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Regler och anvisningar för SvIVK's rasspecifika 

utställningar 
 

1 Allmänt 
 Detta dokument beskriver de regler Svenska Irländsk Varghund Klubben (SvIVK) följer för 

sina rasspecifika utställningar, nedan kallade "specialer". Dokumentet gäller för utställningar 

från och med 2020-01-01. Dokumentet ersätter tidigare publicerade dokument "Regler och 

anvisningar för SvIVKs utställningar, rev B" samt dokument "Utställningsregler för SvIVK's 

specialer, rev A.  

2 Klubbens utställningar 
Klubben arrangerar varje år en officiell utställning, Stora Specialen, samt 1-4 inofficiella 

rasspecialer för Irländsk Varghund. Klubben följer de regler och anvisningar som SKK 

stipulerar. För Stora specialen gäller SKKs Utställnings- och Championatregler och för 

inofficiella rasspecialerna gäller SKKs Anvisningar för utställningar som inte stambokförs. 

Det är klubbens styrelse som ansvarar för arrangemanget vid Stora Specialen. De inofficiella 

rasspecifika utställningarna arrangeras normalt av klubbens kontaktperson/er, ansvariga för 

respektive geografiska område. Vid behov kan dock styrelsen utse andra personer att 

ansvara för en inofficiell special. Styrelsen beslutar om domare och budget för samtliga 

utställningar. 

I tillägg till ovanstående kan styrelsen besluta om arrangemang av "Inofficiella utställningar 

för alla raser". Där har styrelsen ansvaret för arrangemanget och denna typ av utställning 

behandlas inte i detta dokument. 

3 Domare 
Domare och reservdomare till Stora Specialen skall vara auktoriserad domare av Irländsk 

varghund. Eftersom det är en officiell utställning där certifikat utdelas måste SKK godkänna 

ordinarie domare samt utställningsplats. Klubbens styrelse beslutar om förslag till domare 

och plats och ansöker därefter om godkännande hos SKK i enlighet med SKKs anvisningar. 

 

Vid klubbens inofficiella rasspecialer behöver domaren och reservdomaren inte vara 

auktoriserad men ska ha lång erfarenhet av rasen och helst ha eller ha haft egen 

uppfödning. Domare och reservdomare till de inofficiella rasspecialerna föreslås av den som 

ansvarar för utställningen och beslutas av klubbens styrelse.  

Vid byte av domare gäller SKKs regler. 

Information och inbjudan till utställningarna publiceras i god tid innan, vanligen ca 2-3 

månader innan utställningsdatum. 

https://www.skk.se/globalassets/dokument/utstallning/broschyrer/utstallnings-och-championatregler-t35.pdf
https://www.skk.se/globalassets/dokument/utstallning/anvisningar-for-utstallningar-som-inte-stambokfors-t12.pdf
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4 Funktionärer 

Funktionärer, dvs ringsekreterare, kommissarie samt bestyrelse  utses i enlighet med SKKs 

regler för officiella resp. inofficiella utställningar, se under punkt 2 och följer dessa regler 

vad gäller åtaganden och rättigheter. 

5 Ekonomi 

En utställning handlar inte om ekonomi utan är till för att stödja avelsarbetet och därmed 

befrämja rasens utvecklig. Dessutom skall våra utställningar vara tillfällen för gemytligt 

umgänge för klubbens medlemmar. Dock finns naturligtvis också en ekonomisk aspekt. 

Grundregeln, rent ekonomiskt, är att våra utställningar skall lämna ett positivt bidrag till 

klubbens ekonomiska resultat. Utställningens arrangörer gör i god tid innan utställningen en 

budget som skall godkännas av styrelsen. 

Vid anmälningstidens slut presenterar arrangören en ekonomisk bedömning av 

intäkter/kostnader och styrelsen beslutar om utställningen ska genomföras. Undantaget är 

Stora Specialen, som skall genomföras även om styrelsen befarar att utställningen kommer 

att gå med förlust. 

