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Hälsar Dig hjärtligt välkommen till 
Nordichallen, Sundsvall

och

MITTNORDENUTSTÄLLNINGENMITTNORDENUTSTÄLLNINGEN
LÖRDAG 

15 OKTOBER 2022
Internationell Hundutställning

Dagens grupper:
4/6:Tax och drivande hundar samt sök- och spårhundar. 

7:Ståendefågelhundar. 8: Stötande, apporterande och vattenhundar. 9: Sällskapshundar.

  KATALOG 
Junior HandlingJunior Handling
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BESTYRELSE:     Lotta Johansson
      Annalena Danielsson
      Vera von Ahn

KOMMISSARIE:    Mats Guldenhed

SKATTMÄSTARE:   Fia Magnusson

SEKRETARIAT:    A-L Danielsson

VETERINÄR:    VETERINÄR HEMMA
      VIVEKA GRIMSTÅL
  

SPEAKER:     Maria Hellström

PRISER & ROSETTER:  Glenn Holmgren 
      Margareta Nilsson
      Anastasia Steener
      Ingborg Bohlin

PARKERING:    Kovlands IF
  

VID SJUKDOMSFALL:   Kontakta sekretariatet

RASER & RASGRUPPER

2592 hundar fördelade på 235 raser har anmälts till denna utställning.

På lördagen tävlar 1134 hundar från rasgrupperna: 4/6, 7, 8, & 9.

Arrangerande klubb fritar sig och sina funktionärer från allt ansvar 
för skada eller förlust som kan uppstå för hundägare i samband med 
utställningen.
Det samma gäller skada vilken förorsakats av hund under pågående 
utställning, såvida det ej kan ledas i bevis att skadan varit en följd av 
uppenbart bristande utställningsarrangemang.
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PROGRAM

LÖRDAG 15 OKTOBER 2022

RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR I P ROGRAM M ET - 
TIDSM ÄSSIGT OCH STARTORDNING. BEAKTA EV. UTROP  I HÖGTALARE.

KL.  07.00 - 12.00  VETERINÄRBESIKTNING M ED VACCINATIONSKONTROLL

  09.00    Bedömningen startar
  14.00    Junior Handlingtävling startar i StoraRingen
  14:15 ca  Start av förhandsgranskning i utropad ring
     Hundarna ska genom ägarens försorg vara i uppsamingsringen i god tid

  14.40 ca  Finaltävlingar startar
     Ordningen på grupperna kan ändras efterhand i Stora Ringen

  JUNIOR HANDLNG - FINALTÄVLING FÖR ATT UTSE DAGENS VINNARE

  DOMARE:   MARGARETHA CARSSON

 TÄVLAN OM DAGENS:

     BÄSTA UPPFÖDARGRUPP
     Domare: Zlatko Jojkic

     BÄSTA VETERAN
     DOM ARE: SVANTE FRISK

     BÄSTA AVELSGRUPP
     DOM ARE: ZLATKO JOJKIC

     BÄSTA HUND I GRUPP 4/6
     Domare: Rune Tyvold

     BÄSTA HUND I GRUPP 7
     Domare: Arja Koskelo

     BÄSTA HUND I GRUPP 8
     Domare: Paula Heikkinen-Lehkonen

     BÄSTA HUND I GRUPP 9
     Domare: Stephen Minogue

     BEST IN SHOW  (SÖNDAG)
     Domare: Svante Frisk
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Lördag  2022-10-15

Domare och ringsekreterare
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RING 1        Börjar kl 09:00

Domare: LILJEQVIST LIZ-BETH

Ringsekreterare: HOLMBOM CATTIS

Ringsekreterare: ENGDAHL LENA
CHINESE CRESTED DOG / CHINESE CRESTED DOG
MOPS / PUG
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RING 2        Börjar kl 09:00

Domare: OHLSSON JOAKIM

Ringsekreterare: ALLBERG BERIT

Ringsekreterare: ERIKSSON LOTTA
GRIFFON BELGE / BELGIAN GRIFFON
GRIFFON BRUXELLOIS / BRUSSELS GRIFFON
PETIT BRABANCON / SMALL BRABANT GRIFFON
SHIH TZU / SHIH TZU
COTON DE TULÉAR / COTON DE TULÉAR
BOLOGNESE / BOLOGNESE
BOSTONTERRIER / BOSTON TERRIER
KROMFOHRLÄNDER / KROMFOHRLÄNDER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RING 3        Börjar kl 09:00

