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För samtliga, till SKK-organisationen an-
slutna klubbar, gäller att vid arrangerandet 
av utställning som inte stambokförs (in- 
officiell), ska nedan angivna punkter i SKKs 
Utställnings- och championatregler följas, 
dock med vissa undantag och tillägg vilka 
anges i kursiv stil under berörd punkt/rubrik.

Med utställning som inte stambokförs menas 
sådan utställning vars resultat inte registreras 
i SKKs stambok.

Sammanförandet av hundar till utställ-
ningar, prov och tävlingar ställer krav på 
såväl arrangör som ägare/förare av hund 
för att kunna upprätthålla ett gott skydd 
mot smittsamma sjukdomar och skador 
på människor, den egna hunden och andra 
djur. Hundens välfärd har alltid högsta 
prioritet på samtliga arrangemang inom 
SKK-organisationen. Det är också viktigt 
att resultatet av bedömningen inte påverkas 
av otillbörliga förhållanden.

Det åligger deltagare att handla eller upp-
träda på sådant sätt att det inte skadar eller 
motverkar SKK eller dess medlemsorgani-
sationer samt att på prov, utställning eller 
tävling inte agera på sådant sätt att det 
påverkar andra hundars chanser till rättvis 
bedömning och att inte heller uttala sig 
nedsättande om andra hundar, funktionärer 
eller deltagare.

Samtliga hundar ska ställas till förfogande 
för de undersökningar och de provtagningar 
som kan föranledas av kontroll av dopning 
och andra otillbörliga förhållanden.

När veterinärintyg åberopas för en hund 
ska detta vara utfärdat på av SKK godkänd 
blankett (se exempelvis F145 Sveriges Veteri-
närförbund eller motsvarande). Uppgifter som 
ska finnas med för att intyget ska accepteras 
är; ras, registrerat namn, registreringsnum-
mer, ID-nummer, beskrivning av skada, 
om den är förvärvad, vad ingreppet avser, 
åtgärd, anledning till åtgärd och om kropps-
del avlägsnats kommentera dess utseende.   
Intyg i original ska alltid medtas vid utställ-
ning. Vidimerad kopia räknas som original. 
Arrangör äger rätt att kopiera veterinärintyg.

1. Vaccinationer
2.  ID-märkning
3.  Ansvar
4. Force majeure
5. Oacceptabelt beteende
6. Hinder för deltagande i utställningar, 

prov och tävlingar
7. Dopning och andra otillbörliga förhål-

landen
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8.  Kommissarie och bestyrelse:  
Vid utställning som inte stambokförs 
äger dessa rätt att både ställa ut och visa 
hund.

9. Domare och övriga funktionärer: 
För ringsekreterare gäller att de får ställa 
ut hund i annan ring och för annan 
domare än vad tjänstgöringen gäller. 

11. Veterinärbesiktning
13. Behandling av päls, nos eller hud
14. Försök att påverka bedömningen
15. Allmänna ordningsföreskrifter
16. Krav på medlemskap:   

Föreligger ej, dock gäller sista stycket i 
denna punkt i sin helhet innebärande 
att: ”Person som av SKKs Disciplin-
nämnd uteslutits ur SKK-organisatio-
nen eller som av nordisk kennelklubb 
eller av FCI avstängts från rätten att 
delta på utställning, får inte ställa ut 
eller visa hund eller delta med avels- eller 
uppfödargrupp etc…”

17. Krav på härstamning och registrering 
För importerad hund är det tillräckligt 
att denna finns under registrering.

För genomförandet av utställning 
som inte stambokförs gäller i övrigt 
för  arrangemanget att:

Bedömningsordning
Det står varje klubb fritt att vid utställning 
som inte stambokförs välja om utställningen 
ska följa bedömningsordning enligt SKKs 
Utställnings- och championatregler, eller om 
bedömningsordning ska ske efter till exempel 
anglosaxisk modell eller annan ordning och 
klassindelning.

Prisbeteckningar
Vid utställning som inte stambokförs får 
arrangerande klubb själv bestämma vilken 
prisbeteckning, benämning på konkur-
rensplacering och övriga utmärkelser, som 
kan erhållas respektive ska utdelas. Undan-
taget är dock de officiella beteckningarna;   
CK (certifikatkvalitet), certifikat, reserv-
certifikat, championat och CACIB, vilka 
ej får användas samt att det tydligt måste 
framgå av kokarders layout, text och even-
tuell färgnyans att det är annan än de som 
används på officiell utställning.

Kritiklappar
SKKs domarkritiker för officiell utställning 
får ej användas.

Resultat
Resultat erhållet vid utställning som inte 
stambokförs registreras inte hos SKK.
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Länsklubbar
Får anordna utställning som inte stambok-
förs för samtliga raser från 4 månader och 
uppåt. Vid sådan utställning krävs föran-
mälan.

Special-/rasklubbar
Får anordna utställning som inte stambok-
förs för samtliga raser från 4 månader och 
uppåt. Vid sådan utställning krävs föran-
mälan.

Får anordna utställning för sin egen/egna 
raser. Vid sådan utställning krävs ej för-
anmälan.

Exempel 1

Svenska Brukshundklubben får anordna utställning 
för:

• Samtliga raser från 4 månader och uppåt. 
Föranmälan krävs.

• För raser tillhörande Svenska Brukshund-
klubben från 4 månader och uppåt.  
Föranmälan krävs ej.

Exempel 2

Svenska Boxerklubben får anordna utställning 
för:

• Samtliga raser från 4 månader och 
uppåt. Föranmälan krävs.

• Boxer från 4 månader och uppåt.  
Föranmälan krävs ej.

Arrangemang



5

Arrangören ska ansvara för att inbjuden domare 
besitter lämpliga egenskaper.

• Endast konkurrensbedömning. 
• På bedömningsutlåtandet ska det tydligt 

framgå att det är en utställning som inte 
stambokförs (inofficiell).

• Domare ska vara en person med god 
kunskap i anatomi.

• Ringsekreterare bör vara personer med 
god kännedom om SKKs Utställnings-
regler och Regler och anvisningar för ring-
sekreterare.

Kompletterande anvisningar

Nyttig information hittar du på

www.skk.se
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Noteringar
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Noteringar
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