6 Medlemskap 
För att få delta i klubbens specialer ska ägaren till svenskregistrerad hund vara medlem i 

Svenska Irländsk Varghund Klubben. Gäller även om hunden är under omregistrering för att 

bli svenskregistrerad. Om hunden samägs räcker det med att en av ägarna är medlem.  

Om hunden ägs av en i utlandet boende person och hunden är registrerad i utlandet gäller 

att ägaren ska vara medlem i SvIVK eller det landets motsvarighet till SvIVK. 

Ovanstående gäller ej för deltagande i valpklass där ägaren inte behöver vara medlem. 

För att delta i tävlan om Vinstrikaste Varghund, utställning resp. lure-coursing hänvisas till 

separata dokument som finns publicerade på klubbens hemsida. 
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7 Regler som gäller vid SvIVKs Stora Special 
Klubbens Stora Special är en officiell utställning och följer SKKs utställningsregler som finns 

beskrivna i SKK's dokument "Utställnings- och Championatregler".  

I tillägg till den officiella delen ingår också en del inofficiella inslag i Stora Specialen. För att 

underlätta beskrivningen återges nedan både de officiella och inofficiella delarna. 

3.1  Klassindelning och bedömningsordning 

Valpar, inofficiell klass 
Valpklass 4-6 månader, "Baby klass" 

En inofficiell klass där valpar från 4 månader t.o.m dagen innan de fyller 6 månader får 

delta. Endast konkurrensbedömning förekommer och domaren kan ge HP till speciellt 

lovande valpar. Valparna tävlar hanar och tikar för sig. Valpar med HP tävlar om placering 1-

4. Den vinnande han-resp. tikvalpen tävlar sinsemellan om BIR/BIM Baby. Alla placerade 

valpar tävlar om BIS-Baby 1-4. 

Valpklass 6-9 månader, Valpklass   

Lika Babyklass ovan, med skillnaden att i denna klass tävlar valpar som fyllt 6 men ännu inte 

9 månader. 

 Vuxna (from 9 månader), officiella klasser 
Tävlingen för de vuxna hundarna börjar efter att alla valpar tävlat färdigt. Klassindelning i 

enlighet med vad som beskrivs i SKKs Utsällnings- och Championatregler, dvs: 

- Juniorklass, 9-18 månader 

- Unghundsklass, 15-24 månader 

- Bruksklass, från 15 månader med bruksmeriter 

- Öppen klass, från 15 månader 

- Championklass 

- Veteranklass, från 8 år 

 I varje klass sker en kvalités bedömning och en konkurrensbedömning. Man böjar med 

hanklasserna. Varje klass tävlar om placering 1-4. När samtliga hanar är bedömda tävlar de 

som fått CK i konkurrensbedömningen om Bästa Hane 1-4. I samband med Bästa Hane delas 

också Cert och Reserv Cert ut i enlighet med SKKs Utsällnings- och Championatregler. 

Därefter bedöms tikarna i sina resp. klasser och de som erhålligt CK tävlar om Bästa Tik 1-4. I 

samband med Bästa Tik delas också Cert och Reserv Cert ut i enlighet med SKKs Utsällnings- 

och Championatregler.  

I samband med kvalitetsbedömningen  i varje klass kan domaren ge hunden lappar för att 

senare tävla om Bästa Huvud & Uttryck, Bästa Rörelse och eller Bästa Typ. (Se nedan).  

Resultaten registreras i stamboken. Där registreras klass med kvalitépris, om hunden 

placerat sig 1-4 i sin klass, om hunden fått CK, om den erhållit Cert, Reserv Cert och om den 

blivit Champion samt om den blivit BIR eller BIM. 

https://www.skk.se/sv/Vara-dokument/Regler--riktlinjer/Utstallnings--och-championatregler/
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3.2 Final, officiell 
Efter Bästa Tik börjar finalerna där man tävlar om följande utmärkelser: 

BIR och BIM  

Bästa Hane tävlar mot Bästa Tik, i enlighet med vad som beskrivs i SKKs Utställnings- och 

Championatregler. 