Domare: MINOGUE STEPHEN, IRLAND

Ringsekreterare: GUSTAFSSON MARIA

Ringsekreterare: BRÄNDSTRÖM IRENE
BICHON HAVANAIS / HAVANESE
BICHON FRISÉ / BICHON FRISE
LÖWCHEN / LÖWCHEN
KING CHARLES SPANIEL / KING CHARLES SPANIEL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RING 4        Börjar kl 09:00

Domare: GANZER MICHAEL

Ringsekreterare: KLEVESAND JONAS

Ringsekreterare: LINDBERG ANN-MARIE
FRANSK BULLDOGG / FRENCH BULLDOG
JAPANESE CHIN / JAPANESE CHIN
PEKINGESE / PEKINGESE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RING 5        Börjar kl 09:00

Domare: FRISK SVANTE

Ringsekreterare: LINFORS CARINA

Ringsekreterare: REHNMAN BERGMARK ELISABETH
PUDEL, MELLAN / POODLE, MEDIUM SIZE
PUDEL, TOY / POODLE, TOY
PUDEL, DVÄRG / POODLE, MINIATURE
PUDEL, STOR / POODLE, STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RING 6        Börjar kl 09:00

Domare: ANGERIA ANNA LENA

Ringsekreterare: GRANSTRÖM LIND DESIREE

Ringsekreterare: LUNDBERG SJÖSTEDT MARIE
CAVALIER KING CHARLES SPANIEL / CAVALIER KING CHARLES SPANIEL
PUDEL, DVÄRG / POODLE, MINIATURE (Juniorklass) (Hanar)
PUDEL, DVÄRG / POODLE, MINIATURE (Juniorklass) (Tikar)
RUSSKIY TOY, LÅNGHÅRIG / RUSSIAN TOY, LONG-HAIRED
RUSSKIY TOY, SLÄTHÅRIG / RUSSIAN TOY, SMOOTH-HAIRED
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RING 7        Börjar kl 09:00

Domare: HOLMLI MARIANNE, NORGE

Ringsekreterare: BRYNTZE EVA

Ringsekreterare: HANSSON EMMA
PAPILLON / PAPILLON
PHALÈNE / PHALÈNE
PRAZSKÝ KRYSARÍK / PRAZSKÝ KRYSARÍK
RUSSKAJA TSVETNAJA BOLONKA / RUSSKAYA TSVETNAYA BOLONKA
LHASA APSO / LHASA APSO
NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER / NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RING 8        Börjar kl 09:00

Domare: AALTONEN PIRJO, FINLAND

Ringsekreterare: ALM MIMMI

Ringsekreterare: BÄCKSTRÖM KARIN
CHIHUAHUA, KORTHÅRIG / CHIHUAHUA, SMOOTH-HAIRED
Ringsekreterare: 
CHIHUAHUA, KORTHÅRIG / CHIHUAHUA, SMOOTH-HAIRED
Ringsekreterare: 

CHIHUAHUA, LÅNGHÅRIG / CHIHUAHUA, LONG-HAIRED
COCKER SPANIEL / ENGLISH COCKER SPANIEL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RING 9        Börjar kl 09:00

Domare: JEVNE FRODE, NORGE

Ringsekreterare: ERIKSSON JAN

Ringsekreterare: THÖRNGREN LENA
ENGELSK SPRINGER SPANIEL / ENGLISH SPRINGER SPANIEL
LABRADOR RETRIEVER / LABRADOR RETRIEVER (Hanar)
WELSH SPRINGER SPANIEL / WELSH SPRINGER SPANIEL
CHESAPEAKE BAY RETRIEVER / CHEASAPEAKE BAY RETRIEVER
FIELD SPANIEL / FIELD SPANIEL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RING 10        Börjar kl 09:00

Domare: JOJKIC ZLATKO, SERBIEN

Ringsekreterare: FRYKSTEN KATARINA

Ringsekreterare: NILSSON MARGARETA
GOLDEN RETRIEVER / GOLDEN RETRIEVER
LABRADOR RETRIEVER / LABRADOR RETRIEVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RING 11        Börjar kl 09:00

