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CHAMPIONATBESTÄMMELSER I FINLAND 
 
Gäller från 1.1.2018 
 
GEMENSAMMA KRAV FÖR ALLA RASER 

 

Utställningschampionat (FI UCH) 
 
Minst tre certifikat från utställning i Finland av tre olika prisdomare. Minst ett av certifikaten ska ha tagits 
efter att hunden har fyllt 24 månader. Därtill krävs eventuella rasspecifika pris i prov. Ändringen träder i kraft 
1.6.2011. (Fullm. 29.5.11) De i championatbestämmelserna givna kraven på provresultat är minimikrav. 
 

Som provmeriter som krävs till FI UCH godkänns provresultat tagna i nordiska länder för en hund som är i 
finsk ägo eller innehas av en finländare. (Fullm. 24.11.07) 

 
 

Agilitychampionat (FI ACH) 
 
En hund kan tilldelas Finskt Agilitychampionat om den i agilitytävling i högsta nivåklass tagit tre 
agilitycertifikat av tre olika agilitydomare. Mellan det första och det sista certifikatet ska det ha gått minst ett 
(1) år och en (1) dag. Likaså krävs att hunden har fått minst kvalitetspriset "god" på utställning vid minst 15 
månaders ålder. 
 

En utländsk hund kan tilldelas Finskt Agilitychampionat, om den i det egna landet är agilitychampion 
och om den i Finland tar agilitycertifikat på agilitytävling i högsta nivåklass. 
 

Övergångsbestämmelse: Vid beviljandet av agilitychampionat jämställs med agilitycertifikat även två segrar 
med 0-resultat (max. 0,99) på agilitybana i högsta nivåklass tagna före 1.6.2009, av en eller två olika domare.   

 
 

Hoppchampionat (FI ACH-H) 
 
En hund kan tilldelas hoppchampionat om den i agilitytävling i högsta nivåklass tagit tre hoppcertifikat av tre 
olika agilitydomare. Mellan det första och det sista certifikatet ska det ha gått minst ett (1) år och en (1) dag. 
Likaså krävs att hunden har fått minst kvalitetspriset "god" på utställning vid minst 15 månaders ålder. 
 

En utländsk hund kan tilldelas Finskt Hoppchampionat, om den i det egna landet är hoppchampion och 
om den i Finland tar hoppcertifikat på agilitytävling i högsta nivåklass. 
 
Vid beviljandet av hoppchampionat jämställs med hoppcertifikat även två segrar med 0-resultat (max. 0,99) 
på hoppbana i högsta nivåklass tagna före 1.6.2009, av en eller två olika domare. (Fullm. 22.11.09) 

 
 

Spårningschampionat (FI SCH) 
 

En hund tilldelas spårningschampionat om den har tre gånger tagit 1:a pris i segrarklass i spårningsprov 
för jakthundar av minst två olika domare. Likaså krävs minst kvalitetspriset "god" på utställning vid minst 
15 månaders ålder. (Fullm. 31.5.08) 

 
 

Championat i hunddans (FI HDCH och FI HDCH-F) 
 

Heelwork to Music (FI HDCH) 



En hund tilldelas hunddanschampionat (FI HDCH) då den har tagit tre (3) hunddanscertifikat i tävlingar i 
Heelwork to Music. Mellan det första och det sista certifikatet ska det ha gått minst ett (1) år och en (1) dag. 
Likaså krävs att hunden har fått minst kvalitetspriset "god" på utställning i över 15 månaders ålder. (Fullm. 
29.5.11) 
 
Freestyle (FI HDCH–F) 
En hund tilldelas hunddanschampionat (FI HDCH-V) då den har tagit tre (3) hunddanscertifikat i 
tävlingar i Freestyle. Mellan det första och det tredje certifikatet ska det ha gått minst ett (1) år och en (1) 
dag. Likaså krävs att hunden har fått minst kvalitetspriset "god" på utställning i över 15 månaders ålder. 
(Fullm. 29.5.11) 
 
 

Brukschampionat (FI BCH) 
 
Hunden ska ha fått minst kvalitetspris "god" på utställning vid minst 15 månaders ålder. Därtill krävs 
rasspecifika pris i prov. Alla bruksresultat som berättigar till finskt prov- eller tävlingschampionat som 
beviljas av Finska Kennelklubben ska ha tagits i Finland. (Fullm. 27.5.12) 
 
 

Brukschampionat för tjänstehundar 
(Raser med rätt att delta i bruksprov har märkts med *) 
 
3 x första pris i högsta klass i samma bruksprovs- eller räddningshundgren (IPOR), alternativt minst 
bedömningen ”mycket god” med minst 90 % av maximipoängen, under minst två olika kalenderår och av 
minst två olika domare. (Fullm. 23.11.03) 
 
 

Brukschampionat (FI BCH–S) 
 

2 x godkänt resultat i spårprov på skadat hjortdjur och 1 x godkänt resultat i älgspårprov samt minst 
kvalitetspriset ”god” på utställning efter att hunden har fyllt 15 månader. En hund som tagit de 
provresultat som krävs för brukschampionat får inte längre delta i prov. (Fullm. 26.11.06) 

 
 

Jaktchampionat (FI BCH–G och FI BCH–J) 
 
För att erhålla jaktchampionat ska en hund ta två godkända resultat av två olika domare i jaktprov för 
grythundar, titeln antecknas FI BCH-J. Likaså ska hunden på utställning ha fått minst kvalitetspriset ”god” 
efter att den har fyllt 15 månader. En hund som redan tagit de resultat som krävs för FI BCH-J får inte 
längre delta i jaktprov för grythundar. Om hunden tar championat i grytprov är beteckningen FI BCH-G. 
Därmed betecknas titlarna för en hund som tagit både gryt- och jaktchampionat FI BCH-G FI BCH-J. 
(Fullm. 5.5.05) 

