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Remiss angående junior- och veteranchampionat 
 
Bakgrund 
Flera länder inom FCI har infört nationella junior- och veteranchampionat. I norden har 
Finland och Danmark infört nationella junior- och veteranchampionat de senaste åren 
och Norge inför dem från 2023. Reglerna för hur junior- och veterancertifikaten 
utdelas i de nordiska länderna skiljer sig åt en del, men gemensamt är att inget land 
kräver någon provmerit för att erhålla dessa championat. 
 
FCI införde från och med den 1 augusti 2022 internationella junior- och 
veteranchampionat, C.I.B-J och C.I.B-V. För att erhålla dessa nya championat ska 
hunden ha erhållit tre internationella junior-/veterancertifikat på internationella 
utställningar, FCI-CACIB-J respektive FCI-CACIB-V, i tre olika länder från tre olika 
domare. 
I Sverige har det från början krävts att hunden vunnit junior-/veteranklassen med 
excellent och Ck för att erhålla FCI-CACIB-J respektive FCI-CACIB-V. Kravet på Ck införs 
från 1 januari 2023 även i övriga nordiska länder utifrån förtydliganden från FCI som 
meddelats 2022-12-16. 
 
Inom Nordisk Kennelunions, NKU, Show Group har en diskussion förts om att även 
införa Nordic junior-/veteranchampionat baserat på meriter tagna på utställningar 
med status som Nordic Dog Show. 
 
På Kennelfullmäktige, KF, 2019 behandlades en motion om att införa nationella junior- 
och veteranchampionat i Sverige. 
KF beslöt att avslå detta förslag innebärande att det finns ett KF beslut om att inte 
införa nationella junior- och veteranchampionat i Sverige som gäller till dess att KF tar 
ett annat beslut. 
 
I sitt yttrande till KF var SKKs Centralstyrelse, CS, positiv till att införa ett nationellt 
veteranchampionat med i huvudsak följande motivering: 
 
Det är viktigt att utvärdera avelsarbetet högre upp i hundars ålder och det finns 
fördelar med att visa upp och premiera äldre hundar. Hundar i ålder för veteranklass 
som visar på en god exteriör kan i många fall vittna om ett lyckat avelsarbete med 
avseende på exteriör, och bidra till en säkrare avelsutvärdering.  
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KF 2019 avslog förslaget om att införa nationellt veteranchampionat. 
 
Gällande införande av nationellt juniorchampionat var CS delad i sin uppfattning och 
valde att redovisa skäl för bifall respektive avslag av denna del av motionen. CS 
argumentation för och emot förslaget återges här i en förkortad sammanfattning: 
 
 
Skäl för bifall  
Ur ett avelsperspektiv så är det ett stort värde att många hundar i olika åldrar ställs ut 
på våra utställningar.  
Juniorchampionat är ett bra sätt att stimulera deltagandet i juniorklass och för att 
tidigt kunna få en första utvärdering av sitt avelsresultat.  
Att införa juniorcertifikat är också ett närmande till övriga Europa där 
juniorcert/juniorchampionat redan finns. Danmark och Finland har redan infört detta 
och Norge inför från 2023. 
Införandet av juniorchampionat kommer troligen att öka antalet tävlande i juniorklass 
på samma sätt som det gör på vinnarutställningar.  
När det gäller kritiken mot att detta riskerar att allt yngre hundar kommer användas i 
aveln så måste vi i SKK ha större tilltro till uppfödarens bedömning om en hund är 
lämplig som avelshund än om en hund har ett juniorchampionat eller inte.  
 
 
Skäl för avslag:  
Det är kynologiskt olämpligt att verka för att ännu yngre hundar än idag får en titel 
som bevis på ett bra avelsresultat i en så ung ålder att hundens hälsa, mentalitet och 
funktion ännu inte kan utvärderas. Kvalitetskraven i utställningssammanhang bör inte 
sänkas för att erhålla ett utställningschampionat, utan en utställningschampion ska 
vara en färdigutvecklad individ. 
Möjligheten för så unga hundar som juniorer att prövas på rasspecifik provverksamhet 
är kraftigt begränsade. Det innebär att ett juniorchampionat endast kan bli ett rent 
utställningschampionat utan krav på provmerit.  
Det finns en trend att hundar visas upp och premieras på utställning i ung ålder för att 
sedan sluta visas upp som medelålders eller lite äldre.  
Det finns en uppenbar risk för att utvecklingen kommer att drivas mot allt tidigare 
utvecklade hundar. Detta för att hävda sig bättre i konkurrensen om 
juniorchampionatet vilket kan leda till sämre långsiktig hållbarhet, särskilt av de mer 
storvuxna raserna.  
 
KF 2019 avslog förslaget om att införa nationellt juniorchampionat. 
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Frågeställning 
I och med att NKU nu har lyft frågan om att införa Nordic junior- och 
veteranchampionat utreds nu frågan om hur SKK ska ställa sig till detta förslag genom 
en remissförfrågan till läns-, special- och avtalsanslutna rasklubbar med rasansvar. 
Konkret önskar SKK Utställningskommitté få ta del av er klubbs inställning till följande 
frågor samt era eventuella kommentarer: 
 

1. Ska SKK stödja NKUs förslag att införa Nordic junior- och veteranchampionat? 
2. Ska SKK införa nationella juniorchampionat? 
3. Ska SKK införa nationella veteranchampionat? 

 
Svar på remissen skickas till utstk@skk.se senast 2023-04-12. 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Svenska Kennelklubben 
Utställningskommittén 
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