Domare: HELGESEN SVEIN BJARNE, NORGE

Ringsekreterare: LAGERKVIST MÅD

Ringsekreterare: FORSGREN MARIKA
FLATCOATED RETRIEVER / FLAT COATED RETRIEVER
PORTUGISISK VATTENHUND / PORTUGUESE WATER DOG
CLUMBER SPANIEL / CLUMBER SPANIEL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RING 12        Börjar kl 09:00

Domare: KOSKELO ARJA, FINLAND

Ringsekreterare: LARSSON LENA

Ringsekreterare: DAHL MIA
BRETON / BRITTANY
DRENTSCHE PATRIJSHOND / DRENTSE PARTRIDGE DOG
KLEINER MüNSTERLÄNDER / SMALL MÛNSTERLANDER
WEIMARANER, LÅNGHÅRIG / WEIMARANER, LONG-HAIRED
WEIMARANER, KORTHÅRIG / WEIMARANER, SHORT-HAIRED
KORTHÅRIG VORSTEH / GERMAN SHORTHAIRED POINTER
STRÄVHÅRIG VORSTEH / GERMAN WIRE-HAIRED POINTER
UNGERSK VIZSLA, STRÄVHÅRIG / HUNGARIAN VIZSLA, WIRE-HAIRED
UNGERSK VIZSLA, KORTHÅRIG / HUNGARIAN VIZSLA. SHORT-HAIRED
BRACCO ITALIANO / BRACCO ITALIANO
POINTER / ENGLISH POINTER
GORDONSETTER / GORDON SETTER
ENGELSK SETTER / ENGLISH SETTER
IRLÄNDSK RÖD OCH VIT SETTER / IRISH RED AND WHITE SETTER
IRLÄNDSK RÖD SETTER / IRISH RED SETTER
NEDERLANDSE KOOIKERHONDJE / NEDERLANDSE KOOIKERHONDJE
WACHTELHUND / GERMAN SPANIEL
IRLÄNDSK VATTENSPANIEL / IRISH WATER SPANIEL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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RING 13        Börjar kl 09:00

Domare: MYRMAN JENS

Ringsekreterare: JUUSO CARINA

Ringsekreterare: OHLSSON LENA
RHODESIAN RIDGEBACK / RHODESIAN RIDGEBACK
TIBETANSK SPANIEL / TIBETAN SPANIEL
TIBETANSK TERRIER / TIBETAN TERRIER
MALTESER / MALTESE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RING 14        Börjar kl 09:00

Domare: HEIKKINEN-LEHKONEN PAULA, FINLAND

Ringsekreterare: EDGREN YLVA

Ringsekreterare: NÄSLUND CHRISTINA
LAGOTTO ROMAGNOLO / LAGOTTO ROMAGNOLO
PERRO DE AGUA ESPANOL / SPANISH WATERDOG
DALMATINER / DALMATIAN
BLODHUND / BLOODHOUND
ALPENLÄNDISCHE DACHSBRACKE / ALPINE DACHSBRACKE
BAYERSK VILTSPÅRHUND / BAVARIAN MOUNTAIN SCENTHOUND
HANNOVERANSK VILTSPÅRHUND / HANOVERIAN SCENTHOUND
DREVER / DREVER
BEAGLE / BEAGLE
BASSET HOUND / BASSET HOUND
BASSET FAUVE DE BRETAGNE / BASSET FAUVE DE BRETAGNE
PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN / PETIT BASSET GRIFFON VENDEEN
GRAND BASSET GRIFFON VENDÉEN / GRAND BASSET GRIFFON VENDEEN
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RING 15        Börjar kl 09:00

Domare: TYVOLD RUNE, NORGE

Ringsekreterare: HOLTER ANNA

Ringsekreterare: JOHANSSON INGER
TAX, LÅNGHÅRIG NORMALSTOR / DACHSHUND STANDARD, LONG-HAIRED
Ringsekreterare: 
TAX, LÅNGHÅRIG NORMALSTOR / DACHSHUND STANDARD, LONG-HAIRED
Ringsekreterare: 