 
 

Vallhundschampionat (FI VallH–CH) 
 

För att beviljas vallhundschampionat måste hunden tre gånger ta första pris i vallhundsprov i högsta klass, 
av två olika domare.  Likaså krävs minst kvalitetspriset "god" på utställning vid minst 15 månaders ålder. 
(Fullm. 30.11.08) 

 
 

Rallylydnadschampionat (FI RLCH) 
 
Hunden beviljas Finskt Rallylydnadschampionat då den har tagit tre resultat på minst 95 poäng i 
mästarklass, av minst två olika domare. Likaså krävs att hunden har fått minst kvalitetspriset "god" på 
utställning i över 15 månaders ålder. (Fullm. 23.11.14) 



Lydnadschampionat (FI LCH) 
 
En hund beviljas lydnadschampionat då den tagit tre gånger första pris i lydnadsprov i elitklass av 
minst två olika prisdomare och minst kvalitetspriset ”god” på utställning. 

 
 

Vattenräddningschampionat (FI VRCH) 
 
En hund tilldelas vattenräddningschampionat då den tre gånger tagit första pris i vattenräddningsprov i 
segrarklass, av minst två olika överdomare. Likaså krävs att hunden har fått minst kvalitetspriset "god" på 
utställning vid minst 24 månaders ålder. 

 
 

Dragchampionat (FI DCH) 
 

En hund beviljas dragchampionat om den har minst tre gånger vunnit en sträcka på 10 kilometer i herr- eller 
damklass i hundspannsklass eller uppnått en tid som är högst 10 % långsammare än vinnartiden i resp. 
klass. Minst 4 ekipage ska delta i tävlingsklassen. Resultaten ska ha tagits under minst två 
tävlingssäsonger. Dessutom ska hunden ha avlagt behörighetsprov (PAKK) godkänt. Likaså krävs att 
hunden ska ha fått minst kvalitetspriset "god" på utställning vid minst 15 månaders ålder.  (Fullm. 25.5.14) 

 
 

Nordiskt brukschampionat (NORD BCH) 
 
En hund som sedan tidigare har uppnått prov- eller tävlingschampionat i tre olika nordiska länder 
(Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige) beviljas nordiskt prov- eller tävlingschampionat i 
respektive prov- eller tävlingsform.  Nordiskt brukschampionat kan ansökas fr.o.m. 1.1.2010. Championat 
som tagits före det godkänns till hundens meriter. (Fullm. 21.5.09, 27.5.12) 

 
 

Nordiskt utställningschampionat (NORD UCH) 
 

En hund som uppnått utställningschampionat i tre olika nordiska länder (Finland, Sverige, Norge, Island eller 
Danmark) tilldelas Nordiskt Utställningschampionat. Championat som tagits före 1.1.2008 godkänns till 
hundens meriter. (Fullm. 17.5.07) 

 
 

Provmeriter som fordras till utställningschampionat kan erhållas också i andra nordiska länder. 
Huruvida provmeriter tagna i andra länder beaktas vid beviljandet av utställningschampionat avgörs av 
Kennelklubben på förslag av den instans som handhar respektive provform. Utställningsresultat som 
krävs till övriga championat kan erhållas på utställningar som är godkända av kennelorganisationer i 
av FCI godkända länder. (Fullm. 29.5.16) 
 
Av en hund som har tagit utställningschampionat i något annat land efter 24 månaders ålder 
krävs endast ett certifikat i Finland samt eventuella tilläggskrav.  Det eventuella certifikatet 
respektive hund har erhållit i Finland i under 24 månaders ålder berättigar till Finskt 
Utställningschampionat.  Ändringen träder i kraft 1.1.2011. (Fullm. 29.5.11) 
 

Ett provresultat som tagits utomlands av en hund med utländsk ägare/innehavare godkänns som det 
provresultat som fordras för FI UCH-titeln endast om respektive resultat tagits i ett prov som är 
underställd en kennelorganisation som är godkänd av FCI och om provet motsvarar det rastypiska 
provet som krävs för rasen i Finland. Vid anhållan om championat hos Kennelklubben ska ett av FCI 
godkänt Working Class Certificate (WCC) bifogas. (Fullm. 24.11.07) 
 
Av en hund, som sedan tidigare tagit prov- eller tävlingschampionat i ett annat land, krävs i respektive 
prov- eller tävlingsform endast ett championatberättigande resultat i högsta klass i Finland samt 
eventuella tilläggskrav.  (Fullm. 27.11.04, 27.5.12) 



Anhållan om finska och internationella championat görs skriftligt hos Finska Kennelklubben. Anhållan 
om utländska championat görs hos kennelorganisationen i respektive land. Ändringen träder i kraft 
1.1.2005. (Fullm. 27.11.04) 
 
Förkortningar: 

 
AJOK = drevprov för finska stövare 
ALO (NKL) = nybörjarklass (1:a klass) 
AVO (ÖKL) = öppen klass (2:a klass) 
BEAJ = drevprov för beagle 
DRAJ = drevprov för drever 
DKAJ = drevprov på räv för drever 
EVL (EKL) = elitklass 
HIRV = älghundsprov 
HIRV–J = älgspårprov 
KAER = specialprov för hönshundar 
KEAJ = drevprov på räv 
L = snöföre 
LUME = jaktprov för grythundar 
LUTA = anlagsprov för grythundar, grad A 
LUTB = anlagsprov för grythundar, grad B 
LUTC = anlagsprov för grythundar, grad C 
LUO1 = godkänd naturgrytsrevidering 
LINT = prov för skällande fågelhundar 
NKM1 = godkänt praktiskt jaktprov för retrievers 
NOU1 = godkänt anlagsprov för retrievers 
MEJÄ = viltspårprov 
MÄAJ = drevprov för taxar 
P = barmark 
PIKA = bruksanlagsprov för dvärg- och kanintaxar 
SPA1 = godkänt anlagsprov för spaniels 
SPME = jaktprov för spaniels 
SPME–V = jaktprov på vattenfågel för spaniels 
TOKO = lydnadsprov 
VAHI = spårprov på skadat hjortdjur 
VERI = prov på vattenvilt 
VOI (SKL) = segrarklass (3:e klass) 

