan uppnått motsvarande godkänt nationellt jaktprovschampionat i något nordisk land 
tilldelas svenskt jaktprovschampionat:

• då hunden erhållit en championatgrundande jaktprovsmerit i Sverige. Om det i 
kraven för det svenska jaktprovschampionatet förekommer olika nivåer på jaktprov-
smeritering ska meriten vara av den högre nivån.

Nordiskt jaktprovschampionat, Nord JCh
Tilldelas hund som erhållit godkänt jaktprovschampionat i tre av de nordiska länderna.

International Working Champion C.I.T. (motsvarar tidigare Int JCh)
Tilldelas hund som erhållit två CACIT utdelade av två domare samt lägst Very good eller 
2:a pris i kvalitetsbedömning på internationell utställning vid lägst 15 månaders ålder i 
unghundsklass, jaktklass eller öppenklass.

International Beauty and Working Champion (C.I.B.T.)
Kan tilldelas hund som innehar av FCI bekräftat C.I.T. och C.I.B.

Övriga championat  
Se sidan 89-94. 

Championat i övriga FCI-länder
För upplysningar om övriga FCI-länders regler och championat hänvisas till respektive 
lands kennelklubb. Adress och telefonnummer kan erhållas från:   
SKKs Tävlingsavdelning telefon: 08-795 33 22.

GRUPP 8 STÖTANDE HUNDAR, APPORTERANDE HUNDAR OCH VATTENHUNDAR
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GRUPP 8 STÖTANDE HUNDAR, APPORTERANDE HUNDAR OCH VATTENHUNDAR UTSTÄLLNINGS-  OCH CHAMPIONATREGLER

GRUPP 9
Sällskapshundar

Bichon frisé
Bichon havanais
Bolognese
Bostonterrier
Cavalier king charles spaniel
Chihuahua:
 - korthårig
 - långhårig
Chinese crested dog (hairless och 
powder puff)
Coton de tuléar
Fransk bulldogg
Griffon belge

Griffon bruxellois
Japanese chin
King charles spaniel
Kromfohrländer
Lhasa apso
Löwchen
Malteser
Mops
Papillon
Pekingese
Petit brabançon
Phalène
Pražský krysarík

Pudel:
 - stor 
 - mellan
 - dvärg
 - toy 
Russkaya tsvetnaya bolonka 
Russkiy toy 
 - släthårig
 - långhårig
Shih tzu
Tibetansk terrier
Tibetansk spaniel

Särbestämmelser
För ras, som ännu inte fått klubbtillhörighet (se sidan 97), är championatregler inte fast-
ställda och särbestämmelser kan tillkomma.

Obligatorisk mätning   
Storleksvarianten ska införas i domarkritiken och resultatlistan.

 pudel, toy, -dvärg och -mellan Ska mätas före bedömningens början vid varje utställn-
ingstillfälle, och ska tävla i den storleksvariant den mäts 
till för dagen, till dess att hunden uppnått 15 månaders 
ålder.  
Storleksvarianten ska införas i domarkritiken och resul-
tatlistan.

Slutlig mätning*:   
ska ske vid första utställningstillfället efter det att hunden uppnått 15 månaders ålder. 
Denna mätning genomförs innan bedömningen börjar. Därefter avgör domaren, vid 
varje enskild utställning, om hunden ska mätas.
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Slutligt inmätt:   
hund får i hundregistret bokstaven M (M= slutligt inmätt). Efter slutlig inmätning får 
hunden inte tävla som annan storlek.

pudel, toy  Över 24 cm till och med 28 cm mankhöjd     
  (idealet är 25 cm) med en toleransnivå på 1 cm nedåt.   
pudel, dvärg Över 28 cm till och med 35 cm mankhöjd.    
pudel, mellan Över 35 cm till och med 45 cm mankhöjd.

* Om hundägaren efter slutlig inmätning inte accepterar av domaren fastställt mätresultat, kan   
 anhållan om ommätning insändas till arrangerande klubb vid nästa utställningstillfälle.  
 Ommätning ska utföras av två för rasen auktoriserade domare. Ommätning kan ske endast en  
 gång och kan inte överklagas.

Certifikat

Certifikat utdelas alltid i bästa hanhunds-/tikklass.

chinese crested dog, hairless 
chinese crested dog, powder puff

Tävlar om gemensamt certifikat.

Internationellt utställningscertifikat, CACIB

pražský krysarík
russkaya tsvetnaya bolonka
russkiy toy

Får inte tilldelas CACIB.

chinese crested dog, hairless
chinese crested dog, 
powder puff

Tävlar om gemensamt CACIB.

pudel Respektive variant tävlar om CACIB enligt följande: 
toy  
aprikosröd, brun, grå, svart, vit - gemensamt CACIB. 
 
dvärg, mellan, stor 
a) brun, svart och vit - gemensamt CACIB. 
b) aprikosröd och grå - gemensamt CACIB.

Raser som inte får delta i finaltävlingar på internationella utställningar 

pražský krysarík
russkaya tsvetnaya bolonka

GRUPP 9 SÄLLSKAPSHUNDAR
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GRUPP 9 SÄLLSKAPSHUNDAR

Championat

Svenskt utställningschampionat, SE UCh

samtliga raser i grupp 9 Tre certifikat i Sverige utdelade av minst två domare. 
Minst ett av certifikaten ska ha utdelats tidigast när hun-
den uppnått åldern 24 månader och en dag.

SE UCh, tilläggskrav för utländsk utställningschampion

Hund som redan uppnått av SKK godkänt nationellt utställningschampionat i utomnordiskt land till-
delas titeln svensk utställningschampion:

• då hunden erhållit ett certifikat i Sverige tidigast när hunden uppnått åldern  
24 månader och en dag

Hund som redan uppnått godkänt nationellt utställningschampionat i något nordiskt land tilldelas 
titeln svensk utställningschampion:

• då hunden erhållit ett certifikat i Sverige oavsett ålder.

Nordiskt utställningschampionat, NordUCh
Tilldelas hund som erhållit godkänt utställningschampionat i tre av de nordiska länderna.

International Beauty Champion C.I.B. (motsvarar tidigare Int UCh)
Tilldelas hund som erhållit fyra CACIB utdelade i minst tre länder av minst tre domare. 
Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan första och sista CACIB.

Övriga championat  
Se sidan 89-94. 

