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SVENSKA HUNDKLUBBENS UTSTÄLLNINGSREGLER  
Fastställda att gälla från 2017 

ALLMÄNT 
Nedanstående utställningsregler gäller vid Svenska Hundklubbens (SHKs) internationella 
och nationella utställningar med certifikaträttighet och är beslutade att gälla av SHKs 
utställningskommitté (SHK UK).  
Läs mer i SHKs stadgar och de styrande dokument som gäller för berörd kommitté. 
 
Senaste revidering av dessa regler är markerad med röd stil. 
 
SHK Utställningskommittén 2017-03-03.  

HUNDUTSTÄLLNING (EXTERIÖRBEDÖMNING)  
är ett instrument för bedömning av rasrena hundar utifrån en fastställd rasstandard. 
Detta för att ge uppfödare och ägare ett opartiskt omdöme av hunden som avelsresultat. 

Hundutställning innehåller även ett tävlingsmoment där domaren ställer hundar av 
utmärkt kvalité (excellent) från samma ras, mot varandra och den hund, som enligt 
domarens tycke, bäst motsvarar rasstandarden placeras högst. 
Hundar från olika raser tävlar sedan mot varandra i grupper utifrån historiskt 
användningsområde eller rastypisk likhet. Juniorer och seniorer tävlar om bästa hund 
inom sina åldersklasser. 

Innehåll 
 
 ALLMÄNT 1  
 HUNDUTSTÄLLNING (EXTERIÖRBEDÖMNING) 1  
 UTSTÄLLNINGSARRANGÖREN 2  
 DOMARE, FUNKTIONÄRER M. FL. 3 
 UTSTÄLLAREN 4 
 ANMÄLD HUND 6 
 KLASSINDELNING OCH PREMIERING 8  
  Nationella utställningar 10  
  Internationella utställningar 13  
 REGLER FÖR CHAMPIONAT 15 
 PRISBETECKNINGAR ROSETTER 17 

UTSTÄLLNINGSARRANGÖREN 

  1



SVENSKA HUNDKLUBBENS UTSTÄLLNINGSREGLER 

2017 
1. Samtliga hundutställningar fastställs av SHKs centralstyrelse.  

Nationella utställningar kan arrangeras av SHKs lokalklubbar eller associerade 
klubbar, enskilt eller i samarbete med SHK UK, eller SHK UK som ensam arrangör. 
Internationella utställningar i Sverige arrangeras av SHK UK. 

2. Inför varje utställning utser SHK UK en utställningsbestyrelse bestående av tre 
personer. Bestyrelsen, som skall vara närvarande under utställningsdagen, har att 
svara för arrangemangens korrekta genomförande samt lösa eventuella konflikter 
och ta emot protester och hantera dessa enligt gällande praxis.  
Bestyrelse utses av UK till ALLA certifikatberättigade utställningar inom SHK. 

3. Det åligger utställningsarrangören att upprätthålla ordningen på utställningsplatsen.  

4. Utställningsarrangören och Svenska Hundklubben generellt fråntar sig allt ansvar för 
uppkommen skada, olycka eller förlust i samband med utställningen. Arrangören 
svarar ej för stöld av hund eller andra ägodelar.  

5. Inom utställningsområdet får vistas, förutom anmälda hundar, även sådana som 
tillhör funktionärer eller besökare, under förutsättning att giltigt vaccinationsintyg 
uppvisas (samt att hunden besiktigas av utställningsveterinär där sådan tjänstgör) 
och att hund förvaras och bereds rastning i enighet med gällande 
djurskyddsbestämmelser och lagar. 
För hund tillhörig besökare kan uttas en avgift om veterinärbesiktning görs vid 
utställningen. Avgiftens storlek beslutas årligen av SHK UK. 
Hundägare (eller den som hundägaren utsett) har strikt hundägaransvar för sin/a 
hundar i enighet med lagen om tillsyn av hundar o katter. 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DOMARE, FUNKTIONÄRER M. FL. 

1. Domare ska vara godkänd av SHK UK för få signera certifikat samt för att få 
representera SHK vid nationellt och internationellt uppdrag. 

2. Domare, som accepterat uppdrag efter inbjudan förbinder sig att följa dessa 
utställningsregler. Domare ska, efter att ha erhållit lista över deltagande raser, väl 
läsa in sig på resp. ras rasstandard samt meddela arrangör senast 72 timmar före 
utställningsstart om denne vill ta bort raser från sin ring och samtidigt ange skäl 
för den önskade ändringen. 

3. Tjänstgörande domare får ej vara ägare/delägare till någon hund som deltar på 
utställningen (gäller ej valpshow). Domare får inte döma hund av egen uppfödning 
(gäller ej valpshow) och ingen av de anmälda hundarna får ha varit i domarens ägo 
eller vård/träning de senaste 6 månaderna. Det samma gäller domarelev. 

