Spånga 2009-02-19

Remiss avseende harmoniserade Nordiska utställningsbestämmelser
Marginalstreck visar förändringar gentemot SKKs nuvarande regelverk
Nedanstående bestämmelser gäller för officiella utställningar, prov och tävlingar som anordnas
av Svenska Kennelklubben (SKK) och till SKK anslutna läns- och specialklubbar samt avtalsanslutna rasklubbar.
Härutöver gäller i tillämpliga delar SKKs stadgar, samt bestämmelser som utfärdats av myndighet.
Sammanförandet av hundar till utställningar, prov och tävlingar 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 prioritet på samtliga arrangemang inom SKK-organisationen.
Det är också viktigt att resultatet av bedömningen inte påverkas av otillbörliga förhållanden. Det
åligger deltagare att handla eller uppträda på sådant sätt att det inte skadar eller motverkar SKK eller
dess medlemsorganisationer samt att på prov, utställning eller tävling 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 blankett Arrangör äger rätt att kopiera veterinärintyg.
Hund som under de senaste sex månaderna före utställning, prov eller tävling ägts av person som
av SKKs Disciplinnämnd uteslutits eller ålagts förbud att anmäla, föra eller låta framföra hund vid
utställning, prov eller tävling, får inte delta.
Resultat erhållna i officiell klass registreras hos SKK. Endast registrerad hund kan tilldelas championat.

1. Vaccinationer
Deltagande utländska hundar ska vara införda till Sverige i enlighet med svenska införselbestämmelser för hund avseende rabiesvaccination och avmaskning gentemot bandmask (Echinococos).
Deltagande hund ska vara vaccinerad 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
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vara utförd för mer än fyra (4) år sedan.
Förstagångsvaccination ska vara gjord minst fjorton (14) dagar före prov-, tävlings- och/eller utställningsdagen.
Kontroll av att gällande införsel- och vaccinationsbestämmelser följts kan förekomma.
Vidare rekommenderar SKK att deltagande hundar dessutom är vaccinerade mot parvovirusinfektion och parainfluensa (kennelhosta).
2. ID-märkning
Hund född 1997-01-01 eller senare ska vara ID-märkt för att få delta på officiell utställning, officiellt prov eller tävling (gäller även blandras och oregistrerad hund).
ID-märkningen kan ske genom tatuering eller genom implantat av microchip som uppfyller ISOstandard 11784 och 11785.
Specialklubb äger rätt att bestämma att endast tatuering ska gälla vid klubbens arrangemang.
Deltagare som tillhandahåller egen avläsare äger rätt att delta med microchipmärkt hund oavsett om
arrangören beslutat om tatuering.
Vid utställning anordnad av SKKs centralstyrelse eller SKK/länsklubb är arrangören skyldig att
tillhandahålla avläsare.
Kontroll av ID-märkning kan ske genom stick¬¬prov.
3. Ansvar
Hundägare eller dennes ombud står under pågående utställning, prov eller tävling under det ansvar
som följer av lagen om tillsyn över hundar och katter.
Utställare, prov- eller tävlingsdeltagare svarar för att hunden hålls på ett sådant sätt att den inte kan
tillfoga sig själv eller andra skada. Förvaring i bil får under inga omständigheter ske under sådana
förhållanden att hunden kan ta skada.
Arrangerande klubb fritar sig och sina funktionärer från allt ansvar för skada eller förlust som kan
uppstå för hundägare i samband med utställning, prov eller tävling. Detsamma gäller skada som
förorsakats av hund under pågående utställning, prov eller tävling 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 anmälningsavgiften om arrangemanget blivit inställt på
grund av force majeure.
SKK eller medlemsorganisation svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som
åsamkas på grund av icke genomfört 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
Hundar som under utställning, prov, tävling eller klubborganiserad aktivitet uppvisar ett oacceptabelt beteende genom att visa aggressivitet, göra utfall eller på annat sätt uppträda hotfullt mot män2

niskor och/eller andra hundar ska avvisas från området.
Särskild rapporteringsskyldighet för domare och funktionärer
Tjänstgörande domare och funktionär är skyldig att på särskild blankett, skriftligen till SKK rapportera då hund under utställning, prov, tävling eller klubborganiserad aktivitet visat oacceptabelt
beteende enligt ovan. Det åligger arrangören att tillse att blanketten finns tillgänglig vid arrangemanget.
Exempel på funktionär är: bestyrelse, kommissarie, tjänstgörande veterinär, prov- eller tävlingsledare, ringsekreterare, instruktör samt figurant vid prov.
6. Hinder för deltagande i utställningar, prov och tävlingar
Mentalitet
Hund som vid tre (3) tillfällen tilldelats disqualified eller 0 pris eller med hänvisning till mentaliteten, äger inte rätt att delta.
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 kennelhosta, 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.
Dräktig tik och valptik
Dräktig tik får inte delta i prov eller tävling 30 dagar före valpning, beräknat från 63 dagar efter
första parningen, och får inte heller delta förrän 75 dagar efter valpning oavsett resultatet av valpningen.
För utställning gäller
Dräktig tik får inte delta på utställning om hon uppnått 42 dagars dräktighetstid, räknat från sista parningsdagen. Tiken får inte heller delta om hon har valp/valpar under 56 dagars ålder.
Valpar
Valpar under 4 månaders ålder får inte delta på prov, tävling eller utställning och inte heller införas
på området.

