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Clubutställning
Clubutställningar arrangeras av SHK lokalklubbar och här kan du anmäla dig till valpshow, valpklass,
juniorklass, unghundsklass, öppenklass, seniorklass samt arbetsklass.

Nationella utställningar
På nationella utställningar kan du anmäla dig till valpshow, valpklass, juniorklass,
unghundsklass, öppenklass, seniorklass, arbetsklass skandinavisk klass samt vinnarklass.

Internationella utställningar
På internationella utställningar kan du, utöver de klasser som finns på nationella
utställningar, även anmäla dig till Internationell klass, Hedersklass samt Multichampionklass

Anmälan och betalning
•
•
•

•
•

•

Anmälan och betalning görs online på Svenska Hundklubbens hemsida. Anmälan är
bindande. Betalning ska göras vid anmälan.
Hund som är anmäld men inte betald inom angiven tid kommer ej med i katalogen
och kan inte bedömas.
Anmälaren ansvarar för att hunden anmäls i rätt klass, klassbyte kan inte göras när
hunden väl är anmäld. Endast vid uppflyttning av klass på två dagars utställning
godtas.
Om hunden är anmäld i klass den inte är behörig för delas inte cert ut.
Anmälaren ansvarar för att uppgifterna är korrekta på anmäld hund samt att ägare
som uppges på anmälan är den faktiska ägaren. Felaktiga eller falska uppgifter kan
leda till att hunden diskvalificeras och ägaren utesluts från framtida tävlingar.
Återbetalning av anmälningsavgift kan ske om hunden insjuknat, skadats eller avlidit
mot uppvisande av veterinärintyg. Intyget ska vara utställningskommittén tillhanda
senast en vecka efter aktuell utställningsdag.
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Klasser
Valpshow och Valpklass
Valpshow är för valp 3-5 månader.
Valpar som tilldelats HP går vidare till BIS final.
Valpklass är för valp 6-9 månader.
I valpklass delas följande pris ut; utmärkt, mycket bra, tillfredställande
Alla valpar i sin ras som erhållit Bästa Valp tävlar i en BIS final.

Juniorklass (JCAC)
Juniorklass är för hund 9-18 månader.
Bästa hane och bästa tik tävlar mot varandra, vinnande hund i rasen tilldelas Bästa Junior
och tävlar vidare i en junior-grupp final där varje gruppvinnare går vidare till en Junior-BISfinal. Bästa hane/tik kan tilldelas Juniorcert. De tre främsta hundarna rangeras. I klassen är
det högsta priset som delas ut Very Good.

Unghundsklass (UCAC)
Unghundsklass är för hundar 15-24 månader.

Öppen klass (CAC)
Öppen klass är för hund över 15 månader.

Seniorklass (SCAC)
Seniorklass är för hund minst åtta år gammal.
Specifikt för seniorklass är att konkurrensklass utgår.
Seniorcert kan delas ut i klassen Alla hundar som tilldelats cert tävlar vidare i Senior-BIS-final.
De tre främsta hundarna rangeras.

Skandinavisk klass (SCC)
Hunden skall vara minst 18 mån för att delta i klassen.

Vinnarklass
Öppen för alla hundar som erhållit ett championat i någon klass.
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Arbetsklass (ACAC)
Arbetsklass är för hund över 18 månader.
Specifikt för arbetsklass är att hunden ska vara stambokförd i Svenska Hundklubben och
ägare vara medlem i Svenska Hundklubben för att kunna erhålla certifikat. Hunden ska ha
merit från SHK:s arbetsprov - lägst bronsklass, eller ha motsvarande merit från annan
organisation. Erhåller hunden ett VERY GOOD kan den tilldelas ett inteckningskort istället
som då motsvarar ett cert. Den tävlar då inte vidare i konkurrens.

Championklass (Internationell) (CACIB)
Hunden ska vara minst 18 mån för att delta i klassen.

Hedersklass (CACH)
Hedersklass är för hund som erhållit Svenskt , Skandinaviskt , Internationellt och
Multichampionat.

Multichampionklass
För hund som är svensk och internationell champion.