4. Tjänstgörande ringsekreterare får vara ägare till anmäld hund på utställningen, men 
får inte själv visa hund. Hund ägd av ringsekreterare får inte bedömas i den ring 
ringsekreteraren arbetar. Ringsekreterare får inte tjänstgöra i finalring om denne 
äger anmäld hund. Ringsekreterare ska själv meddela om denne har hund anmäld 
som förhindrar arbete i viss ring o finaler. Det samma gäller ringsekreterareelev. 

5. Ringfunktionärer får inte fördjupa sig i diskussioner med utställarna under pågående 
bedömning utan ska endast ställa frågor som är relevanta för bedömning av aktuell 
hund att göra. 

6. Ringfunktionärer får inte ha tillgång till utställningskatalog under tiden utställningen 
pågår. 

7. För funktionär som är utsedd att arbeta i sekretariat, som guide av domare före 
utställningen eller i utställningsringarna, gäller samma regler som för tjänstgörande 
ringsekreterare och ringsekreterarelev. 

8. Tobaksrökning är förbjudet i utställningsringen för samtliga där närvarande personer. 

9. Arvode eller lön till domare o ringsekreterare utgår inte. Reseersättning utgår enligt 
av SHK fastställd taxa. 
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UTSTÄLLAREN 

1. Alla har rätt att delta med hund på SHKs utställningar såvida inte person uteslutits ur 
SHK. Medlemmar i SHK anmäler till rabatterad avgift. 

2. Utställare är skyldig att ta del av och känna till gällande utställningsregler.  

3. Anmälan göres via SHKs online-anmälan eller fastställd blankett senast sista 
anmälningsdag. Anmälan är bindande.  

4. Anmälaren ansvarar för att lämnade uppgifter är korrekta. Oriktiga uppgifter på 
anmälan kan medföra att hund diskvalificeras och går miste om eventuella priser. 
Hund skall anmälas under det namn som finns i stambok/registreringsbevis och i den 
faktiske ägarens namn.  

5. Föreskriven anmälningsavgift skall på eget ansvar inbetalas senast sista 
anmälningsdag. 

6. Återbetalning av anmälningsavgift sker i följande fall:  
a) hela anmälningsavgiften exkl. expeditionsavgift återbetalas om anmälan ej kan 
godtas eller om hunden avlidit före utställningstillfället.  
b) halva anmälningsavgiften återbetalas om hunden insjuknat eller skadats efter det 
att anmälan och betalning gjorts och veterinärintyg insändes inom 8 dagar efter 
utställningsdagen. Gäller även om hund av veterinär beordrats behandling av 
dopingklassade mediciner följd av tävlingskarens som förhindrar deltagande.  
Expeditionsavgift fastställs årligen av SHKs UK. 

7. Den som medvetet lämnar falska uppgifter eller låter göra förändringar och ingrepp 
på sin hund för att förbättra dess möjligheter i utställningsringen, går miste om 
tilldelade priser och kan uteslutas från deltagande vid senare utställningar.  
  

8. Den som medvetet bryter mot dessa regler fråntas redan erhållna priser och kan 
uteslutas från framtida utställningar. 

9. Hundens ägare eller person som denne utsett att handha hunden under utställningen 
om ägaren inte finns på plats, har personligt ansvar för att hund föres fram för 
bedömning i rätt tid. Har klassen hunden anmälts till avslutats, kan hunden endast 
erhålla kvalitetsbedömning. 

  4



SVENSKA HUNDKLUBBENS UTSTÄLLNINGSREGLER 

2017 
10. Funktionärers anvisningar skall efterföljas, då utställningsarrangören har ansvar för 

ordning på utställningsplatsen.  

11.Under bedömning i utställningsringen får det endast befinna sig ringfunktionärer samt 
en förare per hund. Undantaget är funktionsnedsatt hundförare som har ledsagare. 
Förare skall bära hundens katalognummer väl synligt. Föraren får inte ta hjälp av 
utomstående när hunden visas i ringen. Så kallad dubbelhandling är inte tillåten.  

12.Utställare får inte fördjupa sig i diskussioner med ringfunktionärer under pågående 
bedömning utan ska endast svara på de frågor domaren ställer om aktuell hund.  

13.Den som öppet förolämpar domare eller uppträder störande under dennes bedömning 
går miste om tilldelat pris och kan omedelbart avvisas från utställningen och 
uteslutas från deltagande i senare utställningar. 
Bedömning av hund får ej diskuteras med domare under pågående utställning. Se 
punkt 12.  
Protest mot bedömning kan lämnas in i sekretariatet mot erläggande av UK fastställd 
avgift. Avgiften återbetalas inte.  