 
Alla bruksraser kan ta Finskt Utställningschampionat även med följande bruksprovsresultat tagna i 
Sverige eller Norge: ”GK lkl, uppfl. hkl” eller ”tjänstehundcert”, ”gk bruksprov-kvalifikation vid 
draghundsprov”, ”gk vallhundsprov vid lokalprov”. Andra godtagbara provresultat: IPO-prov eller 
SchH-prov.



FCI 1 
 

Australian cattle dog * 
FI UCH 
Utbildningstecken i bruks- eller räddningshundprov (IPOR) klass 1 eller A, eller godkänt mentaltest. 
(Fullm. 17.11.01) 
 

Australian kelpie * 
FI UCH 
Godkänt resultat i vallhundsprov på grundbana, eller utbildningstecken i klass 1 i bruks- eller 
räddningshundprov (IPOR), eller godkänt mentaltest.  (Fullm. 18.11.00) 
 

FI VallH-CH 
3 x 1:a pris i vallhundsprov i högsta klass av minst två olika domare (Fullm. 30.11.08) 
 

Australian shepherd * 
FI UCH 
Godkänt förprov för vallhundar (PAIM-E) eller utbildningstecken i någon av de lägsta klasserna i bruksprov 
(inte behörighetsprov) eller ett godkänt resultat i lägsta klassen i räddningshundprov (inte lämplighetsprov) 
eller ett godkänt mentaltest. (Fullm. 26.11.17) 
 

Beauceron * 
FI UCH 
Godkänt resultat i någon av de lägsta klasserna i bruks- eller räddningshundprov (inte behörighets- eller 
lämplighetsprov). Ett resultat i den lägsta klassen (inte förprov) i vallhundsprov som berättigar till klassbyte 
och därtill ett godkänt resultat i mentaltest. (Fullm. 31.5.15) 
 
Bearded collie * 
FI UCH 
Inga krav ställs på provmeriter. 
 

Belgiska vallhundar * 
FI UCH 
Godkänt resultat i någon av de lägsta klasserna i bruks- eller räddningshundprov med skottmoment. 
Godkänt resultat i specialspårprov eller i lägsta klass (inte förprov) i vallhundsprov och därtill ett godkänt 
resultat i mentaltest.  (Fullm. 29.11.15) 
 

Berger picard * 
FI UCH 
Godkänt mentaltest eller utbildningstecken i 1:a klass i bruks- eller räddningshundprov (IPOR). (Fullm. 
18.11.00) 
 

Border collie * 
FI UCH 
Godkänt resultat i vallhundsprov på grundbana, eller utbildningstecken i klass 1 i bruks- eller 
räddningshundprov (IPOR), eller godkänt mentaltest. (Fullm. 18.11.00) 
 
FI VallH-CH 
3 x gånger 1:a pris i vallhundsprov i högsta klass av minst två olika domare (Fullm. 30.11.08) 
 

Bouvier des flandres * 
FI UCH 
Utbildningstecken i 2:a klass i bruks- eller räddningshundprov (IPOR). (Fullm. 18.11.00) 
 

Briard * 
FI UCH 
Utbildningstecken i någon av de lägsta klasserna i bruksprov (inte behörighetsprov) eller ett godkänt resultat i 
lägsta klassen i räddningshundprov eller godkänt resultat i 1:a klass i vallningsprov. (Fullm. 23.11.13) 
 
Ceskoslovensky vlcak * 
FI UCH 
Inga krav ställs på provmeriter.



Chodsky pes * 
FI UCH 
Utbildningstecken i någon av de lägsta klasserna i bruksprov (inte behörighetsprov) eller ett godkänt resultat i 
lägsta klassen i räddningshundprov (inte lämplighetsprov) eller ett resultat i lägsta klass i vallhundsprov (inte 
förprov) som berättigar till klassbyte eller ett godkänt mentaltest. (Fullm. 29.5.16) 

 
Collies * 
FI UCH 
Godkänt mentaltest eller godkänt resultat i någon av de lägsta klasserna i bruks- eller 
räddningshundprov (inte behörighets- eller förprov) eller ett PAIM-1-resultat. (Fullm. 29.11.15) 
 

Holländska vallhundar * 
FI UCH 
Godkänt mentaltest eller utbildningstecken i 1:a klass i bruks- eller räddningshundprov (IPOR). (Fullm. 
18.11.00) 
 

Katalansk vallhund * 
FI UCH 
Inga krav ställs på provmeriter. 
 

Mudi * 
FI UCH 
Inga krav ställs på provmeriter. 
 

Pyreneiska vallhundar * 
FI UCH 
Inga krav ställs på provmeriter. 

 
Schapendoes * 
FI UCH 
Inga krav ställs på provmeriter. 
 

Schäfer * 
FI UCH 
Utbildningstecken i 2:a klass i brukshundarnas spår-, uppsöknings-, rapport-, sök- eller räddningshundprov 
(IPOR) eller utbildningstecken i 1:a klass i IPO-, SchH- eller VPG-prov. (Fullm. 30.11.08) 
 

Syd-rysk ovtcharka 
FI UCH 
Avlagd mentaltest eller MH (Mentalbeskrivning Hund). Ett avbrutet mentaltest eller en avbruten 
MH-beskrivning godkänns inte. (Fullm. 26.5.13) 

 

Vit herdehund * 
FI UCH 
Utbildningstecken i 1:a klass i bruksprov eller ett godkänt räddningshundprov (IPOR-A) eller ett godkänt 
mentaltest. (Fullm. 26.11.06)



FCI 2 
 

Appenzeller sennenhund * 
FI UCH 
Inga krav ställs på provmeriter. 
 