Hundar födda 2008-01-01 eller senare
Vid Svenska Kennelklubbens fullmäktige har beslut fattats om vad som gäller vid prov, tävlingar
och utställning för hundar födda 2008-01-01 eller senare och som är kuperade eller födda utan
naturligt hellång svans (t.ex. stubbsvans).
Vid utställning gäller för
Hundar födda 2008-01-01 eller senare, som är svans- eller öronkuperade äger inte rätt att delta
på utställning oavsett om hunden är född i land där sådan kupering är tillåten eller om kuperingen gjorts av veterinärmedicinska skäl.
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Undantag;
Hundar födda 2008-01-01 eller senare och som är född i land där svanskupering är tillåten, eller
hund som har svanskuperats av veterinärmedicinska skäl, kan efter särskild prövning av SKK kunna
ges rätt att bli exteriörbedömd vid ett (1) tillfälle samt få resultatet infört i stamboken.
Hundar födda 2008-01-01 eller senare och som inte är födda med naturligt hellång svans och
som är av ras vilken SKKs centralstyrelse vid möte 2007-09-05 medgett rätt att delta på utställning,
se nedanstående tabell.
Hundar ur Grupp 7 (stående fågelhundar) födda 2008-01-01 eller senare och som är född i
land där svanskupering är tillåten, eller som har svanskuperats av veterinärmedicinska skäl, eller
inte är född med naturligt hellång svans, äger rätt att delta på utställning.
I övriga grupper gäller nedanstående;
Grupp 1:
		
		

australian shepherd, australian stumpy tail cattle dog, berger des pyrénées (båda varianterna), bouvier des 		
flandres, gos de’ atura catalá, mudi, old english sheepdog, polski owczarek nizinny, welsh corgi pembroke 		
samt schipperke.

Grupp 2:

ca de bou, engelsk bulldogg, entlebucher sennenhund samt dansk-svensk gårds hund.

Grupp 3:

jack russell terrier, terrier brasileiro

Grupp 5:

karelsk björnhund, västgötaspets.

Grupp 6:

smålandsstövare.

Grupp 8:

perro de agua español.

Grupp 9:

bostonterrier, fransk bulldogg, king charles spaniel .

Vid prov, tävling eller mentalbeskrivning gäller
Svans- eller öronkuperade hundar födda 2008-01-01 eller senare äger rätt att delta på prov,
tävling eller mentalbeskrivning under förutsättning att de är födda i land där kupering var tillåten
när den företogs. Hundar som har svanskuperats av veterinärmedicinska skäl eller som inte är födda
med naturligt hellång svans, äger också rätt att delta på prov, tävling eller mentalbeskrivning.
Generalklausul och dispensmöjlighet
Hund som förts ut ur Sverige och som blivit öronkuperad eller svanskuperad eller fått annan i
Sverige otillåten åtgärd vidtagen, får efter återinförsel till Sverige inte delta. 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 centralstyrelse medge undantag om det klart framgår att utförseln inte skett för att kringgå bestämmelserna 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 yttring av skada eller sjukdom.
Detaljerade regler för vilka behandlingar och åtgärder som är otillåtna återfinns i Nationellt dopingreglemente för hund. Här finns också regler för dispensansökan.
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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 eller tävling.
Då utställningsbestyrelse/provledning/tävlingsledning 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 ytterligare undersökningar som kan föranledas därav. Manipulation av prov för dopinganalys är förbjuden. Detaljerade regler för provtagningsrutiner mm återfinns i Nationellt dopingreglemente för hund.
Testikelstatus
Hanhund som inte har normalt utvecklade och normalt belägna testiklar, får inte delta i officiell
klass på utställning.
Hanhund som kastrerats genom operativt ingrepp äger rätt att delta med styrkande med intyg, godkänt av SKK, om att hunden efter 6 månaders ålder, men före operation, haft normalt utvecklade
och belägna testiklar. Kirurgiskt kastrerad hanhund medges generell dispens för deltagande.
Kastrerad tik medges generell dispens för deltagande.
Särskilda bestämmelser för utställningar
anordnade inom NKU/SKK och till SKK anslutna läns- och specialklubbar samt avtalsanslutna
rasklubbar.
Dessa bestämmelser är fastställda att gälla fr.o.m. 2011-01-01 t o m 2011-12-31. Eventuella ändringar som påkallats genom ett gemensamt beslut inom NKU eller av svensk lagstiftning eller
FCI återfinns på SKKs hemsida (www.skk.se)
Nedanstående bestämmelser gäller för officiella utställningar som anordnas av Svenska Kennelklubben (SKK) och till SKK anslutna läns- och specialklubbar samt avtalsanslutna rasklubbar.
Härutöver gäller i tillämpliga delar SKKs stadgar, samt bestämmelser som utfärdats av myndighet.
Hundar som deltar på utställning ska vara i god mental och visa en god 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 vid utställningsdagen inte utgör någon fara för
smittspridning. Om arrangören har anledning att fatta tvivel om detta, äger denne rätt att begära
veterinärintyg som visar hundens aktuella status.
När en deltagande hund ådragit sig någon form av exteriörpåverkande skada ska veterinärintyg
uppvisas som beskriver ingreppet. Detta intyg ska vara utfärdat på av SKK godkänd blankett och ska
alltid medtas vid utställning. Arrangör äger rätt att kopiera veterinärintyg.
Det är alltid upp till domarens uppfattning att värdera huruvida en uppkommen och åtgärdad
defekt samtidigt inte medför en oproportionell påverkan av hundens exteriör i förhållande till FCIs
standard.
8. Kommissarie och bestyrelse
Vid utställning ska finnas kommissarie och bestyrelse, utsedda av arrangerande klubb.
Kommissarien ansvarar för de tekniska arrangemangen och ordningens upprätthållande. Kommis5