14.Tekniskt fel begånget av domare eller annan funktionär anmäles skriftligen (kallad 
protest) till utställningsbestyrelsen på utställningsdagen vilken ska ta ställning i 
frågan. Kan tvisten ej lösas tillfredsställande under utställningsdagen, kan protesten 
insändas till Utställningskommittén senast 8 dagar efter utställningen.  
Protest hanteras när protestavgift betalats. Avgiftens storlek fastställs årligen av UK. 
Protestavgift återbetalas inte. 
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ANMÄLD HUND 

1. Utställningsberättigad är hund av ras som har en föreskriven rasstandard godkänd i 
av SHK erkänd hundorganisation. Hunden ska vara inskriven i en av SHK erkänd 
stambok eller har ett  registreringsbevis utfärdat av SHK erkänd hundorganisation. 
Hund ska ha uppnått föreskriven minimiålder. 
Den utställningsberättigade hunden kan enbart anmälas i en klass (se klasser). 

2. Hund skall vara vaccinerad mot de sjukdomar, som Statens Veterinärmedicinska 
Anstalt (SVA) rekommenderar. Aktuell information samt intervall står på SHKs 
hemsida samt i utställningens PM.  

3. Importerad eller tillfälligt införd hund från annat land skall följa de införsel/
importbestämmelser som Jordbruksverket fastställt.  
Vid anmälan av importerad hund från land varifrån karantänsvistelse krävs, skall 
kopia av intyg om genomgången karantänsvistelse medfölja anmälan om hunden 
importerats inom 12 månader före utställningen. Efter karantänvistelse får hund 
delta på utställning tidigast efter 2 månader.  

4. Svans- eller öronkuperad hund som saknar veterinärintyg där det anges att operativa 
ingrepp motiverats av veterinärmedicinska skäl, kan ej ställas ut på av SHK 
anordnade utställningar efter 2002-07-01.  
Svans- eller öronkuperad hund som ej uppfyller kravet om veterinärintyg och som 
stambokförts efter 2002-07-01 i annan stambokförande organisation, får ej delta på 
SHK:s utställningar. 

5. Hund som är känt aggressiv, blind eller döv, som har någon form av smittsam 
sjukdom, hakmask, skabb eller annan ohyra, får ej deltaga på utställning. 
När hund är färdigbehandlad mot skabb, kan den ställas ut tidigast 30 dagar efter 
avslutad behandling.  
Kontroll med veterinär hur dagens motmedel mot skabb fungerar för aktuell 
tidsintervall för utställning. 

6. Hund utesluts från tävlan om den opererats eller behandlats på annat sätt för att 
dölja exteriörfel. Detta gäller även hund vars hårrem färgats eller behandlats på 
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annat sätt för att förändra dess utseende eller kvalitet. 

7. Djurägaren är ansvarig för att reglerna för tävlingskarens avseende dopingklassade 
läkemedel och tillsatser följs enligt Jordbruksverkets riktlinjer för tävling med hund. 
Hund som behandlats med medel som påverkar dess prestationsförmåga eller 
temperament utesluts från tävlan. Hund som behandlas och ändå deltagit vid 
utställning fråntas erhållna priser och hundägaren kan uteslutas från vidare tävlande 
inom organisationen.  

8. Utställare är skyldig att ställa sin hund till förfogande för provtagning upp till 5 dagar 
efter aktuell utställning, vid misstanke om fusk. 

9. Hanhund ska ha normalt belägna och utvecklade testiklar. Om utställare önskar, kan 
hund med ej normal testikelstatus bedömas, men erhåller diskvalificerad. Av 
kritiken skall klart framgå att hunden på grund av sin defekt ej får användas i avel. 
 
Hanhund som är kastrerad/steriliserad får ställas ut, men kan högst erhålla HP 
och kan således inte tävla om certifikat.  
Om kastrerad hanhund kan uppvisa registrerad/stambokförd avkomma kan hunden 
ställas ut och tävla som alla andra hanhundar.  
Kemiskt kastrerad hund får inte delta utifrån Jordbruksverkets "föreskrifter och 
allmänna råd om träning och tävling med djur". Se även punkt 7 under Anmäld hund 
i dessa regler. 
 
Kastrerad tik har generell dispens för utställning. 

10.Dräktig tik får ej ställas ut senare än 30 dagar före beräknad valpning och tidigare 
än 75 dagar efter valpning. 

11.Otillbörlig fysisk och verbal bestraffning av hund medför avvisning från utställning 
och förlust av eventuella priser. 

  7



SVENSKA HUNDKLUBBENS UTSTÄLLNINGSREGLER 

2017 

KLASSINDELNING OCH PREMIERING  
Bedömning sker efter två olika principer; kvalitets- och konkurrensbedömning. I 
valpklasser ges endast kvalitetsutlåtande.  
Vid kvalitetsbedömning värderas hunden i förhållande till rasens standard. Hänsyn ska 
alltid tas till hundens ålder om den ännu inte kan anses som fysiskt vuxen. 

