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Remiss gällande förslag till förändringar i Utställnings- och championatregler 2022-2026
för SSRKs raser.
Exteriörkommittén har arbetat fram nedanstående förslag till förändringar i Utställningsoch championatregler 2022-2026 för SSRKs raser.
Vi förmedlar här våra förslag och kommentarer i de stycken där vi anser att ändringar bör
göras. Har ni andra eller fler förslag är ni välkomna att tillsändas oss samtliga åsikter.
Här hittar ni SKKs Utställnings- och championatregler 2017-2021 i sin helhet

Exteriörkommittén vill önska er alla en riktig
God Jul och Gott Nytt År!

Sista svarsdatum är den 4 februari 2019
Skicka era svar via mail till info@ssrk.se Har ni frågor är ni välkomna att ringa eller maila
Maria Köhlström tel. 076-1802336 exterior@ssrk.se

Med vänlig hälsning
Maria Köhlström
Utställnings- och Exteriöransvarig SSRKs huvudstyrelse

Förslag till ändring 1
Följande krav gäller för deltagande i jaktklass
Nuvarande skrivning
Retriever, samtliga raser: Lägst 3:e pris på jaktprov i något nordiskt land.
Spaniel, samtliga raser: Godkänt nybörjarprov A. För merit erhållen före 2012-01-01 gäller
lägst 3:e pris på jaktprov.
Hund som innehar Working class certificate (wcc) äger rätt att delta i jaktklass.
Förslag till ändring
Retriever, samtliga raser: Lägst 3:e pris i någon klass på retrieverjaktprov, i något nordiskt
land.
Spaniel, samtliga raser, utom irländsk vattenspaniel: Godkänt nybörjarprov A. För merit
erhållen före 2012-01-01 gäller lägst 3:e pris på jaktprov.
Irländsk vattenspaniel: Godkänt nybörjarprov A eller lägst 3:e pris i någon klass på
retrieverjaktprov.
Kommentar: Då det står IVS fritt att starta på både spaniel- och retrieverprov bör samma
regler finnas för start i jaktklass.
Förslag till ändring 2
Championat Svenskt utställningschampionat, SE UCh
Därutöver krävs för Svenskt utställningschampionat:
Nuvarande skrivning
Spaniel, samtliga raser: Godkänt nybörjarprov A. För engelsk springer spaniel ska meriten
erhållas efter 2016-12-31.
Retriever, samtliga raser: Lägst 2:a pris i öppen klass på jaktprov i något nordiskt land.
Förslag till ändring
Spaniel, samtliga raser, utom amerikansk cocker spaniel och irländsk vattenspaniel:
Godkänt nybörjarprov A. För engelsk springer spaniel ska meriten ha erhållits efter 2016-1231.
Irländsk vattenspaniel: Godkänt nybörjarprov A eller lägst 1:a pris i nybörjarklass på
retrieverjaktprov.
Retriever, samtliga raser: Lägst 1:a pris i nybörjarklass på retrieverjaktprov i något nordiskt
land.

Kommentar:
Amerikansk cocker spaniel: Vi har tidigare fattat beslut på FM att amerikansk cocker spaniel
ska undantas från reglerna om jaktprov. Det krävs nu felaktigt Nybörjarprov A för att kunna
tilldelas SE UCH i rasen. Rasen är en amerikansk ras utan krav på jaktprovsmerit i hemlandet.
IVS: Då det står IVS fritt att starta på både spaniel- och retrieverprov bör samma finnas för
att välja merit till SE UCH.
Retriever: Förslaget till ändring är i enlighet med det uppdrag som FM 2017 gett HS i §25
Motion nummer 2 från Labradorklubben ang. meritkrav för titeln SE UCH.
Förslag till ändring 3
Svenskt utställningschampionat enbart utställning, SE U(u)Ch, spaniel
Nuvarande skrivning
Spaniel, samtliga: Tre certifikat i Sverige utdelade av minst två domare. Minst ett av
certifikaten ska ha utdelats tidigast när hunden uppnått åldern 24 månader och en dag.
Förslag till ändring
Spaniel, samtliga, utom amerikansk cockerspaniel: Tre certifikat i Sverige utdelade av minst
två domare. Minst ett av certifikaten ska ha utdelats tidigast när hunden uppnått åldern 24
månader och en dag.
Svenskt Jaktprovschampionat A-prov, SE J(a)Ch, retriever
Kommentar: Förslag från RJK ute i annan remiss
Svenskt Jaktprovschampionat enbart jaktprov, SE J(j)Ch, retriever
Kommentar: Förslag från RJK ute i annan remiss
Förslag till ändring 4
Svenskt Jaktprovschampionat tolling, SE J(t)Ch
Nuvarande skrivning
Nova scotia duck tolling retriever: Tre 1:a pris i elitklass på tollingjaktprov i Sverige för minst
två domare. Ett 1:a pris kan bytas ut mot ett 1:a pris i vinderklass på tollingjaktprov i
Danmark. Betyget godkänd på praktiskt tollingjaktprov. Lägst Good eller 2:a pris vid
kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på utställning.