Championat i övriga FCI-länder
För upplysningar om övriga FCI-länders regler och championat hänvisas till respektive 
lands kennelklubb. Adress och telefonnummer kan erhållas från:   
SKKs Tävlingsavdelning telefon: 08-795 33 22.

GRUPP 9 SÄLLSKAPSHUNDAR
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UTSTÄLLNINGS-  OCH CHAMPIONATREGLER

GRUPP 10
Vinthundar

Afghanhund
Azawakh
Borzoi
Chart polski
Galgo español

Greyhound
Irländsk varghund
Italiensk vinthund
Magyar agar

Saluki  
Skotsk hjorthund
Sloughi
Whippet

Särbestämmelser
För ras, som ännu inte fått klubbtillhörighet (se sidan 97), är championatregler inte fast-
ställda och särbestämmelser kan tillkomma.

Certifikat
Certifikat utdelas alltid i bästa hanhunds-/tikklass.

Bruksklass (bkl)
För samtliga raser i grupp 10 arrangeras bruksklass.

Följande krav gäller för deltagande i bruksklass:

samtliga raser i grupp 10 Placering inom den övre halvan av resultatlistan vid minst 
två nationella och/eller internationella Lure Coursing eller 
Races prov. Om sådana placeringar har skett vid 
Lure Coursing prov ska dessutom minst 75 % av max-
poängen ha uppnåtts. Resultat från klasserna veteran, 
sprinter och klass 2 är inte giltiga (sprinterklass och klass 2 
är endast öppna för whippet och italiensk vinthund).
Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan första och 
sista provtillfället.

Utlandsägd hund som innehar Working class certificate (wcc) äger rätt att deltaga i bruksklass.

 
OBS! uppdaterad sida!
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Championat

Svenskt utställningschampionat, SE UCh

samtliga raser i grupp 10 Tre certifikat i Sverige utdelade av minst två domare.  
Minst ett av certifikaten ska ha utdelats tidigast när 
hunden uppnått åldern 24 månader och en dag.

Tillägg: 
Hund som före 2012-01-01 erhållit minst tre certifikat  
på länsklubbsutställning ska erhålla minst ett Ck efter 
2012-01-01.

SE UCh, tilläggskrav för utländsk utställningschampion

Hund som redan uppnått av SKK godkänt nationellt utställningschampionat i utomnordiskt land till-
delas titeln svensk utställningschampion:

• då hunden erhållit ett certifikat i Sverige tidigast när hunden uppnått åldern  
24 månader och en dag

Hund som redan uppnått godkänt nationellt utställningschampionat i något nordiskt land tilldelas 
titeln svensk utställningschampion:

• då hunden erhållit ett certifikat i Sverige oavsett ålder. För raser där provmerit krävs 
ska dessa vara uppfyllda enligt krav för SE UCh.

Nordiskt utställningschampionat, Nord UCh
Tilldelas hund som erhållit godkänt utställningschampionat i tre av de nordiska länderna.

International Beauty Champion C.I.B. (motsvarar tidigare Int UCh)
Tilldelas hund som erhållit fyra CACIB utdelade i minst tre länder av minst tre domare. 
Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan första och sista CACIB.  

Svenskt lure coursing championat, SE LCCh
Tilldelas hund som erhållit tre certifikat på lure coursingprov i Sverige erövrade under minst 
två kalenderår samt lägst good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder 
på utställning.       

SE LCCh (oavsett variant), tilläggskrav för lure coursingchampion i nordiskt land

Hund som redan uppnått motsvarande godkänt nationellt lure coursingchampionat i något nordisk 
land tilldelas svenskt lure coursingchampionat:

• då hunden erhållit en championatgrundande provmerit i Sverige. 

Nordiskt lure coursing championat, Nord LCCh
Tilldelas hund som erhållit godkänt lure coursing championat i tre av de nordiska länderna.

GRUPP 10 V INTHUNDAR 
OBS! uppdaterad sida!
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International Races Champion C.I.C. (motsvarar tidigare Int LCCH)
Tilldelas hund som erhållit minst två CACIL alternativt ett CACIL och två Reserv CACIL 
utdelade i minst två länder, samt lägst Very good eller 2:a pris i kvalitetsbedömning i 
unghunds-, bruks-, öppen- eller championklass på internationell utställning. Minst ett 
år och en dag ska ha förflutit mellan första och sista CACIL/Reserv CACIL. 

International Beauty and Performance Champion C.I.B.P.
Tilldelas hund som erhållit minst två CACIB alternativt ett CACIB och två Reserv CACIB 
utdelade i minst två länder av minst två olika domare. Minst ett år och en dag ska ha förflutit 
mellan första och sista CACIB/Reserv CACIB. Dessutom ska hunden ha deltagit i minst 
tre CACIL (internationell lure coursing eller races) prov och tilldelats minst ett CACIL 
alternativt två Reserv CACIL. 
Observera: Endast raser som tillhör grupp 10 äger rätt att föreslås CACIL på internationellt 
lure coursingprov.     

Övriga championat 
Se sidan 89-94. 

Championat i övriga FCI-länder
För upplysningar om övriga FCI-länders regler och championat hänvisas till respektive 
lands kennelklubb. Adress och telefonnummer kan erhållas från:   
SKKs Tävlingsavdelning telefon: 08-795 33 22.

GRUPP 10 V INTHUNDAR 
OBS! uppdaterad sida!
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Icke rasspecifika championat 
Utdelas endast till hund registrerad i SKK eller  

erkänd utländsk kennelklubbs register

Svenskt agilitychampionat, SE AgCh

samtliga raser Tre certifikat  erövrade i officiell agilityklass III på tävling  
i Sverige. 

Övergångsregel:
För hund som före 2017-01-01 erhållit tre certifikat- 
resultat i officiell agilityklass III i Sverige och som inte 
innehar intyg om godkänd testikelstatus, krävs ett 
resultat med 0-fel i officiell agilityklass III i Sverige efter 
2016-12-31 för att erhålla SE AgCh.

Nordiskt agilitychampionat, Nord AgCh 

samtliga raser Godkänt agilitychampionat i tre av de nordiska länderna.

Svenskt agilitychampionat hopp, SE Ag(hopp)Ch 

samtliga raser Tre certifikat erövrade i officiell hoppklass III på tävling  
i Sverige. 

Övergångsregel:
För hund som före 2017-01-01 erhållit tre certifikatresul-
tat i officiell hoppklass III i Sverige och som inte innehar 
intyg om godkänd testikelstatus, krävs ett resultat med 
0-fel i officiell hoppklass III i Sverige efter 2016-12-31 för 
att erhålla SE Ag(hopp)Ch.