Domaren avger skriftlig kritik, varav utställaren får ett exemplar och SHK UK sparar ett. 

KVALITETSUTLÅTANDE I VALPKLASSER: 

• Lovande - ges om domaren tror hunden kommer växa upp till en bra individ som 
väl kommer motsvara rasstandarden. 

• Mindre lovande - om tydliga brister (t ex bettfel, fel färg/teckning, 
rörelsestörningar) redan nu kan ses som gör att hunden inte kommer motsvara 
rasstandarden.  

De hundar som tilldelats Lovande tävlar vidare i valpshow- respektive valpklassfinal. 
Flera hundar av samma ras kan tävla i finalerna. 

NEDANSTÅENDE KVALITETSPRISER KAN ERHÅLLAS VID BEDÖMNING FRÅN 
JUNIORKLASS: 

Det ska tydligt framgå i den skriftliga kritiken orsaken till att hunden tilldelats lägre 
kvalité än Excellent. 

• Excellent (Utmärkt) anger att hunden mycket väl överensstämmer med rasens 
standard, att den presenteras i utmärkt kondition, att den visar ett för rasen 
harmoniskt välbalanserat temperament samt håller utmärkt klass och har en 
utmärkt helhet. Eventuella exteriöra fel är så ringa att man kan överse med dem. 
Hunden måste ha tydlig könsprägel. 

• Very Good (Mycket god) anger att hunden väl överensstämmer med 
rasstandarden samt är välbalanserad och i god kondition. Hunden kan uppvisa 
mindre avvikelser (max två ) mot rasens exteriöra standard dock inga som 
negativt påverkar helhetsintrycket. Hunden ska visa ett för rasen harmoniskt 
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välbalanserat temperament.  
Denna bedömning kan endast ges till en hund av mycket god klass. 

• Good (God) anger att hunden till stor del motsvarar rasens standard och dess 
exteriöra fel är av mindre framträdande karaktär. Hunden uppvisar flera avvikelser 
(max fem) mot rasens exteriöra standard, temperament och/eller visar brister i 
omvårdnad. Hunden kan också uppvisa enstaka fel som ej kan betraktas som 
obetydliga. Hunden bör utifrån sin exteriör ej användas i avel.  

• Sufficient (godtagbar) anger att hunden inte helt motsvarar rasens standard. 
Den kan sakna flera av rasens exteriöra karaktärsdrag eller har bristande fysisk 
kondition. Hunden uppvisar fler än fem mindre avvikelser mot rasens exteriöra 
standard, temperament och/eller visar tydliga brister i omvårdnad. Hunden kan 
också uppvisa fel som ej kan betraktas som obetydliga. Hunden ska inte 
användas i avel.  

• Kan icke bedömas (KIB) tilldelas hund som av någon anledning inte kan 
bedömas t ex pga brister i uppvisandet och/eller hantering (bristande 
ringträning), vägran att visa tänder och bett (olydnad) omdömet KIB. 

Diskvalificerad tilldelas hund  

• som uppvisar avvikelser som står under diskvalificerande fel i rasens exteriöra 
standard. Hanhund som inte har normalt utvecklade o/e belägna testiklar. 

• som uppvisar ett temperament som inte är normalt mot det angivet i 
rasstandarden. 

• som inte låter sig hanteras o/e biter efter domaren eller sin ägare 

• som visar tydligt aggressivt beteende eller tydligt flykt beteende.  

• som uppvisar nedsatta fysiska förutsättningar som t ex andningsproblem, tydlig 
hälta, rinnande ögon, avsaknad av tänder som inte angetts som acceptabelt i 
rasstandard.  

• som är av så dålig omvårdnad (mager, tjock, omusklad, dålig munhygien, röda 
irriterade öron, extremt långa klor, dålig pälsvård etc) att domaren anser hunden 
inte är i utställningskondition.  
 
En otrimmad hund vars pälskvalité går att bedöma får inte tilldelas diskvalificerad 
just på grund av bristande trimning.  
 
En hund som har tandförluster men ägaren kan uppvisa veterinärintyg på att 
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hunden haft ett komplett bett (acceptabelt i rasstandarden) får inte tilldelas 
diskvalificerad just på grund av tandförlust. 
 
En hund skall ej användas i avel om den tilldelas Diskvalificerad oavsett 
anledning. Hund som inte visas upp i god utställningskondition kan ställas ut 
igen för att stryka priset. Hund som uppvisat oacceptabelt beteende ska genomgå 
SHK Hundtest och bedömningen där avgör om hunden får anmälas till ytterligare 
utställningar. 

De hundar som tilldelats Excellent i kvalitetsbedömning tävlar vidare i 
konkurrensklass där de fyra främsta rangeras – hanhundar och tikar var för sig. 

