
SVENSKA HUNDKLUBBENS UTSTÄLLNINGSREGLER              UK 2006 

 

 

Nedanstående utställningsregler gäller för av Svenska Hundklubben, SHK, anordnade 

internationella och nationella utställningar samt specialutställningar med CAC-rättighet. 

 

UTSTÄLLNINGSARRANGÖREN 

 

1. Samtliga utställningar organiseras och leds av en av centralstyrelsen utsedd 

utställningskommitté. Undantag utgör utställningar anordnade av SHK:s specialavdelningar. 

2. Inför varje utställning utser utställningskommittén, UK, en utställningsbestyrelse bestående 

av tre personer (ledamöter). Bestyrelsen, som skall vara närvarande under utställningsdagen, 

har att svara för arrangemangens riktiga genomförande samt lösa eventuella konflikter. 

3. Det åligger utställningsarrangören att upprätthålla ordningen på utställningsplatsen. 

Funktionärs anvisning skall efterföljas. 

4. Utställningsarrangören fråntar sig allt ansvar för uppkommen skada, olycka eller förlust i 

samband med utställningen. Arrangören svarar ej för stöld av hund. 

5. Kan av orsaker, över vilka utställningsarrangören ej råder, utställningen ej äga rum och ej  

heller förläggas till senare tidpunkt, har arrangören rätt att använda inbetalda avgifter till att 

täcka uppkomna kostnader. 

 

DOMARE, FUNKTIONÄRER M. FL. 

 

 6. Domare får ej vara ägare/delägare till någon hund som denne dömer och ej heller får någon 

av de anmälda hundarna ha varit i dennes ägo de senaste 6 månaderna. 

 Detsamma gäller tjänstgörande ringsekreterare, domarelev eller domaraspirant. 

 7. Tjänstgörande domare, ringsekreterare, domarelev eller domaraspirant äger ej rätt att visa 

upp hund under den dag då denne tjänstgör. 

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

 

UTSTÄLLAREN 

 

 9. Rätt att ställa ut sin hund har medlem i SHK och medlem i annat lands klubb, godkänd av 

SHK. Icke-medlem får ställa ut mot förhöjd avgift. 

 10. Anmälan göres på av SHK fastställd blankett och är bindande. Utställaren/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 korrekte ägarens namn. 

 Föreskriven anmälningsavgift skall inbetalas senast sista anmälningsdag. 

 11. 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 kan företes. 

 12) Den som medvetet lämnar falska uppgifter eller företer förändringar och ingrepp på sin 

hund för att förbättra dess möjligheter i utställningsringen, går miste om tilldelade priser och 

kan uteslutas från deltagande i senare utställningar 

13. Utställare är skyldig att ta del av gällande utställningsregler och den som bryter mot dessa 

kan uteslutas från framtida utställningar. 



14. Utställare har personligt ansvar för att hund föres fram för bedömning i rätt tid. Under 

bedömning i utställningsringen får endast befinna sig domare, tjänstgörande funktionärer samt 

en förare för varje hund. Förare skall bära hundens nummer (katalognummer) väl synligt. 

15. 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 bedömning. 

16. Tekniskt fel begånget av domare eller annan funktionär anmäles skriftligen till 

utställningsbestyrelsen , vilken får ta ställning till frågan. Kan tvisten ej lösas tillfredsställande 

under utställningsdagen, kan protesten insändas till Utställningskommittén senast 8 dagar 

efter utställningen. 

 

ANMÄLD HUND 

 

17. Utställningsberättigad är hund med föreskriven rasstandard och som är inskriven i erkänd 

stambok eller erkänt registreringsbevis och som uppnått föreskriven minimiålder. 

Den utställningsberättigade hunden kan enbart anmälas i en klass (se klasser nedan). 

 

18. Hund skall vara vaccinerad mot valpsjuka, smittsam leversjukdom (hepatitis contagiosa 

canis, HCC) och mot parvovirusinfektion (inom ett år före utställningen) och giltigt 

veterinärintyg – ej äldre än 3 år- skall uppvisas.  

 

19. Införd hund från EU-land skall följa Jordbruksverkets bestämmelser och med följande 

villkor uppfyllda: Identitetsmärkt, vaccinerad, införseltillstånd, sammanställt veterinärintyg 

(vaccinationsintyg), veterinärintyg (friskintyg och avmaskningsintyg). För hund från Norge 

gäller samma krav som står under pkt 18. 

Importerad hund från land varifrån karantänsvistelse krävs, skall uppvisa intyg om 

genomgången karantänsvistelse. Efter sådan vistelse får hund ställas ut tidigast efter 2 

månader. 