TAX, LÅNGHÅRIG DVÄRG / DACHSHUND MINIATURE, LONG-HAIRED
TAX, KORTHÅRIG KANIN / DACHSHUND KANINCHEN, SMOOTH-HAIRED
TAX, KORTHÅRIG DVÄRG / DACHSHUND MINIATURE, SMOOTH-HAIRED
TAX, LÅNGHÅRIG KANIN / DACHSHUND KANINCHEN, LONG-HAIRED
TAX, KORTHÅRIG NORMALSTOR / DACHSHUND STANDARD, SMOOTH-HAIRED
TAX, STRÄVHÅRIG DVÄRG / DACHSHUND MINIATURE, WIRE-HAIRED
TAX, STRÄVHÅRIG KANIN / DACHSHUND KANINCHEN, WIRE-HAIRED
TAX, STRÄVHÅRIG NORMALSTOR / DACHSHUND STANDARD, WIRE-HAIRED
FINSK STÖVARE / FINNISH HOUND
HAMILTONSTÖVARE / HAMILTON HOUND
SMÅLANDSSTÖVARE / SMÅLAND HOUND
DUNKERSTÖVARE / DUNKER HOUND
GONCZY POLSKI / POLISH HUNTING DOG
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RING 16        Börjar kl 12:00

Domare: GÖRANSSON ARVID

Ringsekreterare: WESTMAN HELENE

Ringsekreterare: EADE VICTORIA
AMERIKANSK COCKER SPANIEL / AMERICAN COCKER SPANIEL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FINALRINGEN        Börjar kl 14:00

Domare: CARLSSON MARGARETHA

Ringsekreterare: HELLSTRÖM MARIA
JUNIORHANDLING (Junior Handling 10-13 år)
JUNIORHANDLING (Junior Handling 14-17 år)
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RINGKARTA Lördag  2022-10-15

En trappa upp ligger monter- och försäljartorget samt Priser & Rosetter där du 
hämtar ut dina vinster och kan köpa SKK-klubb artiklar.

GRATTIS TILL VINSTEN!
Du vet väl om att din kritiklapp = fi na vinster i form av hederspris, rosetter och 
inteckningskort. Det fi nns också ett litet klubbsortiment med praktiska prylar för 
oss hundfolk i farten. Priser & Rosetter hittar Du en trappa upp i Nordichallen på 
försäljaretorget.

Tilldelas Din hund CERT, blir BIR eller BIM så vinner Du ett inteckningskort som kan bytas in mot valfritt 
pris av samma värde.
Du kan självklart köpa priser, placeringsrosetter och klubbprylar för vanliga pengar också.
Det fi nns BIR, BIM, Cert och CACIB-pokaler för ett eller två inteckningskort. 
   Får din avels- eller uppfödaregrupp 1:a pris med HP vinner du också inteckningskort.
   På Västernorrlands Kennelklubbs utställningar VINNER Du dina rosetter. 
   BIR-, BIM-, Cert-, Championat-, CACIB-, och BIR-Veteran rosetter delas direkt i  
   ringen. 
   Har Din hund fått HP och CK fi nns dessa rosetter att hämta ut en trappaupp i ar Din hund fått HP och CK fi nns dessa rosetter att hämta ut en trappaupp i ar Priser &  
   Rosettkiosken.
   Vill Du sedan ha placerings rosett fi nns det att köpa. 
   Ett exklusivare sortiment av LYXIGA rosetter fi nns också till försäljning, som DU  
   hittar här.
    
          Hjärtligt välkommen till Priser & Rosetter.
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Vad är det som händer på hundutställningen ?
För den oinvigde ter sig nog en hundutställning som ett virrvarr av konstiga regler och svårförståeliga 
termer. Förhoppningsvis ska denna information hjälpa dig som är ny i ”utställningssvängen” en bit på vägen.

Allmänna regler
Rätt att delta på utställning har svenskägda hundar 
registrerade i SKK och utländskt ägda hundar 
registrerade i SKK eller erkänd utländsk kennelklubb. 
För ägaren gäller dessutom särskilda krav på 
medlemskap i arrangerande klubb. För deltagande i 
inoffi ciell valpklass är det tillräckligt att valpen fi nns 
under registrering.
Hunden ska vara vaccinerad enligt gällande regler 
samt vara ID-märkt. Valpar under 4 månaders ålder 
får inte införas på utställningsområdet.