Nordiskt agilitychampionat hopp, Nord Ag(hopp)Ch 

samtliga raser Godkänt agility hopp championat i tre av de nordiska 
länderna.

International Agility Champion, C.I.AG. (motsvarar tidigare Int AgCh)

samtliga raser Två CACIAG, utdelade i två olika länder för två 
domare. Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan 
första och sista CACIAG.  
Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter 15 
månaders ålder på internationell utställning.



90

Svenskt dragprovschampionat, SE DragCh

samtliga raser Tre certifikat på dragprov anordnade av Svenska  
Brukshundklubben. Ett av certifikaten kan vara taget 
inom linkörning. Intyg om godkänd testikelstatus.

Svenskt freestylechampionat, SE FreeCh

samtliga raser Tre certifikat erövrade i officiell freestyleklass III på  
tävling i Sverige. 

Övergångsregel:
För hund som före 2017-01-01 erhållit tre certifikat i 
officiell freestyle klass III i Sverige och som inte innehar 
intyg om godkänd testikelstatus, krävs ytterligare ett 
certifikat i officiell freestyle klass III i Sverige efter 
2016-12-31 för att erhålla SE FreeCh.

Nordiskt freestylechampionat, Nord FreeCh

samtliga raser Godkänt freestylechampionat i tre av de nordiska  
länderna.

Svenskt heelwork to music championat, SE HtMCh

samtliga raser Tre certifikat erövrade i officiell heelwork to music klass 
III på tävling i Sverige. 

Övergångsregel:
För hund som före 2017-01-01 erhållit tre certifikat i 
officiell heelwork to music klass III i Sverige och som 
inte innehar intyg om godkänd testikelstatus, krävs ytter-
ligare ett certifikat i officiell heelwork to music klass III i 
Sverige efter 2016-12-31 för att erhålla SE HtMCh.

Nordiskt heelwork to music championat, Nord HtMCh 

samtliga raser Godkänt heelwork to music championat i tre av de 
nordiska länderna.

Svenskt IPO-FH championat, SE IPO-FHCh 

samtliga raser Tre certifikat på Svenska Brukshundklubbens IPO prov, 
kategori IPO-FH. 
Intyg om godkänd testikelstatus.

ICKE RASSPECIFIKA CHAMPIONAT
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ICKE RASSPECIFIKA CHAMPIONAT

Svenskt patrullhundschampionat, SE PtrhCh

samtliga raser Tre certifikat på Svenska Brukshundklubbens bruksprov, 
kategori Patrullhund. 
Intyg om godkänd testikelstatus.

Svenskt rapportprovschampionat, SE RpCh 

samtliga raser Tre certifikat på Svenska Brukshundklubbens bruksprov, 
kategori Rapport. 
Intyg om godkänd testikelstatus.

Svenskt räddningshundschampionat, SE RdhCh 

samtliga raser Tre certifikat på Svenska Brukshundklubbens IPO prov, 
kategori IPO-R. 
Intyg om godkänd testikelstatus.

Svenskt spårprovschampionat, SE SpCh 

samtliga raser Tre certifikat på Svenska Brukshundklubbens bruksprov, 
kategori Spår. 
Intyg om godkänd testikelstatus.

Svenskt sökprovschampionat, SE SöCh 

samtliga raser Tre certifikat på Svenska Brukshundklubbens bruksprov, 
kategori Sök. 
Intyg om godkänd testikelstatus.

Svenskt lydnadschampionat, SE LCh 

samtliga raser Tre 1:a pris i Klass 3 på lydnadstävling i Sverige.

Övergångsregel:
Hund som före 2017-01-01 erhållit ett eller två 1:a pris 
i elitklass på lydnadsprov i Sverige kan tillgodoräkna sig 
dessa för ett SE LCh.

För hund som före 2017-01-01 erhållit tre 1:a pris i 
elitklass på lydnadsprov i Sverige och som inte innehar 
intyg om godkänd testikelstatus, krävs ett 1:a pris i Klass 
3 på lydnadstävling i Sverige efter 2016-12-31 för att 
erhålla SE LCh.

ICKE RASSPECIFIKA CHAMPIONAT
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Nordiskt lydnadschampionat, Nord LCh 

samtliga raser Godkänt lydnadschampionat i tre av de nordiska länderna.

International Obedience Champion, C.I.OB. (motsvarar tidigare Int LCh) 

samtliga raser Två CACIOB utdelade i två länder.  
Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan första och 
sista CACIOB.  
Lägst Good eller 2:a pris i kvalitetsbedömning efter  
15 månaders ålder på internationell utställning.

Svenskt Rallylydnadschampionat, SE RallyCh

samtliga raser Tre certifikat erhållna på officiell rallylydnadstävling i 
mästarklass i Sverige.

Nordiskt viltspårprovschampionat, Nord VCh

samtliga raser Godkänt viltspårprovschampionat i tre av de nordiska 
länderna.

Svenskt viltspårprovschampionat, SE VCh

Raser enligt lista på nästa sida Tre 1:a pris i öppen klass, utdelade av minst två domare.  
Intyg om godkänd testikelstatus.  
En av de i championatet ingående meriterna ska alltid ha 
erörvrats efter det att championattiteln införts för rasen.

Tilläggskrav för hund som innehar icke rasspecifikt championat i nordiskt land

Hund som redan uppnått motsvarande godkänt nationellt championat i något nordisk land tilldelas 
motsvarande svenskt championat:

• då hunden erhållit en championatgrundande provmerit i Sverige. 