KLASSINDELNING PÅ NATIONELLA UTSTÄLLNINGAR 

Valpshow: för hundar i åldern 3-5 månader. Anmälan göres på utställningsplatsen. 
Valpar som erhållit omdömet ”Lovande” tävlar vidare i final om Bästa Valp i Valpshow. I 
finalen placeras 4 hundar. 

Valpklass: för hundar i åldern 5-9 månader. Ingen konkurrensbedömning förekommer i 
denna klass. Valp som erhåller omdömet ”Lovande” tävlar vidare i final om Bästa Valp i 
Valpklass. I finalen placeras 4 hundar. 

Juniorklass: för hundar i åldern 9-18 månader. Hanar döms först sedan tikar. 
Juniorkonkurrensklass: de fyra främsta hundarna (hanar och tikar tillsammans) som 
erhållit excellent rangeras. Vinnaren kan tilldelas ett av domaren undertecknat 
Juniorcertifikat (JCAC). JCAC berättigar till inteckning i juniorchampionat men inte i 
nationellt championat. Övriga placerade hundar kan tilldelas Certifikatkvalitet (CK) eller 
Hederspris (HP); dessa premieringar berättigar dock ej till inteckning i juniorchampionat. 
Den som placerats som etta med lägst HP i klassen går vidare i tävlan om Bästa Junior. I 
finalen placeras 4 hundar. 
Hund i Juniorklass deltar INTE i tävlan om Bäst i rasen/Bäst i motsatt kön. 

Juniorchampion som är över 18 månader anmäler i nationellklass eller arbetsklass om 
arbetsmerit finns. Juniorchampion under 18 månader anmäler i juniorklass. 
Junior kan erövra flera JCAC än som krävs för championat. 

Nationellklass (Öppenklass): för alla hundar över 18 månader. 
Nationellkonkurrensklass: de fyra främsta hundarna (hanar och tikar var för sig) som 
erhållit excellent rangordnas och vinnaren kan tilldelas ett av domaren undertecknat 
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nationellt certifikat (CAC). CAC berättigar till inteckning i svenskt championat. Övriga 
placerade hundar kan tilldelas Certifikatkvalitet (CK) eller Hederspris (HP); dessa 
premieringar berättigar dock ej till inteckning i championat. Hund som erhåller CAC 
deltar i tävlan om Bäst i Rasen. 

Arbetsklass: för SHK-stambokförda hundar över 18 månader som har merit från 
arbetsprov, och som uppfyller punkt 1 under "Anmäld hund" i detta regelverk dvs klassen 
är öppen alla raser. 
 
Deltagande hund ska 

• vara stambokförd i SHK 

• inneha merit från SHKs arbetsprov godkänd i bronsklass, utfärdat WCC* 
(workingclass certificat) eller kunna uppvisa meriter på motsvarande nivå** från 
arbets- eller egenskapsprov. 

• ägaren ska vara medlem i SHK-organisationen. 

Merit från SHK:s arbetsprov gäller godkänd bronsklass. Notering i stambok om 
godkänd merit för deltagande i arbetsklass görs av auktoriserad funktionär.  
* WCC ska vara utfärdat från av SHK erkänd hundorganisation. 
** Protokoll med tillräcklig merit motsvarande WCC ska vara vidimerade av erkänd 
auktoriserade domare.  
Arbetsmeriterna ska vara kontrollerade av SHKs stambokförare och ska i kopia 
medfölja utställningsanmälan vid första anmälningstillfället i klassen.  
UK ansvarar för regelverket. Vid ev. ändring ska samråd, i tillämpliga delar, ske med 
SHKs arbetsprovskommitté. 

Arbetskonkurrensklass: de fyra främsta hundarna (hanar och tikar var för sig) som 
erhållit exellent rangordnas och vinnaren kan tilldelas ett av domaren undertecknat 
arbetscertifikat (ACAC). ACAC berättigar till inteckning i arbetschampionat. Övriga 
placerade hundar kan tilldelas Certifikatkvalitet (CK) eller Hederspris (HP); dessa 
premieringar berättigar dock ej till inteckning i championat. Hund som erhåller ACAC 
deltar i tävlan om Bäst i Rasen. 

Skandinaviskklass: för hund som är minst nationell eller arbetschampion. 
Skandinaviskkonkurrensklass: De fyra främsta hundarna (hanar och tikar var för sig) 
som erhållit excellent rangordnas och vinnaren kan tilldelas ett av domaren 
undertecknat skandinaviskt certifikat (SCC). SCC berättigar till inteckning i skandinaviskt 
championat. Övriga placerade hundar kan tilldelas Certifikatkvalitet (CK) eller Hederspris 
(HP); dessa premieringar berättigar dock ej till inteckning i championat. Hund som 
erhåller SCC deltar i tävlan om Bäst i Rasen. 