Otillåtet på utställning
Man får inte försämra andra hundars chanser till 
rättvis bedömning. Det är inte heller tillåtet att med 
hjälp av någon utanför ringen påverka uppvisningen 
av hunden. 
Deltagande hund får inte vara skadad eller sjuk. Den 
får inte heller vara utsatt för åtgärd som otillbörligt 
kan påverka utseende, prestation, reaktion eller 
yttring av skada eller sjukdom.

Utställarens skyldigheter
Utställare som infunnit sig i ringen för bedömning 
av hunden, är skyldig att delta i den klass där 
hunden är anmäld, och i eventuell efterföljande 
konkurrensklass. Då anmälan är bindande är det efter 
att anmälningstiden har gått ut inte tillåtet att fl ytta en 
hund till annan klass.

Uppfödare ska i så god tid som möjligt meddela 
respektive hunds ägare att hunden ska ingå i 
uppfödargrupp och delta i uppfödarklass. Det 
tillhör god kynologisk sed att delta med sin hund 
i uppfödarklass. Det gäller även deltagande i 
fi naltävlingarna för avels- och uppfödargrupp om 
gruppens anmälare så önskar. 
Utställaren eller dennes ombud är skyldig att rätta sig 
efter angivna ordningsföreskrifter. Överträdelse kan 
medföra avvisning från utställningen, fråntagande 
av hundens pris och vid allvarligare omständigheter 
disciplinära åtgärder. 
Om hunden förvaras i bil så ska det ske på sådant 
sätt att hunden inte kan ta skada. Tänk speciellt på att 
aldrig lämna hunden i bilen en varm sommardag!

Återbetalning
Vid de tillfällen när en domarändring är gjord efter 
anmälningstidens utgång kan anmälningsavgiften 
återbetalas, minus administrativ avgift. 
Anmälningsavgiften återbetalas inte om utannonserad 
reservdomare dömer rasen vid domarbyte 
eller vid domarändring i inoffi ciell valpklass.   
Anmälningsavgiften återbetalas även om hund inte 
kan delta genom arrangerande klubbs förvållande, om 
anmälan avvisas av arrangören eller om hund avlidit. 
Man måste själv framföra krav på återbetalning 
senast på utställningsdagen innan bedömningen av 
aktuell ras börjar.

Bedömningsordning
Hanhundar och tikar bedöms var för sig. 
Kompletta regler fi nns i SKKs Utställnings- och 
championatregler som fi nns på www.skk.se.

Kvalitetsbedömning 
Kvalitetsbedömning innebär att hunden tilldelas 
pris för sin exteriör och mentalitet i jämförelse 
med rasstandardens krav, utan hänsyn till övriga 
hundar som deltar i klassen. Därför kan fl era hundar 
tilldelas samma kvalitetspris. Kvalitetspriserna 
är Excellent, Very Good, Good, Suffi cient eller 
Disqualifi ed samt omdömet ”Cannot be judged”. 
Även Hp och Ck är en kvalitetsbedömning (se vidare 
konkurrensbedömning). 
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.
Suffi cient (godtagbar)
Hund som motsvarar rasens standard men som inte 
har rasens alla karaktärsdrag eller har bristande fysisk 
kondition.

Regler för bedömning och bedömningsordning
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Disqualifi ed (diskvalifi cerad)
Ska tilldelas hund som är exteriört otypisk för rasen 
eller har fel som anges som diskvalifi cerande i 
rasens standard. Har sådana anatomiska defekter att 
de väsentligt påverkar hundens hälsa och sundhet, 
med särskilt beaktande av rasens ursprung/funktion/
användningsområde, eller hanhund som inte har 
normalt utvecklade och normalt belägna testiklar. 
Tilldelas även hund som i ringen visar aggressivitet 
eller tydligt fl yktbeteende, dvs. då hund kastar sig 
paniskt iväg från domaren och det inte fi nns någon 
möjlighet att närma sig hunden på naturlig väg. 
Cannot be judged (kan inte prissättas - CBJ)
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 
(CBJ). 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. 