ICKE RASSPECIFIKA CHAMPIONAT ICKE RASSPECIFIKA CHAMPIONAT

Nedanstående raser äger rätt att erhålla Svenskt Viltspårprovschampionat, SE VCh
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entlebucher sennenhund (2007)
épagneul bleu de picardi (2017)
épagneul francais
épagneul picard (2017)
eurasier (1999)
faraohund (2005)
field spaniel
fila brasileiro (1999)
finsk lapphund (1999)
flatcoated retriever
fransk bulldogg (1999)
galgo español (2005)
gammel dansk hönsehund
golden retriever
gonczy polski (2012) 
gos d’atura catalá (2005)
grand basset griffon vendéen 
(1999)
grand danois (2004)
grand griffon vendéen (2012) 
greyhound (2005)
griffon belge (1999)
griffon bleu de gascogne (2017) 
griffon bruxellois (1999)
griffon d’arret àpoil dur/ korthals
griffon fauve de bretagne (2010)
griffon nivernais (2012) 
grosser münsterländer (2014)
grosser schweizer sennenhund 
(2007)
grönlandshund (2002)
hannoveransk viltspårhund
hollandse herdershond
hovawart
hälleforshund (2011)
irish glen of imaal terrier
irish softcoated wheaten terrier
irländsk terrier
irländsk varghund (2005)
irländsk vattenspaniel
isländsk fårhund (1999)
italiensk vinthund (2005)
jack russell terrier
japanese chin (1999)
japansk spets (1999)    
juzjnorusskaja ovtjarka
jämthund (2011)
karelsk björnhund (2011)
kavkazskaja ovtjarka (1999)

ICKE RASSPECIFIKA CHAMPIONAT

affenpinscher
afghanhund (2005)
airedaleterrier
akita (1999)
alaskan malamute (1999
alpenländische dachsbracke
american akita (1999) 
american staffordshire terrier
american toy fox terrier (2017)
amerikansk cocker spaniel
anatolisk herdehund (1999)
appenzeller sennenhund  (2007
australian cattledog
australian kelpie
australian shepherd
australian stumpy tail cattle dog 
(2008)
australisk terrier
azawakh (2005)
barbet (2011)
basenji (1999)
basset artésien normand (1999
basset bleu de gascogne (1999
basset fauve de bretagne (1999
basset hound (1999)
bayersk viltspårhund
beagle (2012) 
bearded collie (2001)
beauceron
bedlingtonterrier
belgisk vallhund/ groenendael
belgisk vallhund/ laekenois
belgisk vallhund/ malinois
belgisk vallhund/ tervueren
bergamasco (1999)
berger des pyrénées (1999)
berger picard
berner sennenhund (2007
bichon frisé (1999)
bichon havanais (1999)
black and tan coonhound (2012)
blodhund (1999)
bluetick coonhound (2012) 
bolognese (1999)
border collie (2012) 
borderterrier
borzoi (2002)
bosanski ostradlaki gonic barak 
(2016) 

bostonterrier (1999)
bouvier des ardennes (2016)
bouvier des flandres 
boxer
bracco italiano
braque du bourbonnais (2017) 
braque francais/ gascogne (2012
braque francais/ pyrénées (2012)
breton
briard
bullmastiff (1999)
bullterrier
cairnterrier
canaan dog (2002)
cane corso (2010)
cão da serra da estrela (1999
cão da serra de aires (1999
cavalier king charles spaniel
ceskoslovenský vlciak (2016)
cesky fousek
ceskyterrier
chart polski (2005)
chesapeake bay retriever
chihuahua (1999)
chinese crested dog (1999)
chodsky pes (2017) 
chow chow (1999)
cirneco dell’etna (2005)
clumber spaniel
cocker spaniel
collie, korthårig
collie, långhårig
coton de tuléar (1999)
curly coated retriever
dalmatiner (1999)
dandie dinmont terrier
dansk-svensk gårdshund (1999)
deutsche bracke (2017) 
dobermann
dogo canario (2016) 
dogo argentino (2004)
dogue de bordeaux (1999)
drentsche patrijshond (2010)
drever (2000)
dvärgpinscher
dvärgschnauzer
engelsk bulldogg (1999)
engelsk springer spaniel
english toy terrier

Nedanstående raser äger rätt att erhålla Svenskt Viltspårprovschampionat, SE VCh
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slovenský cuvac (1999)
slovenský hrubosrsty stavac (ohar) 
(2012) 
slovenský kopov (2005)
släthårig foxterrier 
spinone
sredneasiatskaja ovtjarka
stabijhoun
staffordshire bullterrier
steinrische rauhhaarbracke (2017) 
strävhårig foxterrier
strävhårig vorsteh (2014)
sussex spaniel
svensk lapphund (1999)
svensk vit älghund (2011)
taiwan dog (2008)
tax
tenterfield terrier (2017) 
terrier brasileiro (2008)
thai bangkaew dog (2017) 
thai ridgeback dog (2002)
tibetansk mastiff (1999)
tibetansk spaniel (1999)
tibetansk terrier (1999)
tornjak (2008)
tosa (1999)
tysk jaktterrier
tysk schäferhund 
tysk spets (grosspitz/mittelspitz/
kleinspitz) (1999)
ungersk vizsla (2014)
weimaraner
welsh corgi cardigan (1999)
welsh corgi pembroke (1999)
welsh springer spaniel
welshterrier
west highland white terrier
wetterhoun (2017) 
whippet (2002)
working kelpie (2015)
vit herdehund (2006)
volpino italiano (1999)
västgötaspets
västsibirisk lajka (2011)
xoloitzcuintle (1999)
yorkshireterrier
österreichischer pinscher (2017) 
östsibirisk lajka (2011)

perro sin pelo del perú (1999)
petit basset griffon vendéen (1999)
petit bleu de gascogne (2012) 
petit brabançon (1999)
phalène (1999)
pinscher
plott (2012) 
podenco ibecenco (2005)
podengo português (2005)
polski owczarek nizinny (1999)
polski owczarek podhalanski (2002)
pomeranian (tysk spets/zwergspitz) 
(1999)
porcelaine (2017) 
portugisisk vattenhund (1999)
posavski gonic
pražský krysarík (2008)
pudel
pudelpointer
puli (1999)
pumi (1999)
pyrenéerhund (1999)
pyreneisk mastiff (1999)
rhodesian ridgeback
riesenschnauzer
rottweiler
russkaya tsvetnaya bolonka (2017) 
russkiy toy (2008)
rysk-europeisk lajka (2011)
rysk svart terrier
saluki (2005)
samojedhund (1999)
sankt bernhardshund (1999)
sarplaninac (1999)
schapendoes (2000)
schipperke (1999)
schnauzer
sealyhamterrier
shar pei (1999)
shetland sheepdog (2006)
shiba (1999)
shih tzu
siberian husky (2002)
silky terrier
skotsk hjorthund (2005)
skotsk terrier
skyeterrier
sloughi (2005)

Årtal inom parentes anger när SE VCh infördes för rasen. 
För raser ovan där årtal inte angetts infördes titeln 1998-01-01.

