Provmeriter som berättigar till deltagande i bruksklass
Precisering