Konkurrensbedömning
Konkurrensbedömning innebär att de i klassen 
deltagande hundarna inbördes placeras i ordningen 1:
a, 2:a, 3:a och 4:a. Om en hund fått Disqualifi ed får 
den inte fortsätta tävla i någon klass på utställningen.

Valpklass (inoffi ciell) 6–9mån
Endast konkurrensbedömning. Bästa valp med 
Hp tävlar vidare i fi naltävlingarna i stora ringen. 
Inoffi ciell valpklass 4–6 månader kan arrangeras på 
specialklubbsutställningar.

Juniorklass (junkl) 9–18 mån
Öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 
9 månaders ålder. Kvalitetsbedömning. Hund 
som får Excellent eller Very Good tävlar vidare i 
juniorkonkurrensklass.

Juniorkonkurrensklass (junkk)
I denna klass deltar hund som fått Excellent eller 
Very Good i juniorklass vid aktuell utställning. 
Konkurrensbedömning.  Ck kan tilldelas hundar med 
utmärkt helhet. Hund som tilldelats Ck ska tävla 
vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

Unghundsklass (ukl) 15–24 mån
Öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 
15 månaders ålder och inte är äldre än 24 månader. 
Kvalitetsbedömning. Hund som får Excellent eller 
Very Good tävlar vidare i unghundskonkurrensklass.

Unghundskonkurrensklass (ukk)
I denna klass deltar hund som fått Excellent eller 
Very Good i unghundsklass vid aktuell utställning. 
Konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hundar med 
utmärkt helhet. Hund som tilldelats Ck skall tävla 
vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

Bruks- resp. jaktklass (bkl/jkl) 15 mån –
Denna klass anordnas för raser som har rasspecifi ka 
prov och är öppen för provmeriterad hund som 
den dagen den ställs ut uppnått 15 månaders ålder. 
Kvalitetsbedömning. Hund som får Excellent 
eller Very Good tävlar vidare i Bruks- resp. 
jaktkonkurrensklass.

Bruks- resp. jaktkonkurrensklass (bkk/jkk)
I denna klass deltar hund som fått Excellent eller 
Very Good i bruks- respektive jaktklass vid aktuell 
utställning. Konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas 
hundar med utmärkt helhet. Hund som tilldelats Ck 
ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass. 

Öppen klass (ökl) 15 mån –
Denna klass är öppen för hund som den 
dagen den ställs ut uppnått 15 månaders ålder. 
Kvalitetsbedömning. Hund som får Excellent eller 
Very Good tävlar vidare i öppen klass konkurrens.

Öppen klass konkurrens (ökk)
I denna klass deltar hund som fått Excellent eller 
Very Good i öppen klass vid aktuell utställning. 
Konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hundar med 
utmärkt helhet. Hund som tilldelats Ck ska tävla 
vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

Championklass (chkl) 15 mån –
Denna klass är öppen för hund som den dagen den 
ställs ut uppnått 15 månaders ålder och som erhållit 
internationellt, svenskt, eller annat av SKK godkänt 
nationellt utställningschampionat, eller Nordic 
Show championat. Kvalitetsbedömning. Hund 
som får Excellent eller Very Good tävlar vidare i 
championkonkurrensklass.

Championkonkurrensklass (chkk)
I denna klass deltar hund som fått Excellent eller 
Very Good i championklass vid aktuell utställning. 
Konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hundar med 
utmärkt helhet. Hund som tilldelats Ck ska tävla 
vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

Veteranklass (vetkl) 8 år –
Denna klass är öppen för hund som den dagen den 
ställs ut uppnått 8 års ålder. Kvalitetsbedömning. 
Hund som får Excellent eller Very Good tävlar vidare 
i veterankonkurrensklass.
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Veterankonkurrensklass (vetkk) 
I denna klass deltar hund som fått Excellent eller 
Very Good i veteranklass vid aktuell utställning. 
Konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hundar med 
utmärkt helhet. Hund som tilldelats Ck ska tävla 
vidare i bästa hanhunds-/tikklass.
Bästa veteran med Excellent tävlar vidare i 
fi naltävlingarna i stora ringen.

