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Varje hund får en skriven kritik, men endast konkurrensbedömning gäller i varje klass. 
HP tilldelas speciellt lovande valpar. De hundar som erhåller HP fr.o.m. juniorklass t.o.m. 
veteranklass bör motsvara ett CK. 
 
Valp klass 1 (4-6 månader) 
Endast konkurrensbedömning. 
En valp som anses lovande belönas med ett HP. I klassen placeras 1 t.o.m. 4. 
 
Valpklass 2 (6-9 månader) 
Endast konkurrensbedömning. 
En valp som anses lovande belönas med ett HP. I klassen placeras 1 t.o.m. 4. 
 
Best in Show Valp 1 
Vinnaren i valpklass 1 hane / tik tävlar om Best in Show Valp 1. 
 
Best in Show Valp 2 
Vinnare i valpklass 2 hane / tik får tävla om Best in Show Valp 2. 
 
Juniorklass (9-18 månader) 
Endast konkurrensbedömning.  
Placering 1 t.o.m. 4. 
Alla juniorer som belönas med ett HP är kvalificerade att få tävla i Bästa hane/tik.  
Vinnaren i juniorklassen hane/tik tävlar om Best in Show Junior. 
 
Unghundsklass (15-24 månader) 
Endast konkurrensbedömning.  
Placering 1 t.o.m. 4. 
Alla unghundar som belönas med ett HP är kvalificerade att få tävla i Bästa hane/tik.  
Vinnaren i juniorklassen hane/tik tävlar om Best in Show Unghund. 
 
Öppen klass (15 månader och äldre) Ej championhundar. 
Endast konkurrensbedömning.  
Placering 1 t.o.m. 4. 
Alla öppenklass hundar som belönas med ett HP är kvalificerade att få tävla i Bästa hane/tik.  
 
Champion klass 
Endast öppen för Svenska, Internationell eller annan av SKK godkänd utställnings champion. 
Endast konkurrensbedömning.  
Placering 1 t.o.m. 4. 
Alla hundar som belönas med HP är kvalificerade att få tävla i Bästa hane/tik .  
 
Seniorklass ( 8 – 10 år) 
Endast konkurrensbedömning.  

 



 

Placering 1 t.o.m. 4. 
Alla seniorer som belönas med HP är kvalificerade att få tävla i Bästa hane/tik.  
Vinnaren i seniorklassen hane/tik får tävla i Best in Show Senior. 
 
Veteran klass (10 år eller mer) 
Endast konkurrensbedömning.  
Placering 1 t.o.m. 4. 
Alla veteraner som belönas med  HP är kvalificerade att få tävla i Bästa hane/tik.  
Vinnaren i veteranlassen hane/tik får tävla i Best in Show Veteran. 
 
Bästa Hane och Bästa Tik 
Hanar och tikar som under dagen har belönats med ett HP f.o.m. juniorklass t.o.m. 
veteranklass är kvalificerade att tävla i Bästa Hane och Bästa Tik. 
 
Best in Show 1 och Best in Show 2 (BIR och BIM) 
Bästa hane och bästa tik tävlar mot varandra. 
 
Uppfödarklass 
Denna klass är öppen för minst fyra max sex hundar från samma uppfödare. 
Gruppens genomsnittliga kvalitet ifråga om enhetlighet i typ och helhetsintryck är avgörande 
framför de i gruppen ingående hundarnas enskilda kvalitet. 
 
Avelsklass 
Denna klass är öppen för 

A) Hanhund som deltar med en grupp om fyra max sex avkommor undan minst två tikar. 
(Ej valpar). 
B) Tik som deltar med en grupp om fyra avkommor.(Ej valpar). 

Avelshunden/tiken ska delta i avelsklassen och presenteras tillsammans med gruppen. 
Gruppens genomsnittliga kvalitet ifråga om enhetlighet i typ och helhetsintryck är avgörande 
framför de i gruppen ingående hundarnas enskilda kvalitet. 
 
Bästa Svenskuppfödda hund 
Bästa Svensk uppfödda hane Bästa Svensk uppfödda tik tävlar mot varandra. 
 
 

 