sarien får inte visa hund vid utställningen.
Bestyrelsen ska vara väl förtrogna med gällande utställningsbestämmelser och bestå av minst tre
ledamöter, varav en ordförande, och är ansvarig för att utställningen genomförs enligt gällande
bestämmelser.
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 visa
hund på utställningen. Tjänstgörande domare eller ringsekreterare får inte ingå i aktuell utställnings
bestyrelse.
9. Domare och övriga funktionärer
Utställare ska uppmärksammas på att det kan förekomma en domarelev och en domaraspirant,
alternativt två domarelever i ringen under bedömningen.
Domare får inte anmäla eller visa hund på utställning där domaren själv dömer.
Domarelev och domaraspirant får inte anmäla eller visa hund den dag tjänstgöring sker och inte
heller på annan dag under utställningen anmäla eller visa hund för domare där tjänstgöring skett
eller ska ske.
Hund som under de senaste sex månaderna före utställningen, provet eller tävlingen ägts, trimmats,
tränats, vårdats eller uppvisats av domare eller person i domares hushåll, får inte bedömas av i fråga
varande domare. Detta gäller även i andra situationer där förtroendet för domarens opartiskhet kan
ifrågasättas.
Ringsekreterare, ringsekreterarelev och ringsekreteraraspirant får inte visa hund den dag tjänstgöring sker och inte heller under andra delar av utställningen ställa ut för domare hos vilken tjänstgöring skett eller ska ske. Detta gäller även finaltävlingar.
Övriga utställningsfunktionärer, medlemmar av arrangerande klubbs styrelse och liknande, har rätt
att anmäla eller visa hund även om de själva tjänstgör under utställningen. Om utställningsfunktionär visar hund får funktionärstecken inte bäras synligt.
Domare, ringsekreterare och annan funktionär, som av SKKs Disciplinnämnd meddelats så kallat
tävlingsförbud, det vill säga förbud att anmäla eller visa hund på utställning, prov eller tävling, får
ej 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 ordinarie postgång, ska domarbytet annonseras vid entrén och vid aktuell
utställningsring.
Vid de tillfällen det efter anmälningstidens utgång är gjort domarändringar, kan det efter skriftlig begäran samt återgivande av nummerlapp och kvittens, senast på utställningsdagen, men före
bedömningen av aktuell ras, anmälningsavgiften återbetalas.
Om det i utannonseringen av utställningen är upplyst om att reservdomare för en ras kan förekomma, återbetalas inte anmälningsavgiften. När det sker domarändring på grund av att domaren
insjuknat, återbetalas inte anmälningsavgiften.
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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
Hund som skadas eller insjuknar i samband med utställning behandlas kostnadsfritt av utställningens veterinär, om behandling kan ske på utställningsplatsen. Skulle veterinär inte finnas tillgänglig,
ska utställningsbestyrelsen avgöra om ersättning ska lämnas för behandling av akut fall på annan
plats.
13. Testikelstatus
Hanhund som inte har normalt utvecklade och normalt belägna testiklar, får inte delta i officiell
klass på nationell utställning. Det åligger domaren att kontrollera hanhunds testikelstatus.
Hanhund som kastrerats genom operativt ingrepp äger rätt att delta på utställning med styrkande av
ett intyg, godkänt av SKK, om att hunden efter 6 månaders ålder, men före operation, haft normalt
utvecklade och belägna testiklar.
14. 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.
15. Försök att påverka bedömningen
Försök att försämra eller förbättra hundars chanser till rättvis bedömning får inte förekomma.
Det är också förbjudet med hjälp av person utanför ringen att 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.
16. 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 –
disciplinära åtgärder. Arrangören äger i sådant fall rätt att avvisa person från utställningsområdet.
Vid arrangemang som sker inom ett klart avgränsat område äger arrangör rätt att avvisa person
som av SKKs Disciplinnämnd uteslutits ur SKK-organisationen. Detta gäller även person som valt att
utträda ur SKK-organisationen under pågående utredning i SKKs Disciplinnämnd, innebärande att
SKK Disciplinnämnd inte kan pröva ärendet i sak.
Utställares tält ska placeras enligt anvisningar från arrangören, dock inte närmare än två meter från
ringarna och endast på plats som anvisats/godkänts av arrangören.
Förbud mot tobaksrökning i utställningsringen gäller för såväl utställare som funktionärer.
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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.
17. Krav på medlemskap
Vid utställning anordnad av SKKs centralstyrelse eller av SKK/länsklubb får endast hund som tillhör
medlem i någon av SKKs länsklubbar eller i erkänd utländsk kennelklubb delta.