Bästa hanhundsklass (bhkl) – Bästa tikklass (btkl)
I denna klass deltar hanhund/tik som på aktuell 
utställning tilldelats Ck. Konkurrensbedömning. 
Certifi kat tilldelas bäst placerade hanhund respektive 
tik som är berättigad att tävla om certifi kat. Vissa 
raser har krav på bruks- eller jaktprovsmerit för att 
erhålla certifi kat.
 Vinnande hane respektive tik tävlar om Bäst i Rasen 
(BIR) och Bäst i Motsatt kön (BIM). 

Bäst i rasen och Bäst i motsatt kön (BIR och BIM) 
I denna klass deltar hanhund och tik som vid aktuell 
utställning vunnit bästa hanhunds- respektive bästa 
tikklass. Här utses Bäst i rasen (BIR) och Bäst i 
motsatt kön (BIM). Hund som vinner BIR tävlar 
vidare i fi naltävlingarna om Bäst i gruppen (BIG).

Nordic Show certifi kat
Vid Nordic Dog Show tävlar hanhund och tik, var 
för sig, om Nordic Show certifi kat och reserv Nordic 
Show certifi kat. Nordic Show certifi kat tilldelas alltid 
vinnaren i bästa hane/tikklass, och reserv Nordic 
Show certifi kat tilldelas alltid andraplacerad i bästa 
hane/tikklass.

CACIB – (Certifi cat d’Aptitude au Championnat 
International de Beauté)
Vid internationella utställningar ska hanhund 
och tik, var för sig, i Bästa hanhunds- respektive 
Bästa tikklass, tävla om internationellt 
utställningscertifi kat, CACIB och reserv-CACIB. 
Reserv-CACIB kan tilldelas närmast placerad hund, 
som är berättigad att tävla om CACIB.  Hund som 
anmälts till junior- eller veteranklass äger inte rätt att 
tävla om CACIB.

Avelsklass (avelskl)
Öppen för hanhund som tävlar med grupp om fyra 
avkommor undan minst två tikar och för tik som 
tävlar med grupp om fyra avkommor. Avelshunden 
respektive tiken ska presenteras tillsammans med 
gruppen. Samtliga i gruppen ingående hundar ska 
vid aktuell utställning vara bedömda i offi ciell klass 
och ska ha tilldelats lägst kvalitetspriset Very Good. 
Endast konkurrensbedömning. Det är gruppens 
genomsnittliga kvalitet ifråga om enhetlighet i typ 
och helhetsintryck som är avgörande. Grupper av 
enhetlig och utmärkt kvalitet tilldelas Hp. Bästa 
avelsgrupp med Hp tävlar vidare i fi naltävlingarna.

Uppfödarklass (uppfkl)
Öppen för grupp om fyra hundar av samma ras 
uppfödda av en och samma person. Samtliga 
i gruppen ingående hundar ska vid aktuell 
utställning vara bedömda i offi ciell klass och ska 
ha tilldelats lägst kvalitetspriset Very Good. Endast 
konkurrensbedömning. Precis som i avelsklass är 
det gruppens genomsnittliga kvalitet i typ och helhet 
som är avgörande. Grupper av enhetlig och utmärkt 
kvalitet tilldelas Hp. Bästa uppfödargrupp med Hp 
tävlar vidare i fi naltävlingarna.

Finaltävlingar i stora ringen
Finaltävlingarna är en inoffi ciell tävlingsform 
som utöver tävlan om Bäst i gruppen (BIG) också 
omfattar tävlan om bästa valp, veteran, uppfödar- och 
avelsgrupp samt junior handling (separata regler för 
junior handling fi nns på www.skk.se).

Bäst i gruppen (BIG) och Best in Show (BIS)
BIR-vinnande hundar tävlar inom respektive grupp. 
Konkurrensbedömning tillämpas. De fyra bästa 
hundarna inom varje grupp placeras och vinnande 
hund tilldelas Bäst i gruppen. BIG-vinnande 
hundar tävlar mot varandra om att bli utställningens 
vackraste hund – 
Best in Show.

