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SAMMANFATTNING AV NYA NKU 
UTSTÄLLNINGSREGLER FRÅN 2011 

 

‐ En ny formulering i inledningen till de allmänna bestämmelserna för att ytterligare 
trycka på djurskyddet: ”Hundens välfärd har alltid högsta prioritet på samtliga 
arrangemang inom SKK-organisationen”.  

 
‐ En ny formulering gällande veterinärintyg där det preciseras vad ett intyg ska 

innehålla för att bli godkänt av SKK:  

När veterinärintyg åberopas för en hund ska detta vara utfärdat på av SKK godkänd 
blankett, (se exempelvis F145 Sveriges Veterinärförbund eller motsvarande). 
Uppgifter som ska finnas med för att intyget ska accepteras är: ras, registrerat 
namn, registreringsnummer, ID-nummer, beskrivning av skada, om den är 
förvärvad, vad ingreppet avser, åtgärd, anledning till åtgärd och om kroppsdel 
avlägsnats kommentera dess utseende. Intyg  i original ska alltid medtas vid 
utställning. Arrangör äger rätt att kopiera veterinärintyg. 

‐ En ny kortare formulering under punkt 4. Force majeure men som har samma 
innebörd som den tidigare. 
 

‐ Under punkt 5. Oacceptabelt beteende ändras formuleringen från ska till kan avvisas 
från området. 
 

‐ Några nya/strykna raser på ”stubbsvanslistan”. Perro dogo mallorquin/ca de bou stryks 
från listan. Gos d’atura catalá, mudi, jack russel terrier och terrier brasileiro läggs till 
på listan. 
 

‐ Ny inledning till Särskilda bestämmelser för utställning: 

Hundar som deltar på utställning ska uppvisa god mental och fysisk sundhet, vilket 
också innebär att tecken på någon form av sjukdom inte får förekomma. En hund 
kan därför endast delta på utställning under förutsättning att den vid 
utställningsdagen inte utgör någon fara för smittspridning. Om arrangören har 
anledning att fatta tvivel om detta, äger denne rätt att begära veterinärintyg, i 
enlighet med vad som anges i inledningen till allmänna bestämmelser, som visar 
hundens aktuella status. 
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När en deltagande hund ådragit sig någon form av exteriörpåverkande skada ska 
veterinärintyg uppvisas som beskriver ingreppet och ska alltid i original medtas vid 
utställning.  

Arrangör äger rätt att kopiera veterinärintyg. 

Det är alltid upp till domaren att värdera huruvida en uppkommen och åtgärdad 
defekt samtidigt inte medför en oproportionell påverkan av hundens exteriör i 
förhållande till FCIs standard. 

 
‐ Tillägg under punkt 9. Domare och övriga funktionärer att domare och 

domarelev/aspirant inte får inneha uppfödargrupp på utställning där 
domare/elev/aspirant tjänstgör. 

 
‐ Punkt 10. Domarbyte görs ett förtydligande om vad som gäller samt regleras om vad 

som gäller för återbetalning av anmälningsavgift om det finns en utannonserad 
reservdomare. 

 
‐ Ett förtydligande är gjort i punkt 14. Behandling av päls, nos eller hud: 

Detta innefattar användning av exempelvis färg, hårspray, gelé, mousse, krita och 
talk. Endast sådana preparat som uttryckligen är ämnade för att underlätta 
kamning/borstning (conditioner/balsam) och/eller ge antistateffekt får användas på 
en i övrigt obehandlad päls före deltagande i utställning 

 
‐ En ny inledande formulering i punkt 17. Krav på medlemskap:  

Vid utställning anordnad av SKKs centralstyrelse får hund som tillhör medlem i 
någon av SKKs länsklubbar, specialklubbar eller rasklubbar, eller i erkänd utländsk 
kennelklubb, delta. Om fler än en person äger hunden ska samtliga vara 
medlemmar i någon av ovanstående klubbar. 

 
‐ Under Punkt 20. Återbetalning av anmälningsavgift införs följande förändringar:  

b) vid domarbyte, se pkt 10 (vid domarändring i inofficiell valpklass återbetalas inte 
anmälningsavgiften). 

d) om anmälan avvisas av arrangören, t.ex. på grund av att hunden inte har rätt att 
delta eller att anmälan/anmälningsavgiften inkommit för sent. 