Om fler än en person äger hunden ska samtliga vara medlemmar i någon av SKKs länsklubbar eller
i erkänd utländsk kennelklubb. Inom samma familj och hushåll kan en av ägarna vara helbetalande
och övriga delbetalande (s.k. familjemedlemmar).
Vid utställning anordnad av SKKs centralstyrelse eller av SKK/länsklubb får medlem i Sveriges
Hundungdom, fram till och med det år de fyller 18 år, delta med egen eller delägd hund utan krav
på medlemskap i någon av SKKs länsklubbar.
I utställning anordnad av SKKs specialklubbar får endast hundar ägda av medlemmar i arrangerande
klubb delta. Om så angivits vid utställningens kungörande och i utställningsprogrammet kan dock
medlem i SKK/länsklubb, SKK/specialklubb, Sveriges Hundungdom eller i erkänd utländsk kennelklubb delta utan krav på medlemskap i arrangerande klubb. Arrangören kan i sådant fall ta ut
högre anmälningsavgift.
Den som deltar med avels- eller uppfödargrupp ska vara medlem i någon av SKKs länsklubbar eller
specialklubbar eller i erkänd utländsk kennelklubb.
I detta sammanhang räknas såsom ägare till en hund, i vissa fall även den som enligt skriftligt avtal
innehar utställningsrätten till hunden.
Krav på medlemskap gäller inte för ägare som endast anmält hund i inofficiell valpklass.
Person som av SKKs Disciplinnämnd uteslutits ur SKK-organisationen eller som av nordisk kennelklubb eller av FCI avstängts från rätten att delta på utställning, får inte ställa ut eller visa hund eller
delta med avels- eller uppfödargrupp. Detta gäller även person som valt att utträda ur SKK-organisationen under pågående utredning i SKKs Disciplinnämnd, innebärande att SKK Disciplinnämnd inte
kan pröva ärendet i sak. Utställare ansvarar för att hund inte visas av utesluten person.
18. Krav på härstamning och registrering
Rätt att delta i utställning har
a) hund född i Sverige, som vid anmälningstidens utgång har erhållit registreringsnummer i SKKs
register och där godkänd FCI-standard för rasen föreligger eller där rasen beviljats dispens för
deltagande.
För deltagande i inofficiell valpklass är det tillräckligt att valpen finns under registrering.
b) hund född utanför Sverige och som vid anmälningstidens utgång har erhållit registreringsnummer i SKKs eller erkänd utländsk kennelklubbs register (svenskägd hund ska vid anmälningstidens
utgång vara registrerad i SKK). Svenskägd hund som är född före 2001-01-01 kan ha norskt registreringsnummer), och där godkänd FCI-standard för rasen föreligger eller där rasen beviljats dispens för deltagande.
För deltagande i inofficiell valpklass är det tillräckligt att valpen finns under registrering.
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För raser som inte är godkända av FCI gäller;
Dessa raser ska placeras separat i katalogen och ska inte tillåtas delta i Gruppfinaler på Internationella utställningar.
Vid samtliga utställningar ska rasers namn vara namngivna på svenska samt på engelska i PM och
Katalog.
19. 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 bestämmelser.
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 eller norskt
registreringsnummer (se punkt 18 b).
För utländsk hund ska kopia av registreringsbeviset med härstamningsuppgifter medfölja tävlingsanmälan. I de fall provmerit krävs för deltagande i bruks- eller jaktklass ska även working class certificate (wcc) bifogas anmälan.
Observera att om en utländsk hund delägs av en person boende i Sverige, måste hunden vara
omregistrerad i SKK före anmälningstidens utgång.
Anmälan ska ske på fastställd blankett, vilken ska vara avsändardaterad senast den dag anmälningstiden utgår, då även föreskriven anmälningsavgift ska vara inbetald.
Om anmälan och fullständig avgift inte inkommit inom föreskriven tid har arrangören rätt att
avvisa anmälan. Hund som inte är införd i utställningskatalogen får inte delta i utställningen. Dock
får hund som anmälts på korrekt sätt, men som på grund av fel av tredje man (t ex bankgirot, plusgirot eller katalogskrivaren) inte är införd i utställningskatalogen, delta på utställningen med s.k.
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.
20. Återbetalning av anmälningsavgift
Erlagd anmälningsavgift återbetalas (en avgift på per hund kan uttas för att täcka administrativa
kostnader)
a) om hund inte kan delta genom arrangerande klubbs förvållande (se dock pkt 4 Force majeure).
b) Domarbyte, (se pkt 10).
c) om ett av domare meddelat domslut upphävs, förutsatt att beslutet om att upphäva domslutet
inte är grundat på förhållande som ägaren eller uppvisaren ansvarar för. (se dock pkt 21).
d) vid domarändring i inofficiell valpklass återbetalas inte anmälningsavgiften.
21. Protest
Domslut kan ändras i följande fall.
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a.