1.3 Finaler, inofficiell 
I tillägg till de officiella utmärkelserna BIR och BIM  tävlas om nedanstående utmärkelser. 

Observera att dessa utmärkelser är inofficiella och inte registreras i stamboken. 

 

Bästa Uppfödarklass  

Här tävlar uppfödarna. Man ska delta med fyra hundar med samma kennelnamn. Alla fyra 

hundarna ska ha ställts ut under dagen och fått minst Very Good i kvalitetsbedömningen.  

Domaren bedömer gruppens genomsnittliga kvalitet ifråga om enhetlighet i typ och 

helhetsintryck och placerar grupperna 1-4. 

 

Bästa Avelsklass 

Här kan antingen en hane ställa upp med fyra avkommor från minst två tikar eller en tik med 

fyra avkommor från en eller flera kullar. Hanhunden/tiken måste vid något tillfälle ha 

deltagit i en officiell utställning och minst fått bedömningen Good. Samtliga avkommor 

måste ha deltagit i dagens utställning och minst fått bedömningen Very Good. Gruppens 

genomsnittliga kvalitet ifråga om enhetlighet i typ och helhetsintryck är avgörande 

framför de i gruppen ingående hundarnas enskilda kvalitet. Grupper av enhetlig och 

utmärkt kvalitet tilldelas Hp och domaren placerar grupperna 1-4. 

 

BIS och BIM Junior: 

Klassvinnande hanhund och tik som tilldelats Excellent tävlar om BIS / BIM Junior. 

BIS och BIM Unghund: 

Klassvinnande hanhund och tik som tilldelats Excellent tävlar om BIS / BIM Unghund. 

BIS och BIM Brukshund: 

Klassvinnande hanhund och tik som tilldelats Excellent tävlar om BIS / BIM Brukshund. 

BIS och BIM Veteran: 

Klassvinnande hanhund och tik som tilldelats Excellent tävlar om BIS / BIM Veteran. 

Äldsta Veteran: 

Den äldste veteranen som tävlar under dagen ges priset Äldsta veteran förutsatt att hunden 

inte fått bedömningen KEP eller Disqualified. 

Bästa Rörelse: 

Tilldelas den hund som domaren anser för dagen röra sig bäst i förhållande till 
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rasbeskrivningen. Kvalificerade att delta är den hundar som domaren givit en lapp "Bästa 

Rörelse" under kvalitetsbedömningen. Domaren är fri att dela ut så många lappar inom 

kategorin som hen anser kvalificerar sig. 

Bästa Par: 

I kategorin Bästa Par får två hundar, oavsett ålder, kön eller släktskap väljas ut av den 

tävlande. Hundarna måste dock ha deltagit under dagens utställning. Hundarna bedöms för 

hur lika de är. Det är domarens fria skön att avgöra vad hen tycker gör dem lika. Ingen 

föranmälan, det är bara att äntra ringen med sitt par. 

Bästa Generationsklass: 

Grupp om tre hundar från tre generationer i rakt nedstigande led, oavsett kön. Ingen 

föranmälan, det är bara att äntra ringen med sin grupp. 

Bästa Huvud & Uttryck: 

Tilldelas den hund som domaren anser ha det mest typiska Irländsk varghund huvudet och 

uttrycket i förhållande till rasbeskrivningen. Kvalificerade att delta är den hundar som 

domaren givit en lapp "Bästa Huvud & Uttryck" under kvalitetsbedömningen. Domaren är fri 

att dela ut så många lappar inom kategorin som hen anser kvalificerar sig. 