Berner sennenhund * 
FI UCH 
Inga krav ställs på provmeriter. 
 

Boxer * 
FI UCH 
Utbildningstecken i 1:a klass i brukshundarnas spår-, uppsöknings-, rapport-, sök-, IPO-, skydd- 
(VPG, SchH), specialspår- (FH) eller räddningshundprov (IPOR). (Fullm. 18.11.00) 
 
Cane corso * 
FI UCH 
Inga krav ställs på provmeriter. 
 
Centralasiatisk ovtcharka gäller från 1.6.2017  
FI UCH 
Avlagd mentaltest eller MH (Mentalbeskrivning Hund). Ett avbrutet mentaltest eller en avbruten 
MH-beskrivning godkänns inte. (Fullm. 28.5.17) 
 

Dobermann * 
FI UCH 
Utbildningstecken i 2:a klass i spår-, uppsöknings-, rapport- eller sökprov för brukshundar eller 
utbildningstecken i 1:a klass i IPO-, skydd- (SchH), specialspår- (FH) eller räddningshundprov (IPOR-A).  
(Fullm. 23.11.03) 
 

Dogo argentino * 
FI UCH 
Inga krav ställs på provmeriter. 
 
Entlebucher sennenhund * 
FI UCH 
Inga krav ställs på provmeriter. 
 

Hovawart * 
FI UCH 
Utbildningstecken i 2:a klass i bruks- eller räddningshundprov (IPOR). (Fullm. 18.11.00) 
 

Kaukasisk ovtcharka 
FI UCH 
Avlagd mentaltest eller MH (Mentalbeskrivning Hund). Ett avbrutet mentaltest eller en avbruten 
MH-beskrivning godkänns inte. (Fullm. 23.11.14) 
 

Riesenschnauzer * 
FI UCH 
Utbildningstecken i 1:a klass i bruksprov eller ett godkänt räddningshundprov (IPOR-A). (Fullm. 
23.11.03) 
 

Rottweiler * 
FI UCH 
Utbildningstecken i 2:a klass i bruks- eller räddningshundprov (IPOR). (Fullm. 18.11.00) 

 
Sarplaninac 
FI UCH 
Godkänt mentaltest eller utbildningstecken i 1:a klass i bruks- eller räddningshundprov (IPOR). (Fullm. 
18.11.00) 



Schnauzer * 
FI UCH 
Inga krav ställs på provmeriter. 
 

Svart terrier * 
FI UCH 
Inga krav ställs på provmeriter. (Fullm. 22.11.09) 

 
 
 

FCI 3 
 

Airedaleterrier * 
FI UCH 
Godkänt mentaltest eller utbildningstecken i 1:a klass i bruks- eller räddningshundprov (IPOR). (Fullm. 
18.11.00) 
 

American staffordshireterrier * 
FI UCH 
Inga krav ställs på provmeriter. 
 

Borderterrier 
FI UCH 
Inga krav ställs på provmeriter. 
 
FI BCH-G 
2 x LUTB + 1 x LUTA + LUO 1 av minst två olika överdomare i Finland. Minst ett av dessa resultat ska 
vara taget i allmänt prov. 
 

FI BCH-J 
2 x LUME 1, av två olika domare i Finland. (Fullm. 5.5.05) 
 

FI BCH-V 
3 x VERI 1, av minst två olika överdomare i Finland. (Fullm. 22.11.09) 

 
Cairnterrier 
FI UCH 
Inga krav ställs på provmeriter. 
 

FI BCH-G 
2 x LUTB + 1 x LUTA + LUO 1 av minst två olika överdomare i Finland. Minst ett av dessa resultat ska vara 
taget i allmänt prov. 
 
FI BCH-J 
2 x LUME 1, av två olika domare i Finland. (Fullm. 5.5.05) 
 
FI BCH-V 
2 x VERI 1, av minst två olika överdomare i Finland. (Fullm. 22.11.09) 
 

Cesky terrier 
FI UCH 
Inga krav ställs på provmeriter. 
 
FI BCH-G 
2 x LUTB + 1 x LUTA + LUO 1 av minst två olika överdomare i Finland. Minst ett av dessa resultat ska vara 
taget i allmänt prov. 
 

FI BCH-J 
2 x LUME 1, av två olika domare i Finland. (Fullm. 5.5.05) 
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FI BCH-V 
2 x VERI 1, av minst två olika överdomare i Finland. (Fullm. 22.11.09) 
 

Jack russell terrier 
FI UCH 
Inga krav ställs på provmeriter. (Fullm. 9.5.02) 

 
FI BCH-G 
2 x LUTB + 1 x LUTA + LUO 1 av minst två olika överdomare i Finland. Minst ett av dessa resultat ska vara 
taget i allmänt prov. (Fullm. 9.5.02) 
 

FI BCH-J 
2 x LUME 1, av två olika domare i Finland. (Fullm. 21.11.98) 
 
FI BCH-V 
2 x VERI 1, av minst två olika överdomare i Finland. (Fullm. 22.11.09) 
 

Lakelandterrier 
FI UCH 
Inga krav ställs på provmeriter. 
 

FI BCH-G 
2 x LUTB + 1 x LUTA + LUO 1 av minst två olika överdomare i Finland. Minst ett av dessa resultat ska vara 
taget i allmänt prov. 
 
