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Till Certifierade utställningsarrangörer (CUA) 
 
Hej! 
Inför 2018 är det några förändringar i utställnings- och championatreglerna. Den 
största nyheten är att Nordic Dog Show införs i Sverige och Norden.  
Nordic Dog Show 
På en Nordic Dog Show delas Nordic Show certifikat (Nordic cert) ut till bästa hane/tik, 
och reserv Nordic Show certifikat (reserv Nordic cert) till 2:a placerad hane/tik. Nordic 
cert ska alltid delas ut i bästa hane/tikklass, oavsett vilken klass hunden gått i eller om 
den redan är Nordic Show Champion. Utöver det delas de svenska certen ut precis som 
vanligt. 
Championklass är öppen för hund som är nationell- och internationella champion, och 
hund som är Nordic Show Champion. 
Border collie får delta på Nordic Dog Show och internationell utställning. 
För att få titeln Nordic Show Champion ska en hund vara nationell champion i det land 
den är registrerad och ha tagit tre Nordic cert i tre olika länder av tre olika domare. 
Minst ett av Nordic certen ska ha erhållits efter 24 månaders ålder. 
Några nya raser och förändringar för andra 
En ny ras som nu får delta på utställning är miniature american sheperd. Den hör också 
till de raser som får delta på utställning även om de inte är födda med naturligt hellång 
svans. Däremot får de inte tilldelas CACIB eller delta i finaltävlingarna på 
internationella utställningar. 
Ytterligare två nya raser som inte får tilldelas CACIB eller delta i finalerna på 
internationella utställningar är treeing walker coonhound och epagneul de saint-usuge. 

 

Fyra raser som nu får tilldelas CACIB är cimarrón uruguayo, gonczy polski, tornjak och 
russkiy toy slät- och långhårig. 

 
Till sist 
De uppdaterade utställnings- och championatreglerna kan du läsa i sin helhet på SKKs 
hemsida, följ denna länk. Om du som CUA vill ha supplementet för utställnings- och 
championatreglerna eller reglerna för Nordic Dog Show kan du beställa dem utan 
kostnad från tävlingsavdelningen via mejl, tavling.se. Vill du läsa reglerna för Nordic 
Dog Show finns de på SKKs hemsida här. (Du som är auktoriserad ringsekreterare 
kommer få både supplementet samt reglerna för Nordic Dog Show hemskickat i 
brevlådan.) 
 
Med önskan om ett roligt utställningsår! 
/Tävlingsavdelningen 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
Svenska Kennelklubben 

https://www.skk.se/contentassets/587c3a02221144f0ae135a66106a08b3/utstallnings-och-championatregler-t35-2018.pdf
https://www.skk.se/globalassets/nku/filer/documents/rules-and-regulations/regler-for-nordic-dog-shows_t116.pdf