 

20. 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 020701. 

Svans- eller öron kuperad hund som ej uppfyller kravet om veterinärintyg och som 

stambokförts efter 020701 i annan stambokförande organisation, får ej delta på SHK:s 

utställningar. 

 

21. Hund som är folkilsken, blind eller döv, som har smittsam sjukdom, valpsjuka, HCC, 

parvovirus etc, hakmask, skabb eller annan ohyra, får ej deltaga på utställning. 

När hund är färdigbehandlad mot skabb och/eller inälvsparasiter, kan den ställas ut efter 30 

dagar. 

 

22. 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 annat sätt för att 

förändra dess utseende eller kvalitet. 

Hund som behandlats med medel som påverkar dess prestationsförmåga eller temperament 

utesluts från tävlan (se pkt 12). 

Utställare är skyldig att ställa sin hund till förfogande för provtagning vid misstanke om fusk. 

 



23. Hanhund ska ha normalt belägna och utvecklade testiklar. Om utställare önskar, kan hund 

med ej normal testikelstatus bedömas, men ej prisbelönas. Av kritiken skall klart framgå att 

hunden på grund av sin defekt ej får användas i avel. 

Hanhund eller tik som är kastrerad/steriliserad får ställas ut, men kan inte erhålla premiering. 

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

valpning. 

 

24. Otillbörlig bestraffning av hund medför avvisning från utställning och förlust av 

eventuella priser. 

 

25. 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). 

För hund tillhörig besökare uttages en avgift vilken beslutas av SHK:s utställningskommitté. 

 

KLASSINDELNING OCH PREMIERING 

 

26. Bedömning sker efter två olika principer; kvalitets- och konkurrensbedömning. Vid 

kvalitetsbedömning värderas hunden efter sin kvalitet i förhållande till rasens standard. 

Nedanstående kvalitetspriser tillämpas: 

1:a pris anger att hunden mycket väl överensstämmer med rasstandarden, har gott 

temperament och att exteriöra fel är så ringa att man kan överse med dem. 

2:a pris anger att hunden överensstämmer med rasstandarden och inte företer några 

allvarligare fel beträffande exteriör eller temperament. 

3:e pris anger att hunden visserligen överensstämmer med rasstandarden, men företer visst 

eller vissa i bedömningen påtalade fel i exteriör eller temperament som ej kan betraktas som 

obetydliga. Hunden skall ej användas i avel. 

4:e pris anger att hunden ej överensstämmer med rasstandarden. Hunden skall ej användas i 

avel. 

KIB Hund som av någon anledning inte kan bedömas t ex pga brister i uppvisandet eller att 

den vägrar att visa tänder och bett, skall tilldelas omdömet KIB (kan icke bedömas). 

 

De hundar som tilldelats 1:a pris i kvalitetsbedömning tävlar vidare i  konkurrensklass (ej 

valpklass, seniorklass, uppfödarklass, avelsklass), där de fyra främsta rangeras – hanhundar 

och tikar var för sig. 

Domaren avger skriftlig kritik, varav utställaren får en kopia. 

 

27. Klassindelning på nationella utställningar 

 

a1) Valpshow: för hundar i åldern 4-6 månader. Anmälan göres på utställningsplatsen. Valpar 

som erhållit omdömet ”Lovande” tävlar vidare i final om Bästa Valp i Valpshow. 

a2) Juniorhandling: för ungdomar med hund. Ungdom skall vara i åldern 12-16 år. 

Deltagande hund måste vara lägst 9 månader gammal. Anmälan göres på utställningsplatsen. 

a3) Barn med hund: för barn upp till 12 år. Deltagande hund måste vara lägst 4 månader. 

Anmälan göres på utställningsplatsen.  

b) Valpklass: för hundar i åldern 6-9 månader. Ingen konkurrensbedömning förekommer i 

denna klass. Valp som erhåller omdömet ”Lovande” tävlar vidare i final om Bästa Valp i 

Valpklass. 

c) Unghundsklass: 1, för hundar i åldern 9-15 månader i raser med mankhöjd under 45 cm.   

Unghundsklass 2, för hundar i åldern 9-18 månader i raser med mankhöjd över 45 cm. 



Unghundskonkurrensklass: de fyra främsta hundarna med ett 1:a pris rangeras. Samtliga kan 

tilldelas hederspris (HP) men endast den som placerats som etta går vidare i tävlan om Bästa 

Unghund.  

d) Öppen klass: för hundar över 15 månader (mankhöjd under 45 cm) resp. 18 månader 

(mankhöjd över 45 cm). 