FI BCH-J 
2 x LUME 1, av två olika domare i Finland. (Fullm. 5.5.05) 
 
FI BCH-V 
2 x VERI 1, av minst två olika överdomare i Finland. (Fullm. 22.11.09) 
 
Parson russell terrier 
FI UCH 
Inga krav ställs på provmeriter. (Fullm. 8.5.97) 
 
FI BCH-G 
2 x LUTB + 1 x LUTA + LUO 1 av minst två överdomare i Finland. Minst ett av dessa resultat ska vara taget 
i allmänt prov. (Fullm. 8.5.97) 
 

FI BCH-J 
2 x LUME 1, av minst två olika domare i Finland. 
 
FI BCH -V 
2 x VERI 1, av minst två olika överdomare i Finland. (Fullm. 22.11.09) 
 
Sträv- och släthårig foxterrier 
FI UCH 
Inga krav ställs på provmeriter. 
 
FI BCH-G 
2 x LUTB + 1 x LUTA + LUO 1 av minst två olika överdomare i Finland. Minst ett av dessa resultat ska vara 
taget i allmänt prov. 
 
FI BCH-J 
2 x LUME 1, av två olika domare i Finland. (Fullm. 5.5.05) 
 

FI BCH -V 
2 x VERI 1, av minst två olika överdomare i Finland. (Fullm. 22.11.09) 
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Terrier brasileiro 
FI UCH 
Inga krav ställs på provmeriter.  

 
FI BCH-V 
3 x VERI 1, av minst två olika överdomare i Finland. (Fullm. 22.11.09) 
 

Tysk jaktterrier 
FI UCH 
1 x LUME 1 eller 2 x LUTB av minst två olika överdomare eller 1 x LUTB och VERI 1 eller MEJÄ-AVO 1 
eller VAHI 1 (Fullm. 23.11.14) 
 
FI BCH-G 
2 x LUTB + 1 x LUTA + LUO 1 av minst två olika överdomare i Finland. Minst ett av dessa resultat ska vara 
taget i allmänt prov. 
 

FI BCH-J 
2 x LUME 1, av två olika domare i Finland. 
 
FI BCH-V 
2 x VERI 1, av minst två olika överdomare i Finland. (Fullm. 22.11.09) 
 

 
 
 
FCI 4 
 

Taxar (normal storlek) 
FI UCH 

a) 1 x LUTB eller 2 x LUTC 
b) 1 x MÄAJ-1 eller 2 x MÄAJ-2 
c) 1 x MEJÄ-AVO 1 eller 2 x MEJÄ-AVO 2 d) 1 x LUME1 (Fullm. 17.5.07) 
d) 1 x VERI 1 eller 2 x VERI 2, resultat tagna efter 1.1.2009 (Fullm. 30.11.08) 
e) 1 x VAHI (Fullm. 30.11.08) 

 

FI BCH 

a) FI BCH-G 2 x LUTB + 1 x LUTA + LUO1 i Finland av minst två olika överdomare. Minst ett av dessa 
resultat ska vara taget i allmänt prov. 

b) FI BCH-D 3 x MÄAJ-1 av minst två olika överdomare i Finland. Minst ett av dessa resultat ska vara 
taget i allmänt prov. 

c) FI BCH-J 2 x LUME 1, av två olika domare i Finland. (Fullm. 5.5.05) 
d) FI BCH-V 3 x VERI 1 av minst två olika överdomare i Finland. (Fullm. 22.11.09) 

 
 
Kanin- och dvärgtaxar 
FI UCH 

a) 1 x MEJÄ-AVO 1 eller 2 x MEJÄ-AVO 2 
b) 1 x MÄAJ-1 eller 2 x MÄAJ-2 c) 1 x VAHI (Fullm. 30.11.08) 
c) 1 x PIKA 1, resultat tagna efter 1.6.2009 (Fullm. 30.11.08) 

 
FI BCH-D 

3 x MÄAJ-1 i Finland av minst två olika överdomare. Minst ett av dessa resultat ska vara taget i allmänt prov. 
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FCI 5 
 

American akita 
FI UCH 
Avlagd mentaltest eller MH (Mentalbeskrivning Hund). Ett avbrutet mentaltest eller en avbruten MH-
beskrivning godkänns inte. (Fullm. 26.5.13) 
 

Basenji 
FI UCH 
Inga krav ställs på provmeriter. 
 
FI BCH-M 
5 x certifikat i terränglopp för vinthundar, tagna under minst två olika tävlingssäsonger. (Fullm. 23.11.13) 
 

FI BCH-R 
5 x certifikat i lopp på bana, tagna under minst två olika tävlingssäsonger och på minst två olika 
hundkappbanor. (Fullm. 9.5.02) 
 
FI BCH-A 
5 x certifikat i terränglopp för vinthundar i släpp, tagna under minst två olika tävlingssäsonger. (Fullm. 
23.11.13) 
 

Cirneco dell’etna 
FI UCH 
Inga krav ställs på provmeriter. 
 

FI BCH-M 
5 x certifikat i terränglopp för vinthundar, tagna under minst två olika tävlingssäsonger. (Fullm. 23.11.13) 
 
FI BCH-R 
5 x certifikat i lopp på bana, tagna under minst två olika tävlingssäsonger och på minst två olika 
hundkappbanor. (Fullm. 9.5.02) 
 

FI BCH-A 
5 x certifikat i terränglopp för vinthundar i släpp, tagna under minst två olika tävlingssäsonger. (Fullm. 
23.11.13) 
 

Faraohund 
FI UCH 
Inga krav ställs på provmeriter. 
 
