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Remissvar NKU gemensamma utställningsbestämmelser 
Svenska Collieklubben har tagit del av förslaget till gemensamma utställningsbestäm-
melser för de nordiska länderna. Vi tycker det är mycket positivt att arbete pågår att få 
gemensamma utställningsbestämmelser. Att alla länder måste kompromissa är en själv-
klarhet om detta ska gå att genomföra. Vid genomläsning och diskussioner runt förslaget är 
det ändå några punkter som vi tycker att Sverige bör stå på sig och inte kompromissa om. 
Det är även några stycken som vi tycker är lite oklara. 
Hinder för deltagande 
”Hund som vid 3 tillfällen tilldelats disqualified eller 0 pris eller med hänvisning till 
mentaliteten, äger inte rätt att delta”. Här har vi en fråga, hur ska arrangören på ett enkelt 
sätt få information om att en hund ej har rätt att delta? 
Dräktig tik 
Nu föreslås olika karenstid för dräktig tik före respektive efter valpning beroende på om 
det är utställning eller prov/tävling tiken ska delta på. Collieklubben anser att den nuva-
rande skrivningen skall gälla oavsett deltagande på utställning eller prov. Detta för att 
värna om tiken. 
Kirurgiskt kastrerad hanhund 
Vi anser att en kirurgiskt kastrerad hanhund ska ha rätt att delta även på Internationella 
utställningar. Tikar har rätt att delta på både nationella och internationella utställningar och 
vi kan inte se varför hanhundar endast ska få delta på nationella utställningar, även om det 
gäller så i andra länder. 
Återbetalningar 
Om ägaren med veterinärintyg kan styrka att hunden pga skada/sjukdom ej kan delta på 
utställningen eller om hunden har avlidit. Vi tycker SKK ska jobba för möjligheten att få 
anmälningsavgiften återbetald om man kan styrka ovanstående med veterinärintyg.  
Utställningar blir allt dyrare och utställare lägger ner mycket tid och mycket pengar på 
verksamheten.  
Klassindelning 
För de yngre klasserna Junior, unghund och öppen klass gäller att när hunden är mellan 15 
och 18 månader kan man välja vilken av de tre klasserna hunden ska anmälas till. Vi tycker 
att formuleringen är krånglig och ökar möjligheterna för missförstånd och anmälan i fel 
klass. 
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Vi förordar en tydlig klassindelning med en fast ålder för respektive klass: 
• Juniorklass 9-15 månader 
• Unghund 15 – 24 månader 
• Öppen klass 24 - 

Placeringar 
Enligt det nya förslaget kommer endast fyra hundar att placeras i konkurrensklasserna, 
detta ska även gälla avels och uppfödareklasserna. Vi ser positiv på den förändringen. 
Kvalitetspris 
Här föreslås att kvalitetspriserna byter namn till: 

• Excellent motsvarande 1+ 
• Very Good motsvarande en 1:a 
• Good motsvarande en 2:a 
• Sufficient motsvarande en 3:a  

Färgsättningen är ännu inte fastställd, Collieklubben föreslår att vi följer de färgsättningar 
som finns i dag dvs.: 

• Excellent  - rosa 
• Very Good – rött 
• Good – blått 
• Sufficient - gult 

Föreslås även att kvalitetspris ska delas ut till avels och uppfödargrupperna, något som 
Collieklubben tycker är positiv. 
Certifikat 
Utdelning av certifikat ska följa krav på arbetsmerit för championat. Dvs vi tycker att certi-
fikaten fortsättningsvis ska delas ut i jakt/bruks klass för de raser som har krav på arbets-
merit för att få tilldelas Certifikat och för övriga raser ska certifikatet som i dag delas ut i 
bästa tik/hanhunds klass. 
Reserv certifikat 
Collieklubben undrar vilken funktion reservcertifikat har? Som det beskrivs i förslaget är 
det oklart. Om det inte kan omvandlas till Certifikat, ställer vi oss tveksamma till om vi ska 
ha reservcertifikat. 
Byte av klass 
Collieklubben anser att man fortfarande ska ha möjlighet att byta klass om merit har 
uppnåtts efter det att anmälan är gjord, t.ex. byte till Bruksklass eller byte till 
Championklass. Det underlättar bl.a. ringsekreterarnas arbete och minskar möjligheterna 
att certifikat/CACIB delas ut till ”fel” hund. 
Sen ankomst 
Collieklubben ser positivt på de skärpta reglerna vid för sen ankomst till bedömningen. 
Katalogen 
Rasernas namn ska i både PM och katalogen vara angivna på både engelska och svenska. 
För att underlätta denna förändring vore det bra om man via SKK:s hemsida lätt kan hitta 
de engelska namnen på alla raser. Gällande hur många titlar som ska skrivas ut i katalogen, 
tycker vi att en viss begränsning kan vara bra. Vissa hundar har många och långa titlar. 
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