Om hund inte kan delta på grund av skada/sjukdom återbetalas inte 
anmälningsavgiften. 
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‐ Nya kvalitetspriser i alla klasser utom valp-, avels- och uppfödarklass. Dvs 
kvalitetspriser även i champion- och veteranklass; Excellent, Very good, Good, 
Sufficient, Disqualified, Cannot be judged: 

Excellent (utmärkt) 

Hund som mycket väl motsvarar rasens standard, och som presenteras i utmärkt 
kondition, visar ett harmoniskt välbalanserat temperament, håller utmärkt klass och 
har en utmärkt helhet. Dess utmärkta kvaliteter i förhållande till rasidealet tillåter 
att domaren kan bortse från smärre detaljfel. Hunden måste ha tydlig könsprägel. 

Very good (mycket god) 

Hund som väl motsvarar rasens standard, som är välbalanserad och i god kondition. 
Smärre fel kan tolereras, men inga som negativt påverkar helhetsintrycket. Denna 
bedömning kan endast ges till en hund av mycket god klass. 

Good (god) 

Hund som motsvarar rasens standard och vars exteriöra fel är av mindre 
framträdande karaktär. 

Sufficient (godtagbar) 

Hund som motsvarar rasens standard men som inte har rasens alla karaktärsdrag 
eller har bristande fysisk kondition. 

Disqualified (diskvalificerad) 

Ska tilldelas hund som 

a)  är exteriört otypisk för rasen eller har fel som anges som diskvalificerande i 
rasens standard. 

b)  har sådana anatomiska defekter att de väsentligt påverkar hundens hälsa 
och sundhet, med särskilt beaktande av rasens 
ursprung/funktion/användningsområde. 

c)  hanhund som inte har normalt utvecklade och normalt belägna testiklar. 
d)  i ringen visar aggressivitet eller tydligt flyktbeteende, dvs då hund kastar sig 

paniskt iväg från domaren och det inte finns någon möjlighet att närma sig 
hunden på naturlig väg. 

Domaren ska särskilt signera Disqualified i resultatlistan om detta utdelats med 
anledning av punkt d) ovan. 

Andra avvikelser i mentaliteten ska bedömas enligt rasstandardens krav. 

Orsak till Disqualified ska alltid anges i domarkritik och resultatlista. 

Cannot be judged (kan inte prissättas - KEP) 
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Hund, som visas i sådant skick att domaren inte kan bilda sig en säker uppfattning 
om dess kvalitet, kan i undantagsfall tilldelas omdömet Cannot be judged (KEP). 
Exempel på detta är om hunden har uppenbara brister i uppvisnings- och 
ringkultur (såsom ovana vid koppel eller valpigt temperament) eller visas i dålig 
kondition (är överdrivet mager eller fet). Detsamma kan gälla en så nyligen 
trimmad hund, att domaren inte kan göra en säker bedömning av kvaliteten på 
hundens hårlag. Vidare kan en hund på grund av skada visa upp sig så illa, att dess 
rörelser är svårbedömda. 

 
‐ Hederspris utdelas endast i valpklass och avels- och uppfödarklass. Inte i 

juniorkonkurrensklass, unghundskonkurrensklass och veteranklass så som sker idag. 
 
‐ CK utdelas i samtliga konkurrensklasser förutom valp-, avels- och uppfödarklass 

precis som idag. 
 
‐ Fyra placeringar, 1, 2, 3, 4, i samtliga klasser. Ingen reserv som idag. 
 
‐ Ett förtydligande och en skärpning införs avseende punkt 24. För sen ankomst till 

bedömning främst gällande att hund som kommer för sent till konkurrens-
bedömningen inte får delta i den och kan därigenom inte heller delta i fortsatt 
bedömning av rasen: 

Det är utställarens eget ansvar att vara vid utställningsringen i god tid innan 
bedömningen i anmäld klass börjar. 

Hund som infinner sig för sent till bedömningen, det vill säga när sista hunden i 
klassen är färdigbedömd, kan få en kvalitetsbedömning av domaren när hela rasen 
är färdigbedömd. En sådan hund kan dock inte delta i någon konkurrensklass. 

Hund som kommer för sent till konkurrensbedömningen får inte delta i denna och 
kan därigenom inte heller delta i fortsatt bedömning av rasen. 

‐ Gällande Punkt 25. Skyldighet att delta i anmäld klass har en omformulering skett 
men innebörden är densamma. 

 
‐ Beräkning av ålder. Nuvarande - uppnått aktuell ålder dagen före utställningens första 

dag. Nytt – uppnått aktuell ålder på den dag den ställs ut. Dvs på en 2-dagars 
utställning blir det två olika uträkningar av ålder. Gäller alla klasser. 

 
‐ I valpklass kan Disqualified och Cannot be judged utdelas. Placeras 1-4. 
 
