Utdrag ur utställningsreglerna (mera information finns i SKKs Utställnings- och championatregler)
Klassindelning
Valpklass: 4-6 och 6-9 månader (inofficiella klasser).
Juniorklass: 9-18 månader.
Unghundsklass: 15-24 månader.
Öppen klass: från 15 månader.
Championklass: från 15 månader
Veteranklass: öppen för hund, som den dag den ställs ut uppnått 8 års ålder.
Hund som erhåller CK i junior-, unghunds-, öppen-, champion-, eller veteranklass ska tävla vidare i
bästa hanhunds- resp. bästa tikklass. Veteran som tilldelats Excellent tävlar om bästa veteran.
Vaccinationer
Deltagande utländska hundar ska vara införda till Sverige i enlighet med svenska
införselbestämmelser för hund avseende rabiesvaccination och avmaskning gentemot bandmask
(echinococcos).
Deltagande hund ska vara vaccinerad mot
valpsjuka enligt följande:
• Hund under ett (1) års ålder: vid lägst tio(10) veckors ålder.
• Hund över ett (1) års ålder: Hund ska vara vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder.
Vaccinationen får inte vara utförd för mer än fyra (4) år sedan.
• Förstagångsvaccination ska vara gjord minst fjorton (14) dagar före prov-, tävlings- och/eller
utställningsdagen.
Kontroll av att gällande införsel- och vaccinationsbestämmelser följts kan förekomma.
Vidare rekommenderar SKK att deltagande hundar dessutom är vaccinerade mot parvovirusinfektion
och parainfluensa (kennelhosta).
Anmälningsavgifter
Se respektive avdelnings PM för aktuell anmälningsavgift.
Kompletteringsrätt
Gäller endast officiella klasser på SPKs utställningar.
Uppfödarklass: Rätt att komplettera med högst två hundar har uppfödare med minst tre hundar i
samma storlek från sin uppfödning anmälda till utställning.
Avelsklass: Ägare till avelstik och avelshane äger rätt att komplettera med högst två avkommor, om
minst tre hundar i samma storlek undan samma avelsdjur anmälts. Tik får delta med 4 avkommor
efter samma hane. Hane måste delta med avkommor undan två olika tikar.
Utländska utställare
Kopior av registreringsbevisen för samtliga utländska hundar som ej är SKK-registrerade ska bifogas
anmälan. Medlemskap krävs i erkänd utländsk kennelklubb i det land där hundägaren är bosatt.

Obligatorisk mätning
Pudel, toy-, -dvärg- och- mellan ska mätas före bedömningens början vid varje utställningstillfälle,
och ska tävla i den storleksvariant den mäts till för dagen, till dess att hunden uppnått 15 månaders
ålder. Storleksvarianten ska införas i domarkritiken och resultatlistan.
Slutlig mätning*: ska ske vid första utställningstillfället efter det att hunden uppnått 15 månaders
ålder. Denna mätning genomförs innan bedömningen börjar. Därefter avgör domaren, vid varje
enskild utställning, om hunden ska mätas.
Slutligt inmätt: hund får i i hundregistret bokstaven M (M= slutligt inmätt). Efter slutlig klassificering
får hunden inte tävla som annan storlek.
Pudel, toy – Över 24 cm till och med 28 cm i mankhöjd (idealet är 25 cm) med en toleransnivå på en
cm nedåt.
Pudel, dvärg – Över 28 cm till och med 35 cm i mankhöjd.
Pudel, mellan – Över 35 cm till och med 45 cm mankhöjd.
* Om hundägaren efter slutlig inmätning inte accepterar av domaren fastställt mätresultat, kan
anhållan om ommätning insändas till arrangerande klubb vid nästa utställningstillfälle.
Ommätning ska utföras av två för rasen auktoriserade domare. Ommätning kan ske endast en
gång och kan inte överklagas.

Id-märkning
Hund ska vara ID-märkt för att få delta på officiell utställning, officiellt prov eller tävling
(gäller även blandras och oregistrerad hund). ID-märkningen kan ske genom tatuering eller
genom implantat av microchip som uppfyller ISO-standard 11784 och 11785.
Specialklubb äger rätt att bestämma att endast tatuering ska gälla vid klubbens arrangemang.
Deltagare som tillhandahåller egen avläsare äger rätt att delta med microchipmärkt hund oavsett om
arrangören beslutat om tatuering.
Vid utställning anordnad av SKKs centralstyrelse eller SKK/länsklubb är arrangören skyldig att
tillhandahålla avläsare.
Kontroll av ID-märkning kan ske genom stickprov.
Övrigt
Kastrerad hanhund/tik
Hanhund som kastrerats kirurgiskt medges generell dispens att delta vid prov, tävling eller
utställning. För deltagande vid utställning och exteriörbeskrivning krävs att det genom intyg i enlighet
med vad som anges
i inledningen till allmänna regler (utfärdat före kastrationen men efter 6 månaders ålder) kan styrkas
att hunden haft två normalt utvecklade och belägna testiklar före operationen.
Hanhund som kastrerats genom medicinsk behandling medges inte dispens för deltagande vid prov,
tävling eller utställning.
Tik som kastrerats genom kontinuerlig medicinsk behandling eller kirurgisk behandling medges
generell dispens för deltagande i förhållande till Nationellt dopingreglemente för hund.
Svenskägd hund ska vid anmälningstidens utgång vara registrerad i SKK. Svenskägd hund som är född
före 2001-01-01 kan ha norskt registreringsnummer.

Hund som ägs eller delägs av person som är bosatt i Sverige ska anmälas med svenskt eller norskt
registreringsnummer.
För svenska utställare krävs medlemskap i SPK för att få ställa ut på SPKs officiella utställningar. Om
fler än en person äger hunden ska samtliga vara medlemmar.
Återbetalning av anmälningsavgift
Erlagd anmälningsavgift återbetalas (en avgift på max 40 kronor per hund kan uttas för att täcka
administrativa kostnader)
a) om hund inte kan delta genom arrangerande klubbs förvållande, (se dock punkt 4 Force majeure).
b) vid domarbyte, se punkt 10 (vid domarändring i inofficiell valpklass återbetalas inte
anmälningsavgiften).
c) om ett av domare meddelat domslut upphävs, förutsatt att beslutet om att upphäva
domslutet inte är grundat på förhållande som ägaren eller uppvisaren ansvarar för.
d) om anmälan avvisas av arrangören, till exempel på grund av att hunden inte har rätt att delta eller
att anmälan/anmälningsavgiften inkommit för sent.
Om hund inte kan delta på grund av skada/ sjukdom återbetalas inte anmälningsavgiften.

