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Gemensamma regler för inofficiella labradorutställningar 
i Labrador Retrieverklubbens regioners regi. 

Fastställda av Labradorfullmäktige 2015 att gälla från 2016-01-01. 

 
Klassindelning 

- valpklass 1 (4-6 mån) 
- valpklass 2 (6-9 mån) 
- juniorklass (9-15 mån) 
- unghundsklass (15-24 mån) 
- jaktklass (från 15 mån, lägst 3:e pris vid officiellt jaktprov för 

retriever) 
- öppen klass (från 24 mån) 
- championklass (SE UCh, SE U(U)Ch eller annan av SKK godkänd 

nationell utställningschampion) 
- veteranklass 1 (7-10 år) 
- veteranklass 2 (från 10 år) 

Hunden deltar i klass efter den ålder hunden har på utställningsdagen. 

Hund som är utställningschampion får endast delta i championklass alternativt om 
den uppnått rätt ålder veteranklass 1 eller veteranklass 2. 

Bedömningsordning 
1) samtliga valpklasser, hanar följt av tikar 
2) valp-BIS 
3) vuxna hanar i klassordning enligt ovan 
4) vuxna tikar i klassordning enligt ovan 
5) BIS vuxna 

Så går bedömningen till 
I samtliga klasser tillämpas konkurrensbedömning (kvalitetspriser får inte delas ut 
på inofficiella utställningar enligt SKKs regler). Hederspris, som är en form av 
kvalitetspris, får inte heller användas. 

Varje utställare får ett diplom med hundens skrivna kritik där även arrangör, 
datum, plats och hundens namn framgår (kritiklappar som används på officiella 
utställningar får inte användas enligt SKKs regler). 

Domaren tittar först på samtliga hundar i den klass som är inne för bedömning. 
Därefter bedömer domaren varje hund individuellt och skriver en skriftlig kritik. 
När alla hundar i klassen är enskilt bedömda, kallas de på nytt in i ringen 
tillsammans och av dessa placerar domaren fem hundar; 1:a, 2:a, 3:a, 4:a och 5:a. 
Diplomen/kritikerna delas ut till alla som inte ska tävla vidare. 
 



 

Valp-BIS; Samtliga klassvinnare (max 4 valpar) tävlar mot varandra och 
domaren placerar BIS-valp 1 - 4. 

Domaren äger rätt att till den avslutande BIS-finalen även kalla andra hundar än 
de som vunnit sina respektive klasser. Domaren meddelar ringsekreteraren detta i 
samband med placeringarna i klassen och ringsekreteraren noterar i sina 
anteckningar samt meddelar hundägaren detta. 

BIS vuxna; Samtliga klassvinnare bland de vuxna hundarna (hanar och tikar) 
tävlar mot varandra och domaren placerar BIS 1 – 5. 

Domaren äger rätt att till den avslutande BIS-finalen även kalla andra hundar än 
de som vunnit sina respektive klasser. Domaren meddelar ringsekreteraren detta i 
samband med placeringarna i klassen och ringsekreteraren noterar i sina 
anteckningar samt meddelar hundägaren detta. 

Efter att respektive utställnings BIS-tävlan är genomförd kan regionerna, om de så 
vill, kora exempelvis ’Bästa gula labrador’, ’Bästa bruna labrador’, ’Bästa svarta 
labrador’, ’Bästa jaktmeriterade’, ’Bästa uttersvans’, ’Vackraste uttrycket’ etc. 

Regionerna rekommenderas att publicera texten ’Så går bedömningen till’ 
i utställningskatalogen. 

Syftet med klubbens inofficiella labradorutställningar 
Själva utställningen tillsammans med eventuella andra kringaktiviteter under 
dagen, kan få medlemmarna att känna att det är en trivsam och avspänd 
tillställning, som ska vara en av målsättningarna för utställningsdagen. De 
inofficiella labradorutställningarna kan även vara bra träning med social samvaro 
för såväl hundar som människor. Det ska finnas tid och möjligheter för ovana 
utställare att använda de inofficiella labradorutställningarna som en inkörsport till 
de officiella. 

Självklart ska det också vara ett kynologiskt värde i LRKs regioners inofficiella 
labradorutställningar. Regionerna ansvarar för att inbjuden domare passar för 
uppdraget.  

Domare kan t.ex. vara 
- uppfödare av rasen eller har visat ett mycket stort intresse för den 
- auktoriserad domare för labrador 
- auktoriserad domare på andra raser som planerar vidareutbildning på 

labrador 

Rosetter och priser 
Varje region beslutar - med ledning av hur ekonomin (budgeten) ser ut - själv om 
vilka rosetter och priser som ska delas ut. Det är dock uppskattat och 
rekommendabelt att dela ut placeringsrosetter i alla klasser samt BIS-rosetter 
(valp och vuxen). 
Övriga priser brukar oftast vara sådant som sponsorer eller medlemmar skänkt till 
klubben (regionen). 



 

 
Krav på medlemskap 
För deltagande i valpklass 1 eller valpklass 2 krävs inte att ägaren är medlem i LRK. 
För deltagande i annan klass krävs att ägaren har giltigt medlemskap i LRK. 

 
 

I övrigt hänvisas till tillämpliga delar av SKKs Anvisningar för 
utställningar som inte stambokförs samt SKKs Utställnings- och 
championatregler. 
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