ICKE RASSPECIFIKA CHAMPIONAT

keeshond (tysk spets/wolfspitz) 
(1999)
kerry blue terrier
king charles spaniel (1999)
kleiner münsterländer (2014)
komondor (1999)
korea jindo dog (2008)
korthårig vorsteh (2014)
kromfohrländer (1999)
kuvasz (1999)
labrador retriever
lagotto romagnolo (1999)
lakelandterrier
lancashire heeler (1999)
landseer (1999)
lapsk vallhund (1999)
leonberger (1999)
lhasa apso (1999)
långhårig vorsteh (2014)
löwchen (1999)
malteser (1999)
manchesterterrier
maremmano abruzzese (1999)
mastiff (1999)
mastín español (1999)
mastino napoletano (1999)
miniatyrbullterrier
mops (1999)
mudi (1999)
nederlandse kooikerhondje (1999)
newfoundlandshund (2002)
nihon teria (2017) 
norfolkterrier
norsk buhund (1999)
norsk lundehund (1999)
norsk älghund grå (gråhund) 
(2011)
norsk älghund svart (2011)
norwichterrier
nova scotia duck tolling retriever
old english sheepdog (1999)
otterhound
papillon (1999)
parson russell terrier 
pekingese (1999)
perdigueiro portugnes (2012) 
perro de agua español (2005)
perro dogo mallorquin/ca de bou 
(1999)

Övriga titlar och beteckningar  
som registreras av SKK
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ICKE RASSPECIFIKA CHAMPIONAT Övriga titlar och beteckningar  
som registreras av SKK

IPO I, II, III Internationell Prövningsordning  
 skyddshund 

LD Startklass,  
I, 2, 3 Lydnadsdiplom 

J Jaktprovsmeriterad i Sverige  
 enligt krav för deltagande i   
 Jaktklass på utställning 
 (gäller endast vissa raser)

AP Arbetsprov för sennenhundar

GK VALLH PR Godkänt vallhundprov vid   
 SVaKs prov

PDP Godkänt Polarhundsprov för  
 samojedhund, alaskan malamute,  
 grönlandshund

RLD N, F, A, M  Rallylydnadsdiplom 
 (nybörjar-, fortsättning-,  
 avancerad- och mästarklass)

FD I, II, III  Freestylediplom

HtM I, II, III  Heelwork to Musicdiplom

AgD I, II, III  Agilitydiplom

AgHD I, II, III  Agility Hopp Diplom

DRH  Dragprovskvalifikation,  
 dragprov nordisk stil SBK

PH  Polishund

TH  Tullhund

VH  Väktarhund

LH Ledarhund

AH Assistanshund

AH (OREG)  Assistanshund oregistrerad

Patrh I, II, III  Patrullhund

Rph I, II, III  Rapporthund

Skh I, II, III Skyddshund

Sph I, II, III  Spårhund

Sökh I, II, III Sökhund

Titlar
TJH Godkänt Tjänstehundcertifikat KORAD Avelskorad 

Vinnartitlar
SE V Svensk vinnare 
SE JV Svensk juniorvinnare
SE VV  Svensk veteranvinnare 
DK V  Dansk vinnare
DK JV  Dansk juniorvinnare
DK VV  Dansk veteranvinnare
FI V Finsk vinnare
FI JV Finsk juniorvinnare
FI VV Finsk veteranvinnare
IS V Isländsk vinnare
NO V  Norsk vinnare

NO JV  Norsk juniorvinnare
NO VV  Norsk veteranvinnare
NORD V  Nordisk vinnare 
NORD JV  Nordisk juniorvinnare
NORD VV  Nordisk veteranvinnare
EUW  FCI Europavinnare
JEUW  FCI Junior Europavinnare 
VEUW FCI Veteran Europavinnare
WW  FCI Världsvinnare 
JWW  FCI Junior Världsvinnare 
VWW  FCI Veteran Världsvinnare

Ovanstående vinnartitlar kan erövras vid speciella, årligen återkommande vinnar utställningar. 

Beteckningar
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Specialklubbar
SBaK Svenska Bassetklubben
SBC Specialklubben för Bearded collie
SBHK Svenska Bergs- och  Herdehundsklubben
SBK Svenska Brukshundklubben
SBlK Svenska Beagleklubben
SBMK  Svenska Bullmastiffklubben
SBTK  Svenska Bostonterrierklubben
SCKCS Specialklubben för Cavalier King   
 Charles Spaniel 
SDHK   Svenska Dvärghundsklubben
SDK Svenska Dreverklubben
SDS Svenska Dalmatinersällskapet  
 Specialklubben för Dalmatiner
SGDK    Svenska Grand Danoisklubben
SGSK Svenska Gordonsetterklubben
SGVK  Svenska Gårds- och  Vallhundklubben
SIFK    Svenska Isländsk Fårhund Klubben
SISK Svenska Irländsk Setterklubben
SKEB  Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg
SKF Specialklubb för   
 Kontinentala Fågelhundar
SKV Specialklubben för Västgötaspets
SLBK   Svenska Leonbergerklubben
SLK Svenska Lapphundklubben
SNK Svenska Newfoundlandshundklubben
SPHK Svenska Polarhundklubben
SPK Svenska Pudelklubben
SRRS  Specialklubben   
 Rhodesian Ridgeback Sverige

SSDV Svenska Specialklubben för   
 Drivande Vildsvinshundar
SSF Specialklubben för   
 Skällande Fågelhundar 
SShK Svenska Sennenhundklubben
SSK Svenska Setterklubben för   
 Engelsk Setter 
SSPK Svenska Schnauzer Pinscherklubben 
SSRK Svenska Spaniel och Retrieverklubben
SSSK Svenska Shetland Sheepdogklubben
SST Specialklubben för Shih Tzu
SSTS    Svensk Specialklubb för  
 Tibetansk Spaniel
SSUK Svenska Spets- och Urhundklubben 
SVaK Svenska Vallhundsklubben
SWCK  Svenska Welsh Corgi Klubben
SWK Svenska Wachtelhundklubben
SVK Svenska Vorstehklubben
SvkFUR Svenska Klubben för  
 Ungerska Rashundar
SvKTR  Svensk Specialklubb för   
 Tibetanska Raser 
SvPK Svenska Pointerklubben 
SvSHK  Svenska Schweisshundklubben
SvStK Svenska Stövarklubben 
SvTeK   Svenska Terrierklubben
SvTK   Svenska Taxklubben
SvVK Svenska Vinthundklubben 
SÄK Svenska Älghundklubben