Om fel av teknisk art begåtts.

b.

Om hunden inte haft rätt att delta enligt gällande bestämmelser.

Deltagare kan således inte protestera mot domarens bedömning och fria skön.
Frågan om ändring av domslut prövas:
1.

Efter protest från utställare vars rätt berörs av det klandrade resultatet.

2.

Efter anmälan från bestyrelsen eller från den domare som fattat beslutet.

3.

Efter beslut av SKK att av annan anledning ta upp fråga om ändring av visst domslut.

Protest mot domslut ska vara skriftlig. Den ska lämnas till bestyrelsen innan utställningen avslutas
samma dag som det klandrade domslutet meddelades och vara åtföljd av protest- avgift motsvarande dubbel anmälningsavgift i öppen klass.
Om protesten lämnas in av någon som inte är berättigad till detta eller om protesten inte är åtföljd
av fastställd protestavgift, ska protesten omedelbart avvisas. Sådant beslut fattas av bestyrelsen.
Om protesten tas upp till prövning, ska bestyrelsen senast inom sju (7) dagar efter det utställningen
avslutats meddela sitt beslut skriftligt. Kan bestyrelsen inte meddela sitt beslut inom föreskriven tid,
t ex på grund av att resultat från sådan provtagning som omnämns i inledningen av Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar inte föreligger, ska bestyrelsen hänskjuta avgörandet till SKK.
Godkännes protesten utgår hundens pris ur resultatredovisningen och anmälningsavgiften återbetalas tillsammans med protestavgiften.
Avslagen protest kan skriftligen överklagas inom 30 dagar till SKKs Utställningskommitté.
Ändringar i resultatlistan kan ske inom två (2) år från utställningstillfället.