Bästa Typ: 

Tilldelas den hund som domaren anser för dagen bäst, som helhet, motsvarar 

rasbeskrivningen. Kvalificerade att delta är den hundar som domaren givit en lapp "Bästa 

Typ" under kvalitetsbedömningen. Domaren är fri att dela ut så många lappar inom 

kategorin som hen anser kvalificerar sig. 

Best- in-Show  

De åtta hundar som placerat sig i Bästa Hane och Bästa Tik tävlar om Best-in-Show 1-4. 
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4 Inofficiella Rasspecialer 
För klubbens inofficiella rasspecialer följer vi de regler som finns beskrivna i SKKs dokument 

"Anvisningar för utställningar som inte stambokförs"  

I tillägg till vad som beskrivs i det dokumentet  använder vi nedanstående klassidelning och 

bedömningsordning samt tävlar om nedanstående utmärkelser. 

4.1  Klassindelning och bedömningsordning 

Valpar 
Valpklass 4-6 månader, "Baby klass" 

Samma regler som vid Stora Specialen förutom att man här inte tävlar om BIR/BIM Baby. 

Valpklass 6-9 månader, Valpklass 

 Samma regler som vid Stora Specialen förutom att man här inte tävlar om BIR/BIM Valp. 

Vuxna (from 9 månader) 
Klassindelning baserad på ålder. SvIVK använder följande klassindelning: 

Junior 9-15 månader 

Unghund 15-24 månader 

Vuxen 2-3 år 

Vuxen 3-5 år 

Vuxen 5-7 år 

Veteran 7-10 år.  

Veteran från 10 år. 

Endast konkurrensbedömning förekommer och domaren kan ge HP till hundar domaren vill 

se tävla vidare. Hanar och tikar tävlar separat. Man böjar med hanklasserna. Varje klass 

tävlar om placering 1-4. När samtliga hanar är bedömda tävlar de som fått HP om Bästa 

Hane 1-4. . Därefter bedöms tikarna i sina resp. klasser och de som erhålligt HP tävlar om 

Bästa Tik 1-4. 

I samband med den enskilda genomgången av hunden kan domaren ge hunden lappar för 

att senare tävla om Bästa Huvud & Uttryck, Bästa Rörelse och eller Bästa Typ. (Se nedan) 

4.2  Finaler 
Efter Bästa Tik börjar finalerna där man på klubbens inofficiella specialer tävlar om: 

Bästa Uppfödarklass  

Samma regler som vid Stora Specialen men det räcker om de i gruppen ingående hundarna 

deltagit under dagens utställning och inte blivit avvisade. 

Bästa Avelsklass 

Samma regler som vid Stora Specialen men det räcker om de i gruppen ingående 

avkommorna deltagit under dagens utställning och inte blivit avvisade. Avelshanen/tiken 

måste dock ha vid något tillfälle ha deltagit i en officiell utställning och minst fått 

bedömningen Good. 

https://www.skk.se/globalassets/dokument/utstallning/anvisningar-for-utstallningar-som-inte-stambokfors-t12.pdf
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BIS och BIM Junior 

Klassvinnande hanhund och tik som tilldelats HP tävlar om BIS / BIM Junior. 

BIS och BIM Unghund 

Klassvinnande hanhund och tik som tilldelats HP tävlar om BIS / BIM Unghund. 

BIS och BIM Brukshund 

Klassvinnande hanhund och tik som tilldelats HP tävlar om BIS / BIM Brukshund. 

BIS och BIM Veteran 7-10 år 

Klassvinnande hanhund och tik som tilldelats HP tävlar om BIS / BIM Veteran 7-10 år. 

BIS och BIM Veteran från 10 år 

Klassvinnande hanhund och tik som tilldelats HP tävlar om BIS / BIM Veteran från 10 år. 

Bästa Rörelse, Bästa Par,Bästa Generationsklass, Bästa Huvud & Uttryck, Bästa Typ samt 

Best-in-Show 

Samma regler som vid Stora Specialen.  

På våra inofficiella specialer tävlar vi inte om Äldsta Veteran. 
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