SKK avtalsanslutna klubbar 
RACC Ras- och avelsföreningen för Cane  
 Corso
RPVH Rasklubben för 
 Portugisisk Vattenhund
SBBK Svenska Barbetklubben
SDCK Svenska Dogo Canario Klubben
SKLK Svenska Kromfohrländerklubben
SKooi Svenska Kooikerhondjeklubben

SLHK Svenska Lancashire Heeler klubben
SLRK Svenska Lagotto Romagnolo klubben
SPDAEK Svenska Perro de Agua Espanol   
 Klubben
SvBK Svenska Blodhundklubben
SWKK Svenska Working Kelpie Klubben
SvLK Svenska Landseerklubben
SvSpK Svenska Shar Pei Klubben

Förkortningar

Verksamhetsklubbar
FA Fågelhundklubbarnas Arbetsutskott
SAgiK Svenska Agilityklubben 
SGK Svenska Grythundklubben

SHFK  Svenska Hundfreestyleklubben
SNWK Svenska Noseworkklubben
SvKV Svenska Kroppsvallarklubben
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Förkortningar

Rasnamn FCI std Grupp Klubb
affenpinscher 186 2 SSPK
afghanhund 228 10 SvVK
aïdi 247 2 SBHK
airedaleterrier 7 3 SvTeK
akita 255 5 SSUK
alaskan malamute 243 5 SPHK
alpenländische dachsbracke 254 6 SvSHK
american akita 344 5 SSUK
american eskimo dog **   5 
american foxhound 303 6 SvStK
american hairless terrier ** 3 (SKK)*
american staffordshire terrier 286 3 SvTeK
american toy fox terrier **  3 (SKK)*
american water spaniel 301 8 
amerikansk cocker spaniel 167 8 SSRK
anatolisk herdehund 331 2 SBHK
anglo-francais de petite vénerie 325 6 
anglo-russkaja gontjaja (tidigare rysk fläckig stövare) ** 6 SvStK
appenzeller sennenhund 46 2 SShK
ariégeois 20 6 
australian cattledog 287 1 SBK
australian kelpie 293 1 SBK
australian shepherd   342 1 SBK
australian stumpy tail cattle dog 351 1 
australisk terrier 8 3 SvTeK
azawakh 307 10 SvVK
barbet 105 8 SBBK
basenji 43 5 SSUK
basset artésien normand 34 6 SBaK
basset bleu de gascogne 35 6 SBaK
basset fauve de bretagne 36 6 SBaK
basset hound 163 6 SBaK
bayersk viltspårhund 217 6 SvSHK
beagle 161 6 SBlK
beagle harrier 290 6 
bearded collie 271 1 SBC
beauceron 44 1 SBK
bedlingtonterrier 9 3 SvTeK
belgisk vallhund/ groenendael 15 1 SBK
belgisk vallhund/ laekenois 15 1 SBK
belgisk vallhund/ malinois 15 1 SBK
belgisk vallhund/ tervueren 15 1 SBK
bergamasco 194 1 SGVK
berger des pyrénées à face rase 138 1 SGVK
berger des pyrénées à poil long 141 1 SGVK

Rasförteckning
Förteckning över raser som kan delta i SKKs utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar.

* Specialklubbstillhörighet är inte fastställd. ** Inte erkänd av FCI. *** Rasen har inte utställningsrätt.
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Rasnamn FCI std Grupp Klubb
berger picard 176 1 SBK
berner sennenhund 45 2 SShK
bichon frisé 215 9 SDHK
bichon havanais 250 9 SDHK
billy 25 6 
black and tan coonhound 300 6 SSDV
blodhund 84 6 SvBK
bluetick coonhound ** 6 SSDV
bolognese 196 9 SDHK
border collie 297 1 SVaK
borderterrier 10 3 SvTeK
borzoi 193 10 SvVK
bosanski ostrodlaki gonic barak 155 6 SSDV
bostonterrier 140 9 SBTK
bouvier des ardennes 171 1 SBK
bouvier des flandres 191 1 SBK
boxer 144 2 SBK
bracco italiano 202 7 SKF
brandlbracke - (vieräugl) 63 6 
braque d’auvergne 180 7 
braque de l’ariège 177 7 
braque du bourbonnais 179 7 (SKK)*
braque francais, type gascogne 133 7 SKF  
braque francais, type pyrénées 134 7 SKF  
braque saint-germain 115 7 
breton 95 7 SKF
briard 113 1 SBK
briquet griffon vendéen 19 6 
broholmer 315 2 SBHK
bullmastiff 157 2 SBMK
bullterrier 11 3 SvTeK
ca de bestiar 321 1 
cairnterrier 4 3 SvTeK
canaan dog 273 5 SSUK
cane corso   343 2 RACC
cão da serra da estrela 173 2 SBHK
cão da serra de aires 93 1 SGVK
cão de castro laboreiro 170 2 
cão fila de são miguel   340 2 
cavalier king charles spaniel 136 9 SCKCS
ceskoslovenský vlciak 332 1 (SKK)*
cesky fousek 245 7 SKF
ceskyterrier 246 3 SvTeK
chart polski  333 10 SvVK
chesapeake bay retriever 263 8 SSRK
chien d’artois 28 6 
chihuahua 218 9 SDHK

RASFÖRTECKNING

* Specialklubbstillhörighet är inte fastställd. ** Inte erkänd av FCI. *** Rasen har inte utställningsrätt.
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RASFÖRTECKNING

Rasnamn FCI std Grupp Klubb
chinese crested dog 288 9 SDHK
chodský pes  ** 1 SBK
chow chow 205 5 SSUK
cimarrón uruguayo 353 2 SBHK
ciobanesc romanesc carpatin  350 1 (SKK)*
ciobanesc romanesc de bucovina 357 2 
ciobanesc romanesc mioritic  349 1 
cirneco dell’etna 199 5 SvVK
clumber spaniel 109 8 SSRK
cocker spaniel 5 8 SSRK
collie, korthårig 296 1 SBK
collie, långhårig 156 1 SBK
coton de tuléar 283 9 SDHK
crnogorski planinski gonic  279 6 
curly coated retriever 110 8 SSRK
dalmatiner 153 6 SDS
dandie dinmont terrier 168 3 SvTeK
dansk spids **   5 
dansk-svensk gårdshund 356 2 SGVK
deutsche bracke 299 6 (SKK)*
deutsch stichelhaar (tidigare stichelhaariger deutscher vorsteh)  232 7 
dobermann 143 2 SBK
dogo argentino 292 2 (SKK)*
dogo canario 346 2 SDCK
dogue de bordeaux 116 2 SBHK
drentsche patrijshond 224 7 SKF
drever 130 6 SDK
dunkerstövare 203 6 SvStK
dvärgpinscher 185 2 SSPK
dvärgschnauzer 183 2 SSPK
engelsk bulldogg 149 2 SKEB
engelsk setter 2 7 SSK
engelsk springer spaniel 125 8 SSRK
english toy terrier 13 3 SvTeK
entlebucher sennenhund 47 2 SShK
épagneul bleu de picardie 106 7 (SKK)*
épagneul de pont-audemer 114 7 
épagneul francais 175 7 SKF
épagneul picard 108 7 (SKK)*
erdélyi kopó 241 6 
estnisk stövare ** 6 (SKK)*
eurasier 291 5 SSUK
faraohund 248 5 SvVK
field spaniel 123 8 SSRK
fila brasileiro 225 2 SBHK
finsk lapphund 189 5 SLK
finsk spets 49 5 SSF