Regler för bedömning
Se även respektive ras för särbestämmelser
22. Kvalitetsbedömning
1. Kvalitetsbedömning
Kvalitetsbedömning innebär att hund bedöms och tilldelas pris efter sin exteriör och mentalitet
i jämförelse med standardens*) krav, utan hänsyn till övriga i klassen deltagande hundar. När
kvalitetsbedömning tillämpas kan ett flertal hundar tilldelas samma kvalitetspriser.
* ) Se även respektive rasstandard.
I klasser med kvalitetsbedömning förekommer följande kvalitetspriser:
Excellent – ska endast ges till en hund som mycket väl motsvarar rasens standard, och som presenteras i utmärkt kondition, visar ett harmoniskt välbalanserat temperament, håller utmärkt klass och
har utmärkt hållning. Dess utmärkta kvaliteter i förhållande till rasidealet tillåter att domaren kan
bortse från smärre detaljfel. Hunden måste dock ha tydlig könsprägel.
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Very good – ska endast ges till hund som väl motsvarar rasens standard, som är välbalanserad och
i god kondition. Smärre fel kan tolereras, men inga som negativt påverkar helhetsintrycket. Denna
bedömning kan endast ges till en hund av mycket god klass.
Good - ska ges till hund som motsvarar rasens standard och vars exteriöra fel är av mindre framträdande karaktär.
Sufficient - ska ges till hund som motsvarar rasens standard men som inte har rasens alla karaktärsdrag eller har bristande fysisk kondition.
Disqualified - ska ges till hund som inte motsvarar rasens standard, som uppvisar ett aggressivt beteende eller ett beteende som inte motsvarar rasens standard, som inte har två normalt utvecklade
testiklar, har tandfel*) eller käkanomali, har färg- eller pälsfel eller visar tydliga tecken på albinism.
Detta omdöme ska ges till hund som har sådana defekter att det menligt kan påverka dess hälsa och
till hund som uppvisar fel som enligt standarden är diskvalificerande.
Hund som i ringen visar aggressivitet eller tydligt flyktbeteende, dvs. då hund kastar sig paniskt
iväg från domaren och det inte finns någon möjlighet att närma sig hunden på naturlig väg.
*) Där tandfel anges som diskvalificerande i rasstandarden.
Disqualified ska alltid anges i domarkritik och resultatlista.
Domaren ska dessutom i resultatlistan särskilt signera Disqualified som utdelats med anledning av
hund som i ringen visar aggressivitet eller tydligt flykt beteende, d v s. då hund kastar sig paniskt
iväg från domaren och det inte finns någon möjlighet att närma sig hunden på naturlig väg. Andra
avvikelser i mentaliteten ska bedömas enligt rasstandardens krav.
Andra avvikelser i mentaliteten ska bedömas enligt rasstandardens krav, dock ska alltid orsaken till
disqualified alltid anges i domarkritik och resultatlista.
KEP
Hund, som visas i sådant skick att domaren inte kan bilda sig en säker uppfattning om dess kvalitet,
kan i undantagsfall tilldelas omdömet kan ej prisbelönas (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:
Hp
Särskilt väl bevarad veteranhund kan tilldelas hederspris (Hp). I avels- och uppfödarklass ges Hp till
grupper av enhetlig och utmärkt kvalitet.
Certifikatkvalité (Ck)
En i alla avseende typiskt och korrekt byggd hund med så framträdande förtjänster och så oväsentliga fel, att den är ett utmärkt avelsresultat och därigenom kan anses vara av CK-kvalitet. CK kan
tilldelas så många hundar som domaren anser vara av Certifikatkvalité
23. Konkurrensbedömning
Konkurrensbedömning innebär att i klassen deltagande hundar samt att fyra (4) inbördes placeras i
ordningen 1:a, 2:a, 3:a, 4:a .
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Observera: I champion- och veteranklass förekommer även Disqualified samt KEP.
24. För sen ankomst till bedömning
Det är utställarens eget ansvar att vara vid utställningsringen i god tid innan bedömningen i anmäld
klass börjar.
Hund som infinner sig så sent till att bedömning av klassen påbörjats, kan domaren välja att göra
en kvalitetsbedömning av hunden, när hela rasen är färdigbedömd. En sådan hund kan under inga
omständigheter delta i konkurrensklass.
25. Skyldighet att delta i anmäld klass
Hund är skyldig att delta i den klass den är anmäld.
Efter att katalogen har tryckts är det inte tillåtet att flytta en hund till annan klass, såvida inte
orsaken beror på ett uppenbart fel som gjorts av arrangören, eller på ett rent tryckfel.
Kopia av wcc-intyg ska i förekommande fall lämnas till ringsekreteraren.
Utställare som infunnit sig i ringen för bedömning av hunden i klass till vilken den anmälts, är
skyldig att delta i denna klass och eventuellt följande obligatoriska konkurrensklass.
Klassindelning och bedömningsordning
Observera att hund på en och samma utställning får anmälas i endast en (1) klass (undantaget avelsoch uppfödarklass). Ålder beräknas så att hunden ska ha uppnått för klassen bestämd ålder dagen
före utställningen. Vid 2-dagars utställningar ska åldern beräknas från dagen före den första utställningsdagen.
26. Valpklass (inofficiell klass som inte stambokförs) 6-9 månader
Denna klass är endast öppen för hund som senast dagen före utställningens början uppnått 6
månaders ålder men inte fyllt 9 månader.
I denna klass tillämpas endast konkurrensbedömning. Hp kan tilldelas särskilt lovande valpar. Bästa
valp med Hp tävlar vidare i finaltävlingarna om dagens bästa valp.
Inofficiell valpklass 4–6 månader kan arrangeras på specialklubbsutställningar.
27. Juniorklass 9-18 månader (junkl)
Denna klass är öppen för hund som senast dagen före utställningens början 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 ska tävla vidare i juniorkonkurrensklass.
28. Juniorkonkurrensklass (junkk)
Denna klass är obligatorisk för hund som vid aktuell utställning tilldelats excellent i juniorklass.
I denna klass tillämpas konkurrensbedömning. 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.
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Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.
29. Unghundsklass 15-24 månader (ukl)
Denna klass är öppen för hund som senast dagen före utställningens början uppnått 15 månaders
ålder men inte fyllt 24 månader.
I denna klass tillämpas kvalitetsbedömning. Hund som tilldelas excellent ska tävla vidare i unghundskonkurrensklass.
30. Unghundskonkurrensklass (ukk)
Denna klass är obligatorisk för hund som vid aktuell utställning tilldelats ecxellent i unghundsklass.
I denna klass tillämpas konkurrensbedömning.
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
31. Bruks- resp. jaktklass 15- månader (bkl/jkl)
Denna klass anordnas för raser för vilka det finns rasspecifika prov och är öppen för provmeriterad
hund som senast dagen före utställningens början 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 ska tävla vidare i bruks-/
jaktkonkurrensklass.
32. Bruks- resp. jaktkonkurrensklass (bkk/jkk)
Denna klass är obligatorisk för hund som vid aktuell utställning tilldelats excellent i bruks- resp.