Championklass vid nationell utställning: för de hundar/tikar som uppnått nationellt 
championat, arbetschampionat och skandinaviskt championat.  
Hund som erhåller excellent i kvalitetsbedömning kan tilldelas ett certifikatkvalitet, CK, 
av domaren som berättigar till deltagande i tävlan om Bäst i Rasen. Ingen 
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konkurrensbedömning i klassen. 

Seniorklass: för hund som uppnått lägst 7 års ålder. Hanar bedöms först sedan tikar.  
Seniorkonkurrensklass: de fyra främsta hundarna (hanar och tikar var för sig) som 
erhållit excellent rangeras. Vinnaren kan tilldelas ett av domaren undertecknat 
Seniorcertifikat (SCAC). SCAC berättigar till inteckning i seniorchampionat men inte i 
nationellt championat. Övriga placerade hundar kan tilldelas Certifikatkvalitet (CK) eller 
Hederspris (HP); dessa premieringar berättigar dock ej till inteckning i seniorchampionat.  
Den som placerats som etta med lägst HP i klassen går vidare i tävlan om Bästa 
Seniorhund.  
Hund över 7 år kan istället anmälas i Nationell klass (Öppenklass) eller Arbetsklass (om 
kraven uppfylls) om man vill tävla om nationellt- eller arbetsklasscertifikat/championat. 
I finalen placeras 4 hundar. 

Seniorchampion anmäler i seniorklass, nationell klass eller arbetsklass. Hunden kan, 
utifrån tidigare meriter, ställas i någon championklass.  
Senior kan erövra flera SCAC än som krävs för championat. 

Bäst i Rasen (BIR): för de hundar oavsett kön som erhållit certifikat från nationell 
(öppen)-, arbets-, senior- eller någon championklass (för hund i Championklass och 
Multichampionklass, CK). Den hund domaren ser som bäst blir Bäst i Rasen, BIR och 
tävlar vidare om Bäst i Gruppen. 

Bäst i motsatt kön (BIM): utses bland de hundar som deltagit i Bäst i rasen men som 
är av andra könet mot BIR vinnande hunden. Den hund domaren ser som bäst i det 
andra könet tilldelas BIM. BIM ger INTE rätt till vidare tävlan om Bäst i Gruppen 
 
 
Uppfödarklass: för grupp om minst 3 hundar och högst 5 av samma ras och som fötts 
upp av samma uppfödare. Som uppfödare avses ägaren till tiken vid valparnas födelse. 
Hundarna får tillhöra olika ägare och måste dessutom vara anmäld i någon av klasserna 
på utställningen fr o m valpklass. Uppfödargrupp med Hederspris (HP) går vidare till final 
om Bästa Uppfödare. 

Ingen konkurrensbedömning förekommer så flera grupper av samma ras kan tävla 
vidare. I finalen placeras 4 grupper. 

Avelsklass:  
1) Hund – hunden skall dessutom vara anmäld i öppen klass, arbetsklass, någon 
championklass eller seniorklass och bland de på utställningen anmälda hundarna kunna 
uppvisa 5 avkomlingar undan minst 2 olika tikar. 
2) Tik – tiken skall dessutom vara anmäld i öppen klass, arbetsklass, någon 
championklass eller seniorklass och bland de på utställningen anmälda hundarna kunna 
uppvisa 5 avkommor ur minst 2 kullar efter minst 2 olika hanar. 
Hederspris (HP) berättigar till tävlan om Bästa Avelsgrupp.  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Ingen konkurrensbedömning förekommer så flera grupper av samma ras kan tävla vidare 
i Avelsklassfinalen. I finalen placeras 4 grupper. 

KLASSINDELNING PÅ INTERNATIONELL UTSTÄLLNINGAR  
Samtliga klasser som förekommer på nationella utställningar (utom 
Championklass) samt Internationellklass, Hedersklass och Multichampionklass. 
 
Internationellklass: för hund som innehar nationellt championat inom SHK eller SHKs 
samarbetsorganisationer.  
Internationellkonkurrensklass: De fyra främsta hundarna (hanar och tikar var för sig) 
som erhållit excellent rangordnas och vinnaren kan tilldelas ett av domaren 
undertecknat internationellt certifikat (CACIB). CACIB berättigar till inteckning i 
internationellt championat. Övriga placerade hundar kan tilldelas Certifikatkvalitet (CK) 
eller Hederspris (HP); dessa premieringar berättigar dock ej till inteckning i championat 
Hund som erhåller CACIB deltar i tävla om Bäst i Rasen. 