RASFÖRTECKNING

* Specialklubbstillhörighet är inte fastställd. ** Inte erkänd av FCI. *** Rasen har inte utställningsrätt.
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Rasnamn FCI std Grupp Klubb
finsk stövare 51 6 SvStK
flatcoated retriever 121 8 SSRK
foxhound 159 6 SvStK
francais blanc et noir 220 6 
francais blanc et orange 316 6 
francais tricolore 219 6 
fransk bulldogg 101 9 SDHK
galgo español 285 10 SvVK
gammel dansk hönsehund 281 7 SKF
gascon saintongeois 21 6 
golden retriever 111 8 SSRK
gonczy polski 354 6 SSDV
gordonsetter 6 7 SGSK
gos d’atura catalá 87 1 SGVK
gotlandsstövare ** 6 SvStK
grand anglo-francais blanc et noir 323 6 
grand anglo-francais blanc et orange 324 6 
grand anglo-francais tricolore 322 6 
grand basset griffon vendéen 33 6 SBaK
grand bleu de gascogne 22 6 
grand danois 235 2 SGDK
grand griffon vendéen 282 6 SSDV
greyhound 158 10 SvVK
griffon belge 81 9 SDHK
griffon bleu de gascogne 32 6 (SKK)*
griffon bruxellois 80 9 SDHK
griffon d’arret à poil dur/korthals 107 7 SKF
griffon fauve de bretagne 66 6 SSDV
griffon nivernais 17 6 SSDV
grosser münsterländer 118 7 SVK
grosser schweizer sennenhund 58 2 SShK
grönlandshund 274 5 SPHK
haldenstövare 267 6 SvStK
hamiltonstövare 132 6 SvStK
hannoveransk viltspårhund 213 6 SvSHK
harrier 295 6 SvStK
hellinikos ichnilatis 214 6 
hokkaido 261 5 SSUK
hollandse herdershond 223 1 SBK
hollandse smoushond 308 2 
hovawart 190 2 SBK
hrvatski ovcar 277 1 (SKK)*
hygenstövare 266 6 SvStK
hälleforshund ** 5 SÄK
irish glen of imaal terrier 302 3 SvTeK
irish softcoated wheaten terrier 40 3 SvTeK
irländsk röd och vit setter 330 7 SISK

RASFÖRTECKNING

* Specialklubbstillhörighet är inte fastställd. ** Inte erkänd av FCI. *** Rasen har inte utställningsrätt.



101

RASFÖRTECKNING

Rasnamn FCI std Grupp Klubb
irländsk röd setter 120 7 SISK
irländsk terrier 139 3 SvTeK
irländsk varghund 160 10 SvVK
irländsk vattenspaniel 124 8 SSRK
isländsk fårhund 289 5 SIFK
istarski kratkodlaki gonic 151 6 SvStK
istarski ostrodlaki gonic 152 6 
italiensk vinthund 200 10 SvVK
jack russell terrier 345 3 SvTeK
japanese chin 206 9 SDHK
japansk spets 262 5 SSUK
juzjnorusskaja ovtjarka 326 1 SBHK
jämthund 42 5 SÄK
kai 317 5 SSUK
karelsk björnhund 48 5 SÄK
kavkazskaja ovtjarka 328 2 SBHK
keeshond (tysk spets/wolfspitz) 97 5 SSUK
kerry blue terrier 3 3 SvTeK
king charles spaniel 128 9 SDHK
kishu 318 5 
kleiner münsterländer 102 7 SVK
komondor 53 1 SvkFUR
korea jindo dog  334 5 SSUK
korthårig vorsteh 119 7 SVK
kraski ovcar 278 2 (SKK)*
kromfohrländer 192 9 SKLK
kuvasz 54 1 SBHK
labrador retriever 122 8 SSRK
lagotto romagnolo  298 8 SLRK
lakelandterrier 70 3 SvTeK
lancashire heeler 360 1 SLHK
landseer 226 2 SvLK
lapsk vallhund 284 5 SLK
leonberger 145 2 SLBK
lhasa apso 227 9 SvKTR
långhårig vorsteh 117 7 SVK
löwchen 233 9 SDHK
magyar agar 240 10 SvVK
malteser 65 9 SDHK
manchesterterrier 71 3 SvTeK
maremmano abruzzese 201 1 SBHK
mastiff 264 2 SBHK
mastín español 91 2 SBHK
mastino napoletano 197 2 (SKK)*
miniatyrbullterrier 359 3 SvTeK
mops 253 9 SDHK
mudi 238 1 SvkFUR