FI BCH-M 
5 x certifikat i terränglopp för vinthundar, tagna under minst två olika tävlingssäsonger. (Fullm. 23.11.13) 
 

FI BCH-R 
5 x certifikat i lopp på bana, tagna under minst två olika tävlingssäsonger och på minst två olika 
hundkappbanor. (Fullm. 9.5.02) 
 
FI BCH-A 
5 x certifikat i terränglopp för vinthundar i släpp, tagna under minst två olika tävlingssäsonger. (Fullm. 
23.11.13) 
 

Finsk lapphund * 
FI UCH 
Inga krav ställs på provmeriter. (Fullm. 21.11.98) 
 

Finsk spets, karelsk björnhund och norrbottenspets 
FI UCH 
1 x LINT 1 eller 2 x LINT 2 eller 1 x HIRV1 
Resultatet LINT AVO 1 eller 2 som tagits före 1.8.2018 motsvarar resultaten LINT 1 eller 2. 
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FI BCH 
4 x LINT 1. Resultat ska tas av minst två olika överdomare under minst två olika provsäsonger. Minst ett av 
resultaten ska vara taget i allmänt prov. Högst två resultat kan tas i prov som pågår en hel provsäsong. En 
provsäsong är lika med ett jaktår, 1.8–31.7. 
Resultaten LINT AVO 1 och LINT VOI 1 som tagits före 1.8.2018 motsvarar resultaten LINT 1.  
eller 
4 x HIRV1. Resultat ska tas av minst två olika överdomare. Högst två resultat kan tas i prov som pågår en 
hel provsäsong. (Fullm. 26.11.17) 
 

Isländsk fårhund 
FI UCH 

Avlagd mentaltest eller MH (Mentalbeskrivning Hund), ett avbrutet mentaltest eller en avbruten MH-
beskrivning godkänns inte, eller minst utbildningstecken TK1 i nybörjarklass i lydnadsprov (3 x TOKO ALO 
1), eller ett godkänt resultat i behörighetsprov. (Fullm. 29.11.15) 
 

Lajkor 
FI UCH 
1 x LINT-AVO1 eller 2 x LINT AVO2 eller 1 x HIRV1 eller 2 X HIRV2 eller godkänt anlagsprov på björn i 
Finland eller 1 x LINT-AVO2 och 1 x HIRV2. (Fullm. 27.5.12) 
 
FI BCH 

4 x HIRV1. Resultat ska tas av minst två olika överdomare. Högst två resultat kan tas i prov som pågår en 
hel provsäsong, eller 3 x LINT-VOI1. Resultat ska tas av minst två olika överdomare. (Fullm. 27.5.12) 
 

Lapsk vallhund * 
FI UCH 
Inga krav ställs på provmeriter. (Fullm. 21.11.98) 
 
Norsk älghund grå, norsk älghund svart, svensk vit älghund, hälleforshund och jämthund 
FI UCH 
2 x HIRV1 (Fullm. 27.5.12) 

 
FI BCH 
4 x HIRV1. Resultat ska fås av minst två olika överdomare. Högst två resultat kan tas i prov som pågår en 
hel provsäsong. (Fullm. 27.5.12) 
 
Podenco ibicenco 
FI UCH 
Inga krav ställs på provmeriter. 
 
FI BCH-M 
5 x certifikat i terränglopp för vinthundar, tagna under minst två olika tävlingssäsonger. (Fullm. 23.11.13) 

 
FI BCH-R 
5 x certifikat i lopp på bana, tagna under minst två olika tävlingssäsonger och på minst två olika 
hundkappbanor. (Fullm. 9.5.02) 
 

FI BCH-A 
5 x certifikat i terränglopp för vinthundar i släpp, tagna under minst två olika tävlingssäsonger. (Fullm. 
23.11.13) 

 
Podengo portuguese 
FI UCH 
Inga krav ställs på provmeriter. 
 

FI BCH-M 
5 x certifikat i terränglopp för vinthundar, tagna under minst två olika tävlingssäsonger. (Fullm. 23.11.13) 
 
FI BCH-R 
5 x certifikat i lopp på bana, tagna under minst två olika tävlingssäsonger och på minst två olika 
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hundkappbanor. (Fullm. 9.5.02) 
 
FI BCH-A 
5 x certifikat i terränglopp för vinthundar i släpp, tagna under minst två olika tävlingssäsonger. (Fullm. 
23.11.13) 
 

Samojedhund 
FI UCH 
Inga krav ställs på provmeriter. 
 
FI BCH 

2 x godkänt resultat i tävlingsprov för slädhundar efter att hunden fyllt 15 mån. samt 1 x berömligt resultat 
som ledarhund i bruksprov för slädhundar eller 2 x berömligt resultat i annan position i bruksprov för 
slädhundar. (Fullm. 15.11.97) 
 

Siberian husky 
FI UCH 

Berömligt betyg i tävlingsprov för slädhundar eller 1 x betyget berömligt i bruksprov för slädhundar och 1 x 
godkänt i tävlingsprov för slädhundar eller 2 x betyget god i bruksprov för slädhundar och 1 x godkänt betyg 
i tävlingsprov för slädhundar. (Fullm. 27.11.05) 
 

FI BCH 
1 x berömligt i tävlingsprov för slädhundar och 1 x berömligt som ledarhund i bruksprov för slädhundar. 
 
 
 

FCI 6 
 

Alpenländische dachsbracke 
FI UCH 
1 x MEJÄ-AVO 1 eller 1 x VAHI 1 eller DRAJ-AVO 1 eller DKAJ-AVO 1 (Fullm. 25.11.12) 
 
Bassets 
FI UCH 
Inga krav ställs på provmeriter. 
 