Hedersklass: för hund som innehar nationellt, skandinaviskt och internationellt 
championat. Lägsta ålder för deltagande hund är 5 år. 
Hederskonkurrensklass: De fyra främsta hundarna (hanar och tikar var för sig) som 
erhållit excellent rangordnas och vinnaren kan tilldelas ett av domaren undertecknat 
internationellt hederscertifikat (CACH). CACH berättigar till inteckning i 
hederschampionat. Övriga placerade hundar kan tilldelas Certifikatkvalitet (CK) eller 
Hederspris (HP); dessa premieringar berättigar dock ej till inteckning i championat. 
Hund som erhåller CACH deltar i tävla om Bäst i Rasen. 

Multichampionklass: för de hundar/tikar som uppnått nationellt championat, 
arbetschampionat, skandinaviskt championat, internationellt championat och 
hederschampionat. Hund som erhåller excellent i kvalitetsbedömning kan tilldelas ett 
certifikatkvalitet, CK, av domaren som berättigar till deltagande i tävlan om Bäst i Rasen. 
Ingen konkurrensbedömning i klassen. (Klassen motsvarar Championklass vid nationella 
utställningar) 
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FINALTÄVLINGAR 

Bästa valp i valpshow: för det valpar som erhållit LOVANDE. De fyra främsta 
rangordnas och vinnaren koras till utställningens BÄSTA VALP I VALPSHOW 
 
Bästa valp i valpklass: för det valpar som erhållit LOVANDE. De fyra främsta 
rangordnas och vinnaren koras till utställningens BÄSTA VALP I VALPKLASS 
 
Bästa Junior: för de hundar som vinnit juniorkonkurrensklass med lägst HP. De fyra 
främsta rangordnas och vinnaren koras till utställningens BÄSTA JUNIOR  
Både hane och tik kan delta från samma ras. 
 
Bästa SENIOR: för de hundar som vinnit seniorkonkurrensklass med lägst HP. De fyra 
främsta rangordnas och vinnaren koras till utställningens BÄSTA SENIOR  
Både hane och tik kan delta från samma ras. 
 
Bäst i Gruppen (BIG): för den hund som blivit Bäst i Rasen (BIR). De fyra främsta 
rangeras och gruppvinnaren tävlar vidare om Best in Show.  
 
Best in Show (BIS): för de hundar som vunnit Bäst i Gruppen (BIG). De fyra främsta 
rangordnas och vinnaren koras till BEST IN SHOW. 

FÖLJANDE TÄVLINGAR KAN FÖREKOMMA VID SHKS UTSTÄLLNINGAR  
Barn med hund: för barn som inte fyllt 10 år. Deltagande hund måste vara lägst 4 
månader. Anmälan göres på utställningsplatsen. Deltagare ska efter anvisning av 
domaren, visa sin hund enligt ett föreskrivet momentschema - lika för alla deltagare. 
Domaren utser en vinnare, övriga placeras på andra plats. 
 
Miniorhandling: för ungdomar med hund. Ungdom skall ha fyllt 10 men inte 13 år. 
Deltagande hund måste vara lägst 9 månader gammal. Anmälan göres på 
utställningsplatsen. Deltagare ska efter anvisning av domaren, visa sin hund enligt ett 
föreskrivet momentschema - lika för alla deltagare - där varje moment poängsätts. 
Domaren placerar deltagarna 1, 2 ,3 och 4 utifrån de poäng de erhållit. 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Juniorhandling: för ungdomar med hund. Ungdom skall ha fyllt 13 men inte 17 år. 
Deltagande hund måste vara lägst 9 månader gammal. Anmälan göres på 
utställningsplatsen. Deltagare ska efter anvisning av domaren, visa sin hund enligt ett 
föreskrivet momentschema - lika för alla deltagare - där varje moment poängsätts. 
Domaren placerar deltagarna 1, 2 ,3 och 4 utifrån de poäng de erhållit. 
 
Parklass: för två hundar av samma ras som visas av en förare. Anmälan göres på 
utställningsplatsen. I finalen placeras 4 par. 

REGLER FÖR CHAMPIONAT 

Allmänt: För att erhålla championat av någon form krävs att hunden är stambokförd i 
Svenska Hundklubben och att ägaren är medlem i Svenska Hundklubben. 
För utlandsägd hund: att hunden vara stambokförd i någon av SHKs samarbets-
organisationer. 

Juniorchampionat, SweJuniorCh.  
Utställd hund skall i juniorklass ha erhållit tre JuniorCAC (juniorklasscertifikat) av minst 
två olika domare vid utställning inom SHK-organisationen i Sverige.  
Juniorchampionat påvisar att hunden i juniorålder utmärkt väl motsvarar rasstadarden. 
Juniorchampion anmäls efter 18 månaders ålder, i nationell klass eller arbetsklass om 
arbetsmerit finns. 