Segrarklass: de fyra främsta hundarna med 1:a pris rangordnas och vinnaren kan tilldelas ett 

av domaren undertecknat certifikat, CAC. CAC berättigar till inteckning i championat. Övriga 

kan tilldelas Certifikatkvalitet (CK) eller Hederspris (HP); dessa premieringar berättigar dock 

ej till inteckning i championat. (Se regler för Svenskt Championat pkt 29). 

e)Arbetsklass:  för hundar med lägsta ålder 15 resp. 18 månader (se pkt d ovan): 
Deltagande hund skall: vara stambokförd i SHK och ägaren medlem i SHK, vara fri från ärftliga 

defekter enligt 

SHK:s bekämpningssystem (utlåtanden införda i stamboken), ha godkända meriter från grenarna 

antingen sök, spår, rapport, skydd, jaktprov, viltspår, grytprov, vallprov, räddningshund, 

bevakningshund eller godkänd kapplöpningslicens. Arbetsmeriterna skall vara godkända av 

auktoriserad funktionär och skall i kopia medsändas utställningsanmälan. Meriter från erkända 

hundorganisationer godkännes. För närmare upplysningar kontakta SHK:s utställningskommitté. 

Arbetskonkurrensklass: de fyra främsta hundarna med 1:a pris rangordnas och vinnaren kan 

tilldelas ett av domaren undertecknat Arbetscertifikat, ACAC, som berättigar till inteckning i 

Arbetschampionat. Övriga kan tilldelas Certifikatkvalitet (CK) eller Hederspris (HP). Dessa 

premieringar berättigar dock ej till inteckningar i Arbetschampionat (se regler för 

Arbetschampionat pkt 29). 

f) Skandinavisk championklass: för hund som är minst Svensk Champion eller 

Arbetschampion (se pkt 29). Konkurrens enligt samma system som för Öppen klass. Vinnaren 

som erhållit 1:a pris kan tilldelas Skandinaviskt Certifikat, SCC, vilket berättigar till 

inteckning i Skandinaviskt Championat (se pkt 29). 

g) Brons-, silver-, guld-, rubin-, safir-, diamantklass: i varje klass skall tre certifikat erövras 

av respektive valör och erhållas av minst två olika domare. Sedvanlig konkurrensbedömning. 

Deltagande hund skall vara Svensk Champion och starta i bronsklass för att gå vidare i silver-, 

guld-, rubin-, safir- och diamantklass. 

h) Multichampionklass: för de hundar/tikar som uppnått samtliga championattitlar. 

Premieringen certifikatkvalitet, CK, berättigar till deltagande i tävlan om Bäst i Rasen. 

Bäst i Rasen: för de hundar oavsett kön som erhållit något certifikat (för Multichampion, CK). 

De fyra främst rangordnas och vinnare blir Bäst i Rasen, BIR. 

i) Seniorklass: för hund som uppnått 7 års ålder. Högsta premiering är Hederspris (HP), vilket 

berättigar till tävlan om Bästa Senior. Ingen konkurrensbedömning förekommer. 

j) Uppfödarklass: för grupp om minst 3 hundar och högst 5 av samma ras eller varietet 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 fr o m valpklass. Uppfödargrupp med Hederspris (HP) går vidare till final om Bästa 

Uppfödare. Ingen konkurrensbedömning förekommer. 

k) Avelsklass: 1) Hund – hunden skall dessutom vara anmäld i öppen klass, arbetsklass, någon 

championklass eller seniorklass och bland de utställda 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 utställda hundarna kunna uppvisa 5 avkommor ur minst 2 

kullar. 

Hederspris (HP) berättigar till tävlan om Bästa Avelsgrupp. Ingen konkurrensbedömning 

förekommer. 

Bäst i Gruppen (BIG): för den hund som i någon av rasgrupperna 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 utställningens BEST IN SHOW. 

 

28. Klassindelning på internationell utställningar 

 

Samtliga klasser som förekommer på nationella utställningar och - 

k) Parklass: för två hundar av samma ras som visas av en förare. Anmälan göres på 

utställningsplatsen. 

l) Championklass: för hund som är Svensk Champion eller Arbetschampion. 

Championkonkurrensklass: de fyra främsta hundarna med 1:a pris rangordnas. Vinnaren kan 

tilldelas Internationellt Certifikat, CACIB, som berättigar till inteckning i Internationellt 

Championat. Övriga kan tilldelas Hederspris (HP). Denna premiering berättigar dock ej till 

inteckning i Internationellt Championat. (Se regler för Internationellt Championat pkt 29) 

m) Hederschampionklass: för hund som är Internationell Champion och Skandinavisk 

Champion. Lägsta ålder för deltagande hund är 5 år. 