FI BCH 
3 x DRAJ-VOI 1 i Finland, varav minst ett ska tas i ett allmänt prov och minst ett på snöfri mark 
(Fullm. 31.5.08) 
 

FI BCH-R 
3 x DKAJ-AVO 1 i Finland, varav minst ett i allmänt prov. (Fullm. 31.5.08) 
 

Basset fauve de bretagne gäller från 1.8.2017  
FI UCH 
1 x MEJÄ-AVO 3 eller 1 x DRAJ-AVO 3 eller 1 x DKAJ-AVO 3 eller 1 x AJOK 3. (Fullm. 28.5.17) 
 
FI BCH 
3 x DRAJ-VOI 1 i Finland. Av dessa kan högst två DRAJ-VOI 1-resultat ersättas med AJOK-1-resultat. Ett 
AJOK-1-resultat kan erhållas i långt prov. Minst ett resultat ska vara taget på barmark. (Fullm. 28.5.17) 
 

FI BCH-R 
3 x DKAJ-AVO 1 i Finland, varav minst ett i allmänt prov. (Fullm. 28.5.17) 
 
Bayersk och hannoveransk viltspårhund 
FI UCH 
1 x MEJÄ-AVO 1 eller 2 x MEJÄ-AVO 2 
 
FI BCH 
Kan endast ta spårningschampionat. 
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Beagle 
FI UCH 
1 x BEAJ 1 P eller 1 x BEAJ 1 L + 1 x BEAJ 3 P (Fullm. 8.5.97) 
 
FI BCH 
3 x BEAJ 1 i Finland, tagna under minst två olika provsäsonger. En provsäsong är lika med ett jaktår, 1.8–
31.7. 
Minst ett BEAJ-1-resultat ska vara taget på barmark och minst ett i allmänt jaktprov. Högst ett resultat kan 
tas i prov som pågår en hel provsäsong eller i ett tvåveckorsprov som tagits före 1.8.2017. (Fullm. 26.11.17) 
 
FI BCH-R 
3 x KEAJ-1 i Finland under två olika provsäsonger. Minst ett av resultaten ska erhållas i allmänt prov. En 
provsäsong är lika med ett jaktår, 1.8–31.7. Ett KEAJ-1-resultat taget i ett prov som pågår en hel 
provsäsong eller, före 1.8.2017, i ett tvåveckorsprov kan räknas till godo för FI BCH-R. Drevprov på räv 
anses inte vara ett för beagle rastypiskt prov, och därför berättigar pris i denna provform inte till 
utställningschampionat. (Fullm. 
26.11.17) 
 

Blodhund 
FI UCH 
HIJÄ ALO-1 (Fullm. 31.5.15) 
 
FI BCH 
Kan endast ta spårningschampionat. 
 

FI SCH-H 
3 x godkänt resultat i VOI-klass (segrarklass) i spårningsprov för blodhundar (Fullm. 27.11.11) av minst två 
olika överdomare. (Fullm. 21.11.98) 
 

Dalmatiner * 
FI UCH 
Inga krav ställs på provmeriter. 
 

Drever 
FI UCH 
1 x DRAJ-VOI 2 eller 1 x DKAJ- AVO 1 och DKAJ-AVO 2 (Fullm. 25.11.12) 
 
FI BCH 
3 x DRAJ-VOI 1 i Finland. Av dessa kan högst två DRAJ-VOI 1-resultat ersättas med AJOK-1-resultat. Ett 
AJOK-1-resultat kan erhållas i långt prov. Minst ett resultat ska vara taget på barmark. (Fullm. 
29.11.15) 
 
FI BCH-R 
3 x DKAJ-1 eller 3 x KEAJ-1 eller en kombination av dessa (Fullm. 26.11.17) 
 

Estnisk stövare 
FI UCH 
1 x BEAJ 1 eller 1 x KEAJ 1 eller 1 x AJOK 1 (Fullm. 26.5.13) 
 
FI BCH 
4 x BEAJ 1 i Finland, tagna under minst två olika provsäsonger. En provsäsong är lika med ett jaktår, 1.8–
31.7. (Fullm. 22.11.09) Minst ett BEAJ-1-resultat ska tas på snöföre och minst två på barmark. Högst ett 
BEAJ-1-resultat kan tas i ett tvåveckorsprov. AJOK-1-resultat tagna före 1.8.2011 jämställs med BEAJ-1-
resultat. (Fullm. 26.5.13) 
 

Finsk stövare och andra långbenta stövare 
FI UCH 
1 x AJOK-1 eller 1 x KEAJ-1 
Under övergångsperioden godkänns också resultatet AVO-1, taget före 1.8.2002, i drevprov eller drevprov 
på räv. 
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FI BCH 
4 x AJOK-1, tagna under minst två olika provsäsonger. En provsäsong är lika med ett jaktår, 1.8– 
31.7. Minst två resultat som berättigar till brukschampionat ska tas på barmark och minst ett på snöföre. 

För brukschampionat godkänns ett AJOK-1-resultat i ett prov som pågår en hel säsong eller ett före 
1.8.2016 erhållet resultat i tvåveckorsprov. (Fullm. 29.5.16) 
 
FI BCH-R 
4 x KEAJ-1, tagna under minst två olika provsäsonger. En provsäsong är lika med ett jaktår, 1.8– 
31.7. För brukschampionat godkänns ett KEAJ-1-resultat i ett prov som pågår en hel säsong eller ett före 
1.8.2016 erhållet resultat i tvåveckorsprov. (Fullm. 29.5.16) 
 
Otterhound 
FI UCH 
Inga krav ställs på provmeriter. 
 
FI BCH 
3 x DRAJ-VOI 1 i Finland, varav minst ett ska tas i ett allmänt prov och minst ett på snöfri mark 
(Fullm. 31.5.08) 

FI BCH-R 
3 x DKAJ-AVO 1 i Finland, varav minst ett i allmänt prov. (Fullm. 31.5.08) 
 
Rhodesian ridgeback 
FI UCH 
Inga krav ställs på provmeriter. 
 