‐ Juniorklass: högsta ålder ändras från 15 månader till 18 månader.   
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‐ Hund som tilldelas Excellent tävlar vidare i respektive konkurrensklass. Hund som 
tilldelas Very good tävlar inte vidare i konkurrensklass. 

 
‐ Championkonkurrensklass: Ny klass.   
 
‐ Veteranklass: hund som tilldelas Excellent tävlar vidare i veterankonkurrensklass. 
 
‐ Veterankonkurrensklass: Ny klass.  Bästa veteran med Excellent tävlar i 

finaltävlingarna om Bästa veteran. 
 
‐ Bästa hanhunds-/tikklass: placeras 1-4. 
 
‐ Certifikat: utdelad alltid i bästa hanhunds-/tikklass till den högst placerade som har rätt 

att tävla om cert (eller, om ingen av de fyra placerade i BH/BT har rätt att tävla om 
cert, utdelas cert till den hund som domaren anser vara bäst av de oplacerade i BH/BT 
som rätt att tävla om cert). 

 
‐ Cert utdelas i BH/BT även till raser med krav på provmerit för att tävla om cert.  
 
‐ Hund som anmälts till championklass får också tävla om cert om de ej är SE UCH. 
 
‐ För raser som kräver provmerit för att tävla om cert utdelas cert till den högst 

placerade hunden i BH/BT som uppfyller kravet på provmerit. 
 
‐ Om ingen av de fyra placerade i BH/BT har rätt att tävla om cert utdelas cert till den 

hund som domaren anser vara bäst av de oplacerade i BH/BT som har rätt att tävla om 
cert. 

 
‐ Reserv-cert utdelas till den näst bäst placerade hunden i BH/BT som har rätt att tävla 

om cert eller bland dem som är oplacerade om den näst bästa inte har rätt att tävla om 
cert. 

 
‐ Dvs att samma regler gäller för utdelande av reserv-cert som cert. 
 
‐ Avelsklass: avelshunden/-tiken ska vid aktuell eller tidigare utställning ha tilldeltas 

lägst kvalitetspriset Good alt. 2:a pris enligt gamla utställningssystemet. 
 
‐ Deltagande avkommor i avelsgruppen får inte ha tilldeltas Disqualified eller Cannot 

be judged på aktuell utställning. 
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‐ Avelsklass: ingen kvalitetsbedömning förutom HP. Placeras 1-4. HP kan delas ut som 
kvalitetspris. Bästa grupp med HP tävlar vidare i finaltävlingarna 

 
‐ Uppfödarklass: Deltagande hundar i uppfödargruppen får inte ha tilldeltas Disqualified 

eller Cannot be judged på aktuell utställning. 
 
‐ Uppfödarklass: ingen kvalitetsbedömning förutom HP. Placeras 1-4. HP kan delas ut 

som kvalitetspris. Bästa grupp med HP tävlar vidare i finaltävlingarna. 
 
‐ Raser som inte är erkända av FCI får inte delta i gruppfinaler på internationella 

utställningar men det är tillåtet på nationella utställningar.  
 
‐ Grupp 4 och 6 slås ihop dvs taxar går ihop med drivande hundar samt sök- och 

spårhundar. 
 
‐ BIG placeras 1-4. 
 
‐ Titlar: i katalogen skrivs endast internationella och nationella championtitlar, FCI 

världs- och sektionsvinnartitlar, vinnartitlar inom NKU.   
 
‐ På internationella utställningar ska raser som inte är FCI-erkända placeras separat i 

katalogen.  
 
‐ Rasnamn ska anges på svenska samt ett av de fyra FCI-språken i katalog och PM. 
 
‐ Nya färgbeteckningar för utmärkelser: 

Kvalitetsbedömning 

Excellent  röd 

Very Good blå 

Good  gul 

Sufficient grön 
 
Konkurrensbedömning:  

Reservcertifikat ljusblå 
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‐ I championatsbestämmelserna för samtliga raser införs under SE UCH, tilläggskrav 

för utländsk champion, att det räcker att ett cert inom norden är erövrat efter 24 
månader för att kunna tilldelas SE UCH. 
 

SE UCH, tilläggskrav för utländsk champion 

Hund som redan uppnått av SKK godkänt nationellt utställningschampionat i 
utomnordiskt land tilldelas titeln svensk utställningschampion när hunden erövrat 
ett certifikat i Sverige efter att hunden fyllt 24 månader. 

Hund som redan uppnått godkänt nationellt utställningschampionat i något 
nordiskt land, tilldelas titeln svensk utställningschampion när hunden erövrat ett 
certifikat i Sverige oavsett ålder. 

 
 
 


