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Till Certifierade utställningsarrangörer (CUA) 
 

Hej! 
 
Från och med 1 januari 2017 gäller de nya utställnings- och championatreglerna. De innehåller ett par förändringar, 
men i stora drag är det samma som tidigare. De större förändringarna är: 
 

 Hanhund som är kastrerad kirurgiskt kan inte få dispens för att delta på utställning, oavsett orsak till 
kastreringen. Med det menas att en kastrerad hanhund som kommer på utställning alltid ska tilldelas 
Disqualified i kvalitetsbedömningen. 
 

 En hund är skyldig att delta i den klass den är anmäld. Det innebär att en hund inte får byta klass även om 
den t ex har blivit svensk utställningschampion eller erhållit de meriter som krävs för att delta i 
bruks/jaktklass efter anmälningstiden har gått ut. Alltså kan en utställningschampion nu även delta i 
öppenklass. Om en hund felaktigt blivit anmäld i en klass där den inte får delta ska ägaren kontakta 
arrangören innan utställningen, eller på utställningsplatsen kontakta sekretariatet som sen meddelar 
ringsekreterarna i aktuell ring att hunden ska gå i annan klass. 
 

 Hundägarens ansvar för hundens välfärd när de är på utställning förtydligas i de nya reglerna. Till exempel 
står det nu tydligt att det är förbjudet att utsätta hunden för farliga situationer, som hård behandling eller 
att lämna den i bilen när det är väldigt varmt eller kallt ute.  
 

 Hundar födda i Sverige som har fått en skada på svansen efter födseln och därför 
svanskuperats/amputerats i Sverige på grund av veterinärmedicinska skäl kommer få delta på utställning. 
Då krävs det precis som vid andra skador ett veterinärintyg som är godkänt av SKK (t ex F145 Sveriges 
Veterinärförbund) som ska kunna visas upp på utställningen. 

 
Följ länken för att läsa reglerna i sin helhet:  
http://www.skk.se/Global/Dokument/Utstallning/Broschyrer/Utstallnings-och-championatregler-2017-T35.pdf 
 
 
Om du som är CUA vill ha det nya regelhäftet kan du beställa det utan kostnad från tävlingsavdelningen via mejl: 
tavling@skk.se 
 
Du som är ringsekreterare kommer med automatik att få det nya regelverket med posten inom kort. 

 
Utöver förändringarna i utställningsreglerna blir det även en del justeringar gällande olika rasers krav på 
provmeriter för deltagande i bruks-/jaktklass samt krav på provmeriter för svenska utställningschampionat. Två 
saker det kan vara bra att veta är att det införs bruksklass för cane corso, samt att det ska ske obligatorisk mätning 
av portugisisk vattenhund under två år (2017 och 2018). 
Tre nya raser har erkänts och kan komma att dyka upp i utställningsringen. Det är vostochno-evropeiskaya ovcharka 
(som i vissa länder kallas east european sheperd), rat terrier och american hairless terrier. Raserna är inte erkända 
av FCI och får därmed inte tävla om Cacib eller vara med i finalerna på internationella utställningar. 
 
Med det önskar vi er ett gott nytt år med mycket roligt i ringarna framöver! 
 
 
Med vänlig hälsning 
Svenska Kennelklubben 
 
Tävlingsavdelningen 
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