FI BCH-M 
5 x certifikat i terränglopp, tagna under minst två olika säsonger (Fullm. 30.5.10) 
 

FI BCH-A 
5 x certifikat i terränglopp för vinthundar i släpp, tagna under minst två olika säsonger. (Fullm. 23.11.13) 
 
Schweiziska små stövare berner, jura, luzerner och schwyzer gäller från 1.8.2017 
FI UCH 
1 x MEJÄ-AVO 3 eller 1 x DRAJ-AVO 3 eller 1 x DKAJ-AVO 3 eller 1 x AJOK-3 (Fullm. 28.5.17) 
 
FI BCH 
3 x DRAJ-VOI 1 i Finland. Av dessa kan högst två DRAJ-VOI 1-resultat ersättas med AJOK-1-resultat. Ett 
AJOK-1-resultat kan erhållas i långt prov. Minst ett resultat ska vara taget på barmark. (Fullm. 28.5.17) 
 

FI BCH-R 

3 x DKAJ-AVO 1 i Finland, varav minst ett i allmänt prov. (Fullm. 28.5.17) 
 
 
 

FCI 7 
 
 

Stående fågelhundar 
FI UCH 
1 x AVO 1 eller 2 x AVO 2 i hönshundsprov. 
 

FI BCH 
3x KAER-VOI 1 eller 3 x certifikat i annat hönshundsprov, tagna i Finland, av minst två olika överdomare. 
Minst ett av resultaten ska vara taget i allmänt prov.  Minst ett av resultaten KAER VOI 1 ska ha tagits på 
skogsfågel och minst ett på fältfågel.  Innan hunden tar brukschampionat ska den ha tagit två (2) pris i prov 
på minst AVO-2-nivå som har uppnåtts så att bytet har fällts, koden P i provresultat. 
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FCI 8 
 
 

Amerikansk cockerspaniel, portugisisk vattenhund * 
FI UCH 
Inga krav ställs på provmeriter. 

 
FI BCH 
3 x SPME-VOI 1 i Finland av minst två olika överdomare, varav minst ett resultat i allmänt prov och minst ett 
i prov på vattenfågel (SPME-V). 
 
Amerikansk vattenspaniel, kooikerhondje, lagotto romagnolo *, wetterhoun 
FI UCH 
Inga krav ställs på provmeriter. 
 
FI BCH 
3 x VOI 1 i jaktprov för spaniels i Finland av minst två olika överdomare, varav minst ett resultat i allmänt 
prov. (Fullm. 27.11.11) 
 
Barbet, cockerspaniel, clumber spaniel, fieldspaniel, irländsk vattenspaniel, sussex spaniel 
FI UCH 
Godkänt resultat i anlagsprov för spaniels SPA 1 eller minst AVO 3 i jaktprov för spaniels. 

 
FI BCH 
3 x VOI 1 i jaktprov för spaniels i Finland av minst två olika överdomare, varav minst ett resultat i allmänt 
prov. (Fullm. 27.11.11) 
 

Retrievers * 
FI UCH 
Godkänt resultat i anlagsprov för retrievers i Finland eller jaktprov för retrievers i Sverige eller Norge.  

 
FI BCH 
3 x NOME-B VOI1, varav minst ett i prov på vilt. Pris ska ges av minst två olika domare. Därtill minst ett A3-
resultat i NKM1 eller NOME-A eller NOME-KV-prov. (Fullm. 29.11.15) 

 
FI BCH-FT 

3 x CERT (även CACIT och (R)CACIT beaktas) i NOME-A-prov i Finland eller i internationellt prov i Finland. 
Reserv-CERT ändras automatiskt till CERT om CERT utdelats till en hund som redan nått de provresultat 
som krävs för FI BCH-FT eller om provresultatet för den hund som fått CERT diskvalificeras eller 
ogiltigförklaras.  (Fullm. 29.11.15) 
 
FI BCH-WT 
3 x CERT i Finland. Därtill minst ett A3-resultat i NKM1 eller NOME-A eller NOME-KV-prov. 
Reserv-CERT ändras automatiskt till CERT om CERT utdelats till en hund som redan nått de provresultat 
som krävs för FI BCH-WT eller om provresultatet för den hund som fått CERT diskvalificeras eller 
ogiltigförklaras. (Fullm. 29.11.15) 
 
Spansk vattenhund * 
FI UCH 
Avlagd mentaltest eller MH (Mentalbeskrivning Hund). Ett avbrutet mentaltest eller en avbruten MH-
beskrivning godkänns inte. (Fullm. 31.5.15) 

 
Springer spaniels 
FI UCH 
Godkänt resultat i anlagsprov för spaniels SPA 1 eller minst AVO 3 i jaktprov för spaniels. 

 
FI BCH 
3 x SPME-VOI 1 i Finland av minst två olika överdomare, varav minst ett resultat i allmänt prov och minst ett 
i prov på vattenfågel (SPME-V). 
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Wachtelhund 
FI UCH 
1 x WACH ALO2 eller NUO2. (Fullm. 26.5.13) 
 

FI BCH 
1 x WACH AVO1 + 2 x WACH-M1, varav ett resultat taget på barmark och ett på snöföre. Resultat ska ha 
getts av minst två olika överdomare. (Fullm. 26.5.13) 
 
 
 
 

FCI 10 
 

Vinthundar 
FI UCH 
Inga krav ställs på provmeriter. (Fullm. 9.5.02) 
 

FI BCH-M 
5 x certifikat i terränglopp för vinthundar, tagna under minst två olika tävlingssäsonger. (Fullm. 23.11.13) 
 
FI BCH-R 
5 x certifikat i lopp på bana, tagna under minst två olika tävlingssäsonger och på minst två olika 
hundkappbanor.  (Fullm. 9.5.02) 
 

FI BCH-A 
5 x certifikat i terränglopp för vinthundar i släpp, tagna under minst två olika tävlingssäsonger. (Fullm. 
23.11.13) 
 