Hederschampionkonkurrensklass: de fyra främsta hundarna med 1:a pris rangordnas. 

Vinnaren kan tilldelas Hederscertifikat, CACH, som berättigar till inteckning i 

Hederschampionat. Övriga kan tilldelas Certifikatkvalitet, CK, eller Hederspris (HP). Dessa 

premieringar berättigar dock ej till inteckning i Hederschampionat. (Se regler för 

Hederschampionat pkt 29). 

 

29. Regler för Championat 

 

Svenskt Champion, SCh. Utställd hund skall ha erhållit tre CAC (certifikat) av minst två olika 

domare inom Sverige. Dessutom skall hunden vara stambokförd i Svenska Hundklubben och 

ägaren medlem, för att få championatet. 

Brons- BCh, Silver- SiCh, Guld- GCh, Rubin- RCh, Safir- SaCh, Diamant- DCh, Champion. 

Utställd hund skall ha erhållit tre certifikat i resp. klass av minst två olika domare i Sverige. 

Se vidare regler för Svenskt Championat. 

Arbetschampion, ACh. Utställd hund skall ha erhållt tre ACAC av minst två olika domare 

inom Sverige.  

Skandinavist Champion, SkCh. Hunden skall vara lägst Svensk Champion och skall inneha ett 

SCC (Skandinaviskt Certifikat) av en dansk, en norsk och en svensk domare för att erhålla 

titeln Skandinavisk Champion. 

Internationellt Champion, ICh. Hunden måste först vara Svensk Champion för att få denna 

titel. Tre CACIB (Certificat d’Aptitude au Championat International de Beauté) skall ha 

erövrats av minst två olika domare i två olika länder. Mellan första och sista CACIB måste 

ligga en tidsrymd om minst 366 dagar. När tre CACIB-kort erhållits, inlämnas dessa till 

utställningskommittén. Om alla krav uppfyllts utfärdas Internationellt Championat med ett 

diplom på kommande årsmöte. 

 

Hederschampion, HCh. Hunden skall vara Internationell Champion för att kunna förlänas 

denna titel och ha uppnått en minimiålder om 5 år. Fyra CACH (Certificat d’Aptitude au 

Championat de Honneur) skall ha erövrats av minst tre domare i minst två olika länder. 

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 utfärdas titeln 

Hederschampion med ett speciellt diplom på kommande årsmöte. 

 

30. Specialchampionklass: förekommer endast på utställningar arrangerade av SHK:s 

specialavdelningar. Tillträde äger de hundar som tidigare har en championtitel i SHK. Klassen 



har konkurrensbedömning och den högsta premieringen är ett  Specialcertifikat, SPECERT. 

Hederspris (HP) kan utdelas till övriga deltagare i klassen. Specialcertifikat förlänar ingen 

titel. Vid korandet av specialutställningens bästa hund, deltar certifikatmeriterade hundar/tikar 

från den öppna klassen och från specialchampionklassen. 

 

 

PRISBETECKNINGAR PÅ BAND OCH KOKARDER 

Erhållna priser betecknas av band och/eller kokarder enligt följande: 

Rött band 1:a pris.   Blått band 2:a pris.   Gult band 3:e pris.   Grönt band 4:e pris. 

Brunt band KIB (Kan icke bedömas). 

Silvergrått band Lovande i valpshow.   Orange band Lovande i valpklass. 

Rosa band Hederspris (HP).   Lila band Certifikatkvalitet (CK).   Vitt band CAC (Certifikat). 

Svart band ACAC (Arbetscertifikat). 

Blågult band Svenskt championat.   Band i nordiska färgerna SCC (Skandinaviskt certifikat) 

Svartgulrött band CACIB (Internationellt certifikat).    

Svartgulrött band CACH (Hederscertifikat). 

Brons-, silver-, guldband BC, SC, GC (brons-, silver-,guldcertifikat). 

Röd kokard 1:a pris.   Orange kokard Lovande för valpar i valpshow och valpklass. 

Rosa kokard Hederspris.   Lila kokard Certifikatkvalitet.   Vit kokard Certifikat. 

Blågul kokard Svenskt Championat.   Svart och röd kokard Arbetscertifikat. 

Svartrödblå kokard Arbetschampionat.   Kokard i nordiska färger Skandinaviskt Championat. 

Svartrödgul kokard CACIB, CACH. 

Kokard med brons-/silver-/guldband Certifikat/Championat för de olika valörerna. 

Rödgul kokard Bäst i Rasen. 

 

 

 

  

 

 

 