Handlingklasser
I handlingklasserna är det ekipaget som bedöms. Anmälan görs på utställningsplatsen.
Barn med hund

•
•
•

Öppen för barn som ännu inte fyllt 12 år.
Deltagande hund ska vara minst 18 mån.
Barnen ska efter anvisning av domare visa sin hund. Barnen får lära sig hur man gör
när man visar hund, och hur man hanterar hunden på bästa sätt.
Ingen vinnare utses. Alla får diplom och rosett.
Juniorhandling

•
•
•

Öppen för ungdomar från 12 år men ännu inte fyllt 18 år.
Deltagande hund måste vara minst 9 mån.
Här bedöms förarens förmåga att visa fram en hund, förståelse för anvisningar,
uppförande i ringen och samspelet mellan hund och förare.
• Deltagarna ska efter anvisning visa en hund i olika moment, som poängsätts av
domaren. Här kan man också få byta hund med varandra.
• Domaren rangerar deltagarna utifrån poäng.
Alla får deltagardiplom, de fyra främst placerade får rosett.
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Vuxenhandling

• Öppen för deltagare som fyllt minst 18 år.
• Deltagande hund måste vara minst nio mån.
Bedöms och rangeras som juniorhandling.

Originalklass
•
•

Två hundar av samma visas samtidigt av en och samma handler.
Helhetsintryck, följsamhet och handlerns förmåga att visa två hundar samtidigt
bedöms.
De fyra främsta paren rangeras.

Övriga klasser
Parklass
Två hundar av samma ras (hane och tik) oavsett ålder och som har avkommor visas. Båda ska ha
samma ägare.
Tregenerationsklass

• Tre hundar från samma släktled visas, t.ex. mormor, mor och barn.
• Bedömningen görs utifrån hur hundarna följer rasstandard.
• Anmälan görs på utställningsplatsen.
De fyra främsta grupperna rangeras.
Uppfödarklass

•

Minst tre hundar av samma ras, som fötts upp i samma kennel registrerad i IKU
bedöms tillsammans.
• Kan vara olika ägare.
Priset Bästa Uppfödare delas ut till vinnaren.

Avelsklass

Hane eller tik med avkommor.
• Deltagande hane ska vara anmäld i Öppen klass, Skandinavisk klass, Arbetsklass,
Championklass eller Hedersklass.
• Deltagande tik ska vara anmäld i Öppen klass, Skandinavisk klass, Arbetsklass,
Championklass eller Hedersklass.
• Hanen/ tiken måste ha minst två avkommor från två olika kullar.
• Minst två avkommor visas i klassen. Avkommorna ska ha erhållit minst CAC.
HP delas ut till vinnaren.
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Klassificeringar
Kvalitetspriser som delas ut vid bedömning

Certifikatkvalitet (CK)
Certifikatkvalitet tilldelas hund, som fått bedömningen excellent, och ges till hundar som
domaren anser vara av championkvalitet. Hund som tilldelats CK tävlar vidare i
konkurrensklass om Bästa hane och Bästa tik.

Certifikat (CERT)
Certifikat tilldelas vinnande hane och vinnande tik, med championkvalitet, i konkurrensklass.
Har hunden alla CERT i sin klass, kan certifikatet delas ut till den hund som ligger närmast i
rangering – dvs. en hund som inte har alla certifikat.

Reserv-certifikat (R-CERT)
Reserv-certifikat kan tilldelas hane och tik på andra plats i konkurrensklass, om domaren
anser att hunden är av championkvalitet.
Har hunden alla CERT i sin klass, kan det gå till nästkommande hund, som inte har alla CERT.

Internationellt championat/Internationellt reservchampionat (CACIB/ R-CACIB)
Delas endast ut vid internationella utställningar enligt samma bedömning som CERT.

Hederspris (HP)
Hederspris kan tilldelas hund där hundens deltagande i konkurrensklass inte tillåts av
särskilda skäl samt i avelsklass.