Seniorchampionat, SweSeniorCh.  
Utställd hund skall i seniorklass ha erhållit tre SeniorCAC (seniorklasscertifikat), av minst 
två olika domare vid utställning inom SHK-organisationen i Sverige. 
Seniorchampionat påvisar att hunden trots sin ålder utmärkt väl motsvarar rasstadarden. 
Seniorchampion anmäler i seniorklass eller nationellklass, i arbetsklass om arbetsmerit 
finns, eller i de championklasser den enligt tidigare erhållna meriter är berättigad att 
anmälas i.  

Nationellt Championat, SweCh.  
Utställd hund skall ha erhållit tre CAC (certifikat) av minst två olika domare vid 
utställning inom SHK-organisationen i Sverige.  
För utländskregistrerad hund inom IKU-organisationen som tidigare innehar annat 
nationellt championat (ej junior/senior), krävs ett CAC inom SHK-organisationen för att 
få erhålla SweCh. 

Arbetschampionat, SweACh.  
Utställd hund skall ha erhållit tre ACAC (arbetsklasscertifikat) av minst två olika domare 
vid utställning inom SHK-organisationen i Sverige. 

Skandinaviskt Championat, SkandCh.  
Hunden skall vara lägst nationell champion eller arbetschampion och ska ha 
tilldelats tre SCC (Skandinaviskt Certifikat) vid utställning inom SHK-organisationen i 
Sverige, av en svensk och två i övriga Norden bosatta domare för att erhålla titeln 
Skandinavisk Champion. 
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Internationellt Championat, IntCh.  
Hunden måste vara nationell champion för att få tävla om denna titel.  
Fyra CACIB (Certificat d’Aptitude au Championat International de Beauté) skall ha 
erhållits av minst tre olika domare varav minst två CACIB ska ha erhållits av utomnordisk 
domare.  
CACIB som erhållits vid internationell utställning hos någon av SHKs samarbets-
organisationer, godkänns som meritering för Internationellt championat.  
Mellan första och sista CACIB måste ligga en tidsrymd om minst 366 dagar. När fyra 
CACIB-kort erhållits, inlämnas dessa till utställningskommittén. Om alla krav uppfyllts 
tilldelas hunden titeln Internationell Champion och tilldelas ett diplom vid kommande 
SHK-årsmöte. 

Hederschampionat, SweHCh.  
Hunden skall vara nationell, arbets-, skandinavisk och internationell champion 
för att få tävla om denna titel samt ska ha uppnått en minimiålder om 5 år. Fyra CACH 
(Certificat d’Aptitude au Championat de Honneur) skall ha erhållits av tre olika domare 
varav minst två CACH ska ha erhållits av utomnordisk domare från någon av SHK 
erkänd utländsk organisation. Mellan första och sista CACH måste ligga en tidsrymd om 
minst 366 dagar. När fyra CACH-kort erhållits inlämnas dessa till utställningskommittén. 
Om alla krav uppfyllts tilldelas hunden titeln Hederschampion och tilldelas ett diplom vid 
kommande SHK-årsmöte. 

Övergångsregler: Hund som före 2015 erhållit tre eller fler CACH i Sverige men inte de 
två utomlands som tidigare krävdes för att erhålla championat, måste erhålla ytterligare 
två CACH av minst en utländsk domare för att erhålla Hederschampionat. 
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PRISBETECKNINGAR ROSETTER  
 
Vid kvalitétsutlåtande i valpshow/valpklass 
Orange rosett  Lovande i valpshow och i valpklass. 

Vid kvalitétsbedömningen från juniorklass 
Röd rosett Excellent 
Blå rosett Very good 
Gul rosett Good  
Vid erhållande av Sufficient uppvisas grönt kort av domaren/ringsekr 
Vid Diskvalificerad  i kvalitetsbedömningen visas inget. 
KIB (Kan icke bedömas) uppvisas brunt kort av domaren/ringsekr. 

Konkurrensklasser 
Rosa rosett Hederspris (HP)  
Lila rosett Certifikatkvalitet (CK)  
Ljusgrön rosett JCAC (Juniorcerifikat)  
Vit rosett CAC (Nationellt certifikat)  
Svartrödblå rosett ACAC (Arbetsklasscertifikat)  
Ljusgul rosett SCAC (Seniorcertifikat)  
Rosett i nordiska färgerna SCC (Skandinaviskt certifikat)  
Svartgulröd rosett CACIB (Internationellt certifikat).  
Svartgulguld rosett CACH (Hederscertifikat)  
Svartgulrött rosett internationellt certifikat (CACIB)  
Svartgulguld rosett hederscertifikat (CACH)  
 
Championat 
Ljusgrön rosett Juniorchampionat  
Ljusgul rosett Seniorchampionat  
Blågul rosett Nationellt Championat  
Svartrödblå rosett Arbetschampionat  
Rosett i nordiska färger Skandinaviskt Championat  
Rödgul rosett Bäst i Rasen 
Gröngul rosett Bäst i motsatt kön 

 
SHK UK  
2017-03-03
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