jaktklass.
I denna klass tillämpas konkurrensbedömning. 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.
33. Öppen klass 15- månader (ökl)
Denna klass är öppen för hund som senast dagen före utställningens början uppnått 15 månaders
ålder.
I denna klass tillämpas kvalitetsbedömning. Hund som tilldelats excellent ska tävla vidare i öppen
klass konkurrens .
34. Öppen klass konkurrens (ökk)
Denna klass är obligatorisk för hund som vid aktuell utställning tilldelats excellent öppen klass.
I denna klass tillämpas konkurrensbedömning. 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.
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35. Championklass 15- månader (chkl)
Denna klass är öppen för hund som erhållit internationellt, svenskt eller annat av SKK godkänt
nationellt utställningschampionat. Hund som erhållit svenskt utställningschampionat får anmälas
endast i championklass eller, om hunden senast dagen före utställningens början uppnått 8 års ålder,
alternativt i veteranklass.
I championklass tillämpas konkurrensbedömning. 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.
Observera: För erhållande av Svenskt Utställningschampionat krävs minst att ett certifikat erövrats i
Sverige efter 24 månaders.
36. Veteranklass (vetkl)
Denna klass är öppen för hund, som senast dagen före utställningens början uppnått 8 års ålder.
(OBS! Hundar som anmälts till denna klass äger inte rätt att tävla om CACIB).
I denna klass tillämpas konkurrensbedömning. Hp kan tilldelas särskilt väl bevarade veteraner.
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 Ck eller Hp tävlar i finaltävlingarna om dagens bästa veteran.
Observera: Även för veteraner gäller att till en och samma utställning får hund anmälas endast i en
klass.
37. Bästa hanhundsklass (bhkl) -Bästa tikklass (btkl)
Dessa klasser är obligatoriska för hanhund respektive tik som vid aktuell utställning tilldelats Ck.
I dessa klasser tillämpas konkurrensbedömning. Bästa hanhund och bästa tik ska tävla vidare om
Bäst i rasen och Bäst i motsatt kön.
Certifikat
Certifikat utdelas i bästa hanhund/ bästa tik som är berättigad att tävla om certifikat. Förhindrade
att tävla om certifikat är:
a) svensk utställningschampion
b) hund som erhållit för S UCH tillräckligt antal certifikat (OBS!) det krävs att ett certifikat ska
var erövrat efter 24 månaders ålder).
För raser där det krävs Bruks- eller Jaktprovsmerit för att erhålla certifikat tilldelas certifikatet till
bäst placerade hund i Hanhunds- respektive tikklass som uppfyller kravet för provmerit.
Det delas endast ut ett (1) certifikat per kön. Utöver detta utdelas ett (1) reservcertifikat per kön.
För de raser som har krav på provmerit ska även hund som tilldelas reservcertifikat uppfylla kravet
för provmerit.
Det åligger utställaren att meddela ringsekreteraren om berörd hund ej är berättigad att tävla om
certifikat.
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Certificat d´Aptitude au Championnat International de Beauté (CACIB)
Vid internationella utställningar ska hanhund och tik var för sig tävla om internationellt utställningscertifikat, CACIB och reserv-CACIB.
CACIB kan föreslås till bäst placerade hund, i Bästa hanhunds- respektive Bästa tikklass, som är
berättigad att tävla om CACIB.
Reserv-CACIB kan föreslås till närmast placerad hund i Bästa hanhunds- respektive Bästa tikklass
som är berättigad att tävla om CACIB.
FCI bekräftar inte CACIB som tilldelats hund vilken
• redan erhållit titeln Int UCh av FCI
• saknar 3 generationer föräldradjur registrerad i av FCI godkänd stambok
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.
38. Bäst i rasen och Bäst i motsatt kön (BIR och BIM)
Denna klass är obligatorisk för bästa hanhund och bästa tik från bästa hanhunds- respektive bästa
tikklass. I denna klass utses Bäst i rasen (BIR) och Bäst i motsatt kön (BIM).
Hund som blivit BIR tävlar vidare i finaltävlingarna om Bäst i gruppen (BIG).
39. 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, erhållit lägst good vid kvalitetsbedömning. Samtliga i gruppen ingående hundar ska vid aktuell utställning vara bedömda i officiell
klass och får därför ej ha tilldelats disqualified eller KEP.
En och samma avelshund/tik får delta med endast en avelsgrupp av rasen/rasvarianten
I gruppen ingående avkommor måste vara av samma rasvariant (hårlag och/eller storlek), undantaget raser där rasvarianterna tävlar om gemensamt BIR.
I denna klass tillämpas kvalitetsbedömning; Excellent, Very good, Good, Sufficient och disqualified.
Gruppens genomsnittliga kvalitet ifråga om enhetlighet i typ och helhetsintryck är avgörande framför de i gruppen ingående hundarnas enskilda kvalitet.
Grupper av enhetlig och utmärkt kvalitet tilldelas Hp. Bästa avelsgrupp med Hp tävlar vidare i finaltävlingarna.
Ägare av avelshund/avelstik ska i så god tid som möjligt meddela respektive avkommas ägare att
hunden ska ingå i avelsgrupp och delta i avelsklass. Det tillhör god kynologisk sed att delta med sin
hund i Avelsklass. Ägare av avelshund/avelstik ska lämna meddelande till ringsekreterare om önskat
deltagande.
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40. Uppfödarklass (uppfkl)
Denna klass är öppen för en grupp om fyra hundar av samma ras eller rasvariant (storlek och/eller
hårlag), som har ett och samma kennelnamn eller är uppfödda av en och samma person eller grupp
av personer.
Om flera personer är uppfödare ska samtliga anges som uppfödare. Om en person har dels egen
uppfödning, dels tillsammans med andra personer ingår som uppfödare i annan kull, får hundar ur
kullar från dessa olika uppfödningar inte blandas i en och samma uppfödargrupp.
En och samma uppfödare får delta med endast en grupp av samma ras eller rasvariant. I gruppen
ingående hundar måste vara av samma rasvariant (hårlag och/eller storlek), undantaget raser där
rasvarianterna tävlar om gemensamt BIR.
Samtliga i gruppen ingående hundar ska vid aktuell utställning vara bedömda i officiell klass och
får därvid ej ha tilldelats disqualified eller KEP.
I denna klass tillämpas kvalitetsbedömning: Excellent, Very good, Good, Sufficient
och disqualified. 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 meddela respektive hunds ägare att hunden ska ingå i uppfödargrupp och delta i uppfödarklass. Det tillhör god kynologisk sed att delta med sin hund i uppfödarklass. Uppfödare, eller dennes ombud, ska lämna meddelande till ringsekreterare om önskat
deltagande.
41. Finaltävlingar
Finaltävlingar är en inofficiell tävlingsform som utöver tävlan om Bäst i gruppen (BIG) och Best
in Show (BIS) även omfattar tävlan om dagens bästa valp, veteran, avelsgrupp och uppfödargrupp
samt junior handling.
Junior handling
Separata bestämmelser för junior handling kan rekvireras från SKK.
Bäst i gruppen (BIG)
BIR-vinnande hundar tävlar inom respektive grupp.
Grupp 1