ALLT DIN HUND BEHÖVER 
OCH INGET MER
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VAD STÅR DET I KRITIKLAPPEN ?
Här får Du en översiktsbild av hundens anatomi, med de svenska och engelska benämningarna som domaren 
använder sig av. Vi hoppas det  ska  vara till någon hjälp!

   framställ/ fore quarters    bakställ/hind quarters

1. skalle/skull
2. stop/stop
3. nostryffel/muzzle
4. nosparti/fore face
5. haka/chin
6. kind/cheek
7. hals/neck
8. bröstben/forechest
9. bringa/brisket
10. överarm/upperarm

11. underarm/forearm
12. handlov/pastern
13. framtass/paw
14. mellanhand/pastern
15. sporre/dewclow
16. armbåge/elbow
17. bröstkorg/ribcage
18. fl ank/fl ank
19. knä/stifl e
20.  underben/ 2:nd thigh

21. baktass/paw
22. hasled/hook
23. lår/thigh
24. svansansättning/ 
              tailset
25. kors/croup
26. länd/loin
27. rygg/back
28. manke/whithers
29.  skuldra/shoulder

1.
2.

3.

4.
5. 6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.
13. 14.

15.

16.
17. 18.

19.

21.

20. 22.

23.

24.25.
26.27.

28.
29.
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Michael Edlundh

070-6285907

michael.edlundh@ombud.agria.se

Vi hjälper dig att skräddarsy en försäkring som 
passar just dig och ditt djur! Du är varmt välkom-
men att kontakta någon av oss så berättar vi mer!

Är du uppfödare – prata FLOCK GULD med oss, 
försäkringen där det även ingår ansvar och 
rättsskydd.

Margaretha Carlsson.
Telnr 070-303 37 30, 070-651 00 34

margaretha.carlsson@ombud.agria.se
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En hundsport för ungdomar 10-17 år. 
Tävlingsformen påminner om utställning, 
men i junior handling är det viktigt hur 
samspelet är mellan handlern och hunden. 
Det är hur hunden visas upp som är 
viktigt.

I samband med internationella utställningar 
anordnas uttagningstävlingar för SM i Junior 
Handling. 
Vad går då tävlingen ut på ?
Domaren ska i första hand titta till samarbetet 

mellan hund och handler. Man bedömer också 
handlerns förmåga att ha god uppmärksamhet 
mot domare, ringpersonal och övriga tävlande. 
Det är viktigt att handlern inte står mellan 
hunden och domaren i något moment. 
I tävlingen ingår att domaren ska låta de 
tävlande visa upp hundarna i olika fi gurer t ex 
triangel, cirkel, L, T,  ensam eller i par. Domaren 
ska ta hänsyn till rasernas olika förutsättningar i 
en utställningsring samt inte låta sig påverkas av 
hundens exteriöra kvalitet.
Tävlan i handling sker i inoffi ciell klass minior 
handler (6-9 år), offi ciella klasserna junior 
handling 10-13 år, junior handling 14-17 år samt 
inoffi ciell klass senior handling (18-25 år) som 
bedöms var för sig.
Fyra tävlande placeras i vardera offi ciella 
klassen. 
Klassvinnarna kvalifi cerar sig till SM-fi nalen i 
december i Stockholm, samt tävlar mot varandra 
i stora ringen och placeras 1-2.

Sedan något år tillbaka får deltagare i junior 
handling ett skriftligt utlåtande av domaren. Det 
går dessutom bara att tävla en av utställningens 
dagar. 
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ANMÄLDA HUNDAR
C ANGER ATT HUNDEN SKALL ERÖVRA YTTERLIGARE ETT CERTIFIKAT FÖR ATT ERHÅLLA UTSTÄLLNINGSCHAMPIONAT

S ANGER ATT HUNDEN ÄR FÖRHINDRAD ATT TÄVLA OM CERTIFIKAT

F I N A L R I N G E N
DOMARE: CARLSSON MARGARETHA

JUNIOR HANDLING 10-13 ÅR
1135 Engblom Bergvall Tilde  Född 2010-02-09, Törevägen 33, 741 42 Knivsta

1136 Lind Alice  Född 2008-12-14, Konduktörsgatan 5, 821 33 Bollnäs

JUNIOR HANDLING 14-17 ÅR
1138 Berglund Lotten  Född 2007-10-03, Skönviksvägen 27, 863 33 Sundsbruk

1139 Bruneryd Molly  Född 2008-06-08, Viljansvägen 16, 855 61 Kovland