RASFÖRTECKNING

* Specialklubbstillhörighet är inte fastställd. ** Inte erkänd av FCI. *** Rasen har inte utställningsrätt.
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Rasnamn FCI std Grupp Klubb
nederlandse kooikerhondje 314 8 SKooi
newfoundlandshund 50 2 SNK
nihon teria 259 3 SvTeK
norfolkterrier 272 3 SvTeK
norrbottenspets 276 5 SSF
norsk buhund 237 5 SSUK
norsk lundehund 265 5 SSUK
norsk älghund, grå (gråhund) 242 5 SÄK
norsk älghund, svart 268 5 SÄK
norwichterrier 72 3 SvTeK
nova scotia duck tolling retriever 312 8 SSRK
ogar polski 52 6 
old english sheepdog 16 1 SGVK
otterhound 294 6 (SKK)*
papillon 77 9 SDHK
parson russell terrier  339 3 SvTeK
pekingese 207 9 SDHK
perdigueiro portugues 187 7 SKF
perdiguero de burgos 90 7 
perro de agua español 336 8 SPDAEK
perro dogo mallorquín/ca de bou 249 2 SBHK
perro sin pelo del perú 310 5 SSUK
petit basset griffon vendéen 67 6 SBaK
petit bleu de gascogne 31 6 (SKK)*
petit brabançon 82 9 SDHK
phalène 77 9 SDHK
pinscher 184 2 SSPK
plott ** 6 SSDV
podenco canario 329 5 SvVK
podenco ibicenco 89 5 SvVK
podengo portugues 94 5 SvVK
pointer 1 7 SVPK
poitevin 24 6 
polski owczarek nizinny 251 1 SGVK
polski owczarek podhalanski 252 1 SBHK
pomeranian (tysk spets/zwergspitz) 97 5 SSUK
porcelaine 30 6 (SKK)*
portugisisk vattenhund 37 8 RPVH
posavski gonic 154 6 SSDV
prazsky krysarik ** 9 SDHK
pudel 172 9 SPK
pudelpointer 216 7 SKF
puli 55 1 SvkFUR
pumi 56 1 SvkFUR
pyrenéerhund 137 2 SBHK
pyreneisk mastiff 92 2 SBHK
rafeiro do alentejo 96 2 (SKK)*

RASFÖRTECKNING

* Specialklubbstillhörighet är inte fastställd. ** Inte erkänd av FCI. *** Rasen har inte utställningsrätt.
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RASFÖRTECKNING

Rasnamn FCI std Grupp Klubb
rat terrier ** 3 (SKK)*
ratonero bodeguero andaluz  ** 3 
rhodesian ridgeback 146 6 SRRS
riesenschnauzer 181 2 SBK
rottweiler 147 2 SBK
russkaja gontjaja (tidigare rysk stövare) ** 6 SvStK
russkaya tsvetnaya bolonka ** 9 SDHK
russkiy toy  352 9 SDHK
rysk-europeisk lajka 304 5 SÄK
rysk svart terrier 327 2 SBK
saarlooswolfhond 311 1 (SKK)*
sabueso español 204 6 SvStK
saluki 269 10 SvVK
samojedhund 212 5 SPHK
sankt bernhardshund 61 2 SBHK
sarplaninac 41 2 SBHK
schapendoes 313 1 SGVK
schillerstövare 131 6 SvStK
schipperke 83 1 SGVK
schnauzer 182 2 SSPK
schweiziska små stövare/ berner 60 6 
schweiziska små stövare/ jura 60 6 
schweiziska små stövare/ luzerner 60 6 
schweiziska små stövare/ schwyzer 60 6 
schweiziska stövare/ berner 59 6 SvStK
schweiziska stövare/ jura 59 6 SvStK
schweiziska stövare/ luzerner 59 6 SvStK
schweiziska stövare/ schwyzer 59 6 SvStK
sealyhamterrier 74 3 SvTeK
segugio italiano, släthårig 337 6 
segugio italiano, strävhårig 198 6 
serbski gonic  150 6 SvStK
serbski trobojni gonic 229 6 
shar pei 309 2 SvSpK
shetland sheepdog 88 1 SSSK
shiba 257 5 SSUK
shih tzu 208 9 SST
shikoku 319 5 
siberian husky 270 5 SPHK
silky terrier 236 3 SvTeK
skotsk hjorthund 164 10 SvVK
skotsk terrier 73 3 SvTeK
skyeterrier 75 3 SvTeK
sloughi 188 10 SvVK
slovenský cuvac 142 1 SBHK
slovenský hrubosrsty stavac  (ohar) 320 7 SKF
slovenský kopov 244 6 SSDV

RASFÖRTECKNING

* Specialklubbstillhörighet är inte fastställd. ** Inte erkänd av FCI. *** Rasen har inte utställningsrätt.
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Rasnamn FCI std Grupp Klubb
släthårig foxterrier 12 3 SvTeK
smålandsstövare 129 6 SvStK
spinone 165 7 SKF
sredneasiatskaja ovtjarka 335 2 SBHK
stabijhoun 222 7 SKF
staffordshire bullterrier 76 3 SvTeK
steirische rauhhaarbracke  62 6 (SKK)*
strävhårig foxterrier 169 3 SvTeK
strävhårig vorsteh 98 7 SVK
sussex spaniel 127 8 SSRK
svensk lapphund 135 5 SLK
svensk vit älghund ** 5 SÄK
taiwan dog  348 5 
tax 148 4 SvTK
tenterfield terrier ** 3 SvTeK
terrier brasileiro   341 3 SvTeK
thai bangkaew dog 358 5 (SKK)*
thai ridgeback dog   338 5 SSUK
tibetansk mastiff 230 2 SvKTR
tibetansk spaniel 231 9 SSTS
tibetansk terrier 209 9 SvKTR
tirolerbracke 68 6 
tornjak 355 2 (SKK)*
tosa 260 2 SBHK
tysk jaktterrier 103 3 SvTeK
tysk schäferhund 166 1 SBK
tysk spets (gross-/klein-/mittelspitz) 97 5 SSUK
ungersk vizsla, korthårig 57 7 SVK
ungersk vizsla, strävhårig 239 7 SVK
wachtelhund 104 8 SWK
weimaraner 99 7 SKF
welsh corgi cardigan 38 1 SWCK
welsh corgi pembroke 39 1 SWCK
welsh springer spaniel 126 8 SSRK
welshterrier 78 3 SvTeK
west highland white terrier 85 3 SvTeK
westfälische dachsbracke 100 6 
wetterhoun 221 8 (SKK)*
whippet 162 10 SvVK
working kelpie ** 1 SWKK***
vit herdehund 347 1 SBK
volpino italiano 195 5 SSUK
vostochno-evropeiskaya ovcharka  ** 1 
västgötaspets 14 5 SKV
västsibirisk lajka 306 5 SÄK
xoloitzcuintle 234 5 SSUK
yorkshireterrier 86 3 SvTeK

RASFÖRTECKNING

* Specialklubbstillhörighet är inte fastställd. ** Inte erkänd av FCI. *** Rasen har inte utställningsrätt.

RASFÖRTECKNING
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RASFÖRTECKNING

österreichischer pinscher 64 2 (SKK)*
östsibirisk lajka 305 5 SÄK

Rasnamn FCI std Grupp Klubb

RASFÖRTECKNING
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Noteringar
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Noteringar
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