vall-, boskaps- och herdehundar

Grupp 2

schnauzer och pinscher, molosser och bergshundar samt sennenhundar

Grupp 3

terrier

Grupp 4 och 6 taxar samt drivande hundar samt sök- och spårhundar
Grupp 5

spetsar och raser av urhundstyp

Grupp 6
Grupp 7 och 8 stående fågelhundar samt stötande hundar, apporterande hundar och vattenhundar
Grupp 9

sällskapshundar
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Grupp 10

vinthundar

Grupptävlan är en konkurrensbedömning.
De 4 (fyra) bästa hundarna inom varje grupp placeras och vinnande hund tilldelas Bäst i gruppen
(BIG).
Best in Show (BIS)
BIG-vinnande hundar tävlar mot varandra om utställningens vackraste hund, Best in Show (BIS).
42. Förkortningar i utställningskatalogen
C anger att hunden ska erövra ytterligare ett certifikat för att erhålla utställningschampionat
S anger att hunden är förhindrad att tävla om certifikat
43. 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 1:a pristagare med Hp i avels- och uppfödarklass
• Vinnande juniorhandler vid internationell utställning.
• Bästa 1:a pristagare i lydnadsklass I, II, III och elitklass.
• Hund som på utställning uppnår lydnads¬- championat eller agilitychampionat.
Hederspriser skickas ej ut i efterhand.
44. Prisbeteckningar, band och kokarder
Utmärkelser betecknas med band eller kokard i följande färger:
Excellent

röd alternativt cerise

(kommer att beslutas senare)

Very Good

blå alternativt röd

(kommer att beslutas senare)

Good		

gul alternativt blå

(kommer att beslutas senare)

Sufficient

grön

Disqualified

grå

Hp		

lila

Konkurrensklasser:
1		

Röd

2		

blå
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3		

gul

4		

grön

Ck 		

rosa

Certifikat			

blå/gul

Reservcertifikat		

ljusblå

Championat			

röd/grön

CACIB/CACIOB/CACIAG

vit

reserv-CACIB/CACIOB/CACIAG
BIR			

röd/gul

BIM			

vit/grön

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

orange

Titlar:
FCIs utställningsbestämmelser slår fast att det endast ska skrivas internationella och nationella
championattitlar samt FCIs världsvinnare och sektionsvinnare titlar i kataloger. Det innebär at Nordisk vinnare, Finsk vinnare, Svensk vinnare, Köpenhamnsvinnare osv inte kan skrivas in i kataloger.
NKU arbetar för närvarande med att få denna bestämmelse ändrad och har vi därför bestämt att
tillsvidare inte följa den bestämmelsen i Norden.
Harmonisering av championatkrav;
Arbetsgruppen föreslår att ett certifikat i ett Nordiskt land efter hunden fyllt 24 månader ska kvalificera till championat, dvs. ”vilande cert” i alla nordiska länder.
Denna regel finns redan i våra särbestämmelser för Nordiskt championat, inskrivet för respektive
Grupp.
Däremot står det ingenstans om ”vilande certifikat”. SKK föreslår att även detta förs in särbestämmelserna för respektive Grupp.
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