Bäst i ras (BIR)
BIR tilldelas rasens bästa hane eller tik, som tilldelats CERT/CACIB

Bäst i motsatt kön (BIM)
BIM tilldelas tvåan i BIR-konkurrensen, som tilldelats CERT/CACIB

Bäst i grupp (BIG)
BIG tilldelas den hund som vinner i guppfinalen
I gruppfinalen rangeras de fyra främsta hundarna.

Best in show (BIS)
BIS tilldelas den hund som vinner finalen mellan alla gruppvinnare.
I BIS-finalen rangeras de tre främsta hundarna.
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Bedömningar
Enskild bedömning
•
•

Hunden bedöms först i en enskild kvalitetsbedömning i sin ras.
Hund som tilldelas excellent eller very good går vidare till konkurrensbedömning.
(Om fler än fyra hundar tilldelats excellent går inga hundar med very good vidare)

Konkurrensbedömning
•
•
•
•

Hundarna i rasen jämförs med varandra och placeras 1 till 4.
Först hanar, sedan tikar.
Alla hundar som tilldelas CK (championkvalitet) tävlar vidare i Bästa hane/tik klass.
Endast hund som fått har excellent kan tilldelas CK.

Bästa Hane och tik klass
•
•
•
•
•
•

Här konkurrerar hundarna om certifikat.
Hundarna i rasen jämförs med varandra och placeras.
Hanarna bedöms först och sedan tikarna.
Bästa hanen och tiken tilldelas certifikat utifrån den klass hunden är anmäld i.
Här delas även CACIB ut till vinnarna vid internationell utställning.
R-certifikat/CACIB kan delas ut till andraplaceringen.

BIR och BIM
Här tävlar bästa hanen och tiken om Bäst I Rasen och Bäst I Motstånd.
Den hund som blir BIR går vidare till en gruppfinal.

Gruppfinal.
Alla BIR hundar tävlar i sin grupp om en plats i BIS finalen. Vinnaren i varje grupp går vidare
till BIS (Best In Show).

Best In Show
Vinnarna i gruppfinalerna tävlar i Best In Show.
OBS! Valpar, juniorer och seniorer bedöms i egna finaler.

Utmärkt (Excellent)
Tilldelas hund som mycket väl överensstämmer med rasstandarden, samt:
• Har ett, för rasen, mycket gott temperament.
• Hunden ska ha en utmärkt välbalanserad helhet och vara i utmärkt kondition.
• Eventuella fel ska vara så obetydliga att man kan bortse från dem.
• Hunden ska ha mycket tydlig könsprägel.
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Mycket god (Very good)
Tilldelas hund som väl överensstämmer mot rasstandarden, samt:
• Hunden ska ha ett mycket gott temperament.
• Är välbalanserad och i god kondition.
• Mindre avvikelser kan godtas om helhetsintrycket inte påverkas.
• Hunden ska ha tydlig könsprägel.

God (Good)
Tilldelas hund som överensstämmer med sin rasstandard, samt:
• Ska ha gott temperament.
• Ska ha god kondition.
• Exteriöra fel framträder inte allt för mycket.

Godtagbar (Sufficient)
Tilldelas hund som inte helt motsvarar rasstandarden på grund av att den inte har rasens alla
karaktärsdrag.
• Kan också ges till hund som visas i dålig kondition eller har dålig munhygien.

Kan ej prissättas (KEP)
Tilldelas hund som uppvisar sådana brister i hantering och uppvisning att den inte går att
bedöma, eller är i sådant skick att den inte kan kvalitetsbedömas.

Diskvalificerad
Tilldelas hund som uppvisar avvikelser på exteriör eller temperament, vilka står under
diskvalificerande fel i rasstandarden, eller som inte har en för rasen typisk exteriör. Samt:
• Hanhund som inte har korrekt belägna eller utvecklade testiklar.
• Hund som har ett aggressivt beteende eller som visar ett tydligt
flyktbeteende/rädsla.
• Hund som har problem med andning eller exteriöra fel som väsentligt försämrar
hunden hälsa.
• Hund som visar tydlig hälta.
Ringsekreteraren noterar i ringlistan att hunden diskvalificeras, och domaren signerar
noteringen.
Hund som diskvalificerats vid tre tillfällen får inte längre delta på Svenska Hundklubbens
utställningar.
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Championatregler
För att erhålla championat måste hunden vara stambokförd och ägaren vara medlem i
Svenska Hundklubben.
Utlandsägd hund måste ha erhållit ett inhemskt nationellt championat, för att kunna bli
Svensk Champion.

Certifikatbeteckningar
Juniorchampionat
Unghundschampionat
Seniorchampionat
Svenskt Championat
Skandinaviskt Championat
Arbetschampionat
Hederschampionat
Internationellt Championat
Multi Championat

(JCAC)
(UCAC)
(SCAC)
(CAC)
(SCC)
(ACAC)
(CACH)
(CACIB)
(MultiCAC)

Internationellt Championat (CACIB)
Hunden måste vara svensk champion, eller nationell champion i sitt hemland, för att kunna
tävla om titeln CACIB (Certificat d’Aptitude au Championat International de Beauté), vilket
tilldelas hund som:
• Erhållit tre CACIB för domare med internationell status, varav ett CACIB ska erhållas
utomlands.
• Vid ansökan om Championat skickas fotokopia på exportstamtavla, för övrigt gäller
samma regler som vid övriga certifikat.
Minst 366 dagar ska ha gått mellan första och sista erhållna CACIB.

Hederschampionat (CACH)
Hunden ska vara Svensk Champion, Skandinavisk Champion, Multiklass Champion samt
Internationell Champion för att tävla om titeln hederschampion CACH (Certificat d’Aptitude
au Championat d’Honoré). Tilldelas hund som:
• Erhållit fyra CACH, varav minst tre har delats ut av utomnordiska domare.
• Minst 366 dagar ska ha gått mellan första och sista erhållna CACH.

Svenskt Championat (CAC)
Hunden ska ha erhållit fem CAC av minst fyra olika domare. Två av certen måste erhållits på
internationell utställning. För utlandsägd hund som är champion i hemlandet krävs det ett cert för att
bli svensk champion.
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Junior Championat (JCAC)
Hunden ska ha erhållit fyra JCAC av minst tre olika domare. Ett av certen måste erhållits på
internationell utställning.

Unghunds Championat (UCAC)
Hunden ska ha erhållit tre UCAC av minst tre olika domare. Ett av certen måste erhållits på
internationell utställning.

Senior Championat (SCAC)
Hunden ska ha erhållit tre SCAC av minst två olika domare.

Skandinaviskt Championat (SCC)
Hunden ska ha erhållit fyra SCC

Multi Championat (multiCAC)
Hunden ska ha erhållit två nationella diplom samt ett internationellt diplom. Samtliga diplom ska
erhållas på internationell utställning.

Arbets Championat (ACAC)
Hunden ska ha erhållit tre ACAC av minst två olika domare.

För att erhålla titeln Champion i samtliga klasser ska en fotokopia på stamtavla och samtliga cert
skickas tillsammans med en ansökan till utställningskommitten.
I arbetsklass ska kopia på arbetsmeriterna skickas med i ansökan.
I championklass och multichampionklass ska samtliga ovanstående dokument skickas till styrelsen för
IKU.
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Övrigt om SHK-utställningar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Utställare behöver inte vara medlem i Svenska Hundklubben.
Svenska Hundklubbens medlemmar har rabatterad anmälningsavgift.
Under förutsättning att hundarna är registrerade på samma ägare, utgår rabatterad
anmälningsavgift på 100 kr/hund from tredje anmälda hund.
Hund som vistas på området - inte bara den som deltar på utställning - ska vara
vaccinerad och id-märkt.
Hund som ställs ut ska vara både ID-märkt och vaccinerad, enligt gällande
rekommendationer från Statens Veterinärmedicinska Anstalt.
Om hunden får dopingklassade läkemedel är hundägaren skyldig att följa
Jordbruksverkets riktlinjer för tävling med hund.
Importerad hund, eller hund som ägs av utländsk utställare, ska följa
Jordbruksverkets regler för införsel till Sverige.
Hundägaren har strikt hundägaransvar på utställningsplatsen.
Svenska Hundklubben fråntar sig ansvar för skador, stöld eller förlust av hund eller
egendom på utställningsplatsen.
Svanskuperad hund som ägs och visas av utländsk utställare - och är född i ett land,
där svanskupering är tillåtet - får ställas ut i Svenska Hundklubben.
Intyg från veterinär gällande tandförluster, tandskador eller annan skada lämnas till
ringsekreteraren inför bedömningen. Domaren väljer själv om hänsyn ska tas till
intyget.
Mätintyg kan utfärdas för hund som fyllt minst 15 månader för raser som mäter höjd
eller bröstomfång. Dessförinnan ska mätning göras vid varje utställningstillfälle.

