
Kort information om utställning 

SVK Bottenviken är 1 av 10 lokalavdelningar inom Svenska Vorstehklubben (SVK). Alla ras- och 

specialklubbar ligger under paraplyorganisationen Svenska Kennelklubbens (SKK). Utställningar samt 

jaktprov följer policy- och regelverk godkända av SKK. För utställningarnas regelverk i sin helhet, se 

länken: Utställningsregler, www.skk.se/sv/utstallning/regler/ . För mer information om utställningar i 

och utanför Sverige samt uppdateringar hänvisas till SKK www.skk.se.  

Vilken klass ska jag anmäla till? 

Valpklass (inofficiell) 4 - 9 månader. Endast ras- och specialklubbar anordnar klassen från 4 månader. 

Juniorklass: 9 - 18 månader 

Unghundsklass: 15 - 24 månader 

Jaktklass: 15 månader och uppåt. Kräver pris från jaktprov 

Öppenklass: 15 månader och uppåt. 

Championklass: 15 månader och uppåt.  

Veteranklass: från 8 år. 

Anmälan görs endast till en klass. Ägare av kennel eller avelshund får vid anmälningstidens utgång 

inbjudan till Avels- och uppfödarklass om antalet hundar från officiellklass motsvarar kravet. 

 

Vem får ställa ut på SVK:s utställningar? 

Medlemmar i SVK med raserna, Kort-, Sträv och Långhårig vorsteh, Kleiner och Grosse 

Münsterländer, Ungersk Viszla, kort- och strävhår. 

Svenskägda hundar skall vara registrerade i SKK  

 

Vaccination 

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). 

 

Veterinärintyg 

Har din hund ett veterinärintyg för t.ex. tandförlust, svansskada etc. lämna detta till tjänstgörande 

ringsekreteraren i original. 

Bestyrelse 

Varje utställning har en bestyrelse där 3 personer ingår. Bestyrelsen ansvarar för att utställningen 

följer SKK:s regler.  

 

http://www.skk.se/sv/utstallning/regler/


Certifierad utställningsarrangör (CUA) 

Vid varje utställning är en CUA, utbildad via SKK, rådgivande för arrangemanget. SVK Bottenviken har 

i dag 3 aktiva CUA och fler är under utbildning. 

Ringsekreterare 

Vid varje utställning är det 2 tjänstgörande ringsekreterare utbildade via SKK i ringen. 

 

Domare 

Till SVK Bottenvikens utställningar kontrakteras domare ungefär 2 år innan utställningsdagen. Valet 

av domare är följande. 

 Skall vara godkänd för alla raser inom SVK. 

 Skall hålla öppen kritik (svenska). 

 Svenska såväl som nordiska domare. 

 Variation av domare, bör ej återkomma inom 3 år. 

 

 

 