Förslag till ändring
Nova scotia duck tolling retriever: Tre 1:a pris i elitklass på tollingjaktprov i Sverige för minst
två domare. Ett 1:a pris kan bytas ut mot ett 1:a pris i vinderklass på tollingjaktprov i
Danmark. Betyget godkänd på praktiskt tollingjaktprov. Lägst Good eller 2:a pris vid
kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på utställning.
Kommentar: Ett 2:a i kvalitetspris finns inte längre.
Förslag till ändring 5
Svenskt jaktprovschampionat, SE JCh
Nuvarande skrivning
Spaniel, samtliga raser: Två certifikat alternativt ett certifikat och två certifikatkvalitet från
segrarklass på jaktprov. Högst en merit från enkelsläppsprov får tillgodoräknas. Lägst Good
eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på utställning.
Övergångsregler: 1:a pris i elitklass erhållet innan 2012-01-01 motsvarar meritvärdet
certifikatkvalitet.
Retriever, samtliga raser: Tre 1:a pris i elitklass på jaktprov (B) i Sverige, utdelade av minst
två domare. Betyget godkänd på praktiskt jaktprov i Sverige eller Finland. Lägst Good eller
2:a pris vid kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på utställning i något nordiskt land.
Förslag till ändring
Spaniel, samtliga raser: Två certifikat alternativt ett certifikat och två certifikatkvalitet från
segrarklass på jaktprov. Högst en merit från enkelsläppsprov får tillgodoräknas. Lägst Good
eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på utställning.
Övergångsregler: 1:a pris i elitklass erhållet innan 2012-01-01 motsvarar meritvärdet
certifikatkvalitet.
Retriever, samtliga raser: Tre 1:a pris i elitklass på jaktprov (B) i Sverige, utdelade av minst
två domare. Betyget godkänd på praktiskt jaktprov i Sverige eller Finland. Lägst Good eller
2:a pris vid kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på utställning i något nordiskt land
Kommentar: Ett 2:a i kvalitetspris finns inte längre.
Både spaniel och retriever bör ha samma krav på var kvalitetspriset ska tas och detta bör
vara taget i Sverige.
Förslag till ändring 6
SE JCh (oavsett variant), tilläggskrav för jaktprovschampion i nordiskt land
International Working Champion C.I.T. (motsvarar tidigare Int JCh)
Nuvarande skrivning
International Working Champion C.I.T. (motsvarar tidigare Int JCh): Tilldelas hund som
erhållit två CACIT utdelade av två domare samt lägst Very good eller 2:a pris i
kvalitetsbedömning på internationell utställning vid lägst 15 månaders ålder i
unghundsklass, jaktklass eller öppenklass.

Förslag till ändring
International Working Champion C.I.T. (motsvarar tidigare Int JCh): Tilldelas hund som
erhållit två CACIT utdelade av två domare samt lägst Good Very good eller 2:a pris i
kvalitetsbedömning på internationell utställning vid lägst 15 månaders ålder.
i unghundsklass, jaktklass eller öppenklass.

Kommentar: Ett 2:a i kvalitetspris finns inte längre.
Kravet på kvalitetspris bör vara det samma som för SE JCH och Very good sänkas till Good.
Texten om krav på klass bör strykas i sin helhet, då samtliga hundar över 15 månaders ålder
går i officiell klass.
Den nuvarande skrivningen innebär t.ex. att en hund med excellent och CK i championklass
inte kvalificerar sig, medan en hund med VG i unghundsklass gör det.
Skrivningen innebär också att t.ex. en 15 månader gammal hund som är anmäld i juniorklass
(9–18 månader) och får excellent inte är kvalificerad, men är den anmäld i unghundsklass
med VG är kvalificerad.