Vid ankomst anmäler utställare eller ägare sig till sekretariatet.
• Anmäld hund som är svenskfödd eller importerad ska vara registrerad i Sverige med
stamtavla.
• Utländsk hund ska ha stamtavla utfärdad av Svenska Hundklubben godkänd
organisation/klubb.
• Svanskuperad hund hemmahörande i Sverige får endast ställas ut om veterinärintyg
kan styrka att svansen amputerats på grund av skada. Hunden kan inte tävla vidare i
konkurrensklass men kan tilldelas HP.

Bestyrelse
Inför varje utställning utser utställningskommittén en bestyrelse, som:
• Består av tre personer som närvarar på utställningsplatsen.
• Ansvarar för att utställningen genomförs på ett korrekt sätt.
• Behandlar inkomna skriftliga protester.
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Utställaren
Utställaren är skyldig att känna till utställningsreglerna
•
•
•

•

Utställare som blivit förbjuden att äga eller handha hund av länsstyrelse, har inte rätt
att anmäla eller ställa ut egen eller annans hund.
Utställare ska se till att hunden är på plats för bedömning, när den ropas upp. Hund
som inte är på plats i tid kan bara erhålla kvalitetsbedömning.
Under bedömningen får bara handlern, som visar hunden befinna sig i ringen.
Undantaget är funktionsnedsatt person med ledsagare. Så kallad dubbelhandling är
inte tillåten.
Den som öppet förolämpar, kritiserar eller uppträder störande mot domare före,
under eller efter bedömning kan gå miste om sitt pris samt avisas från
utställningsområdet.

Hinder för utställning
Följande hundar får inte ställas ut:
• Svanskuperad hund (med undantag enligt ovan).
• Öronkuperad hund.
• Hund som visar oacceptabelt beteende.
• Hund som är blind eller döv.
• Hund som har smittsam sjukdom, skabb eller annan ohyra. Behandling mot skabb ska
ha avslutats minst 30 dagar innan utställning.
• Hund som opererats eller behandlats på annat sätt för att dölja exteriörfel.
• Hund vars päls, nos eller hud har färgats.
• Dopad hund.
• Kirurgiskt kastrerad hund.
• Kemiskt kastrerad hund under behandling (inklusive karenstid 6 månader efter
avslutad behandling).
• Hund ägd av domare, eller domarelev, får inte ställas ut vid utställning där domaren,
eller domareleven, tjänstgör.
• Hund ägd av ringsekreterare, eller ringsekreterarelev, får inte ställas ut i
utställningsring där ringsekreteraren, eller ringsekreterareleven, tjänstgör.
Ringsekreteraren, eller ringsekreterareleven, får heller inte arbeta i, eller visa egen
hund i finalring, om hunden gått till final.
• Dräktig tik
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Protest
Skriftlig protest lämnas till bestyrelsen senast 30 minuter efter att bedömningen kommit
utställaren tillhanda.
• Protest mot domares bedömning av hund behandlas inte.
• Endast protest som avser regelfel behandlas.
• Protestavgift är densamma som avgiften för den klass hunden blev anmäld i. Avgift
betalas innan protesten behandlas och återbetalas endast om protesten godkänns.

Regelundantag för hanhund och tik
•

•

Kirurgiskt kastrerad hund kan ställas ut, om den kan uppvisa renrasiga avkommor på
den aktuella utställningen. Den kan då tilldelas HP men tävlar inte vidare i
konkurrens, men kan delta i uppfödar- och avelsgrupp.
Kastrerad tik har generell dispens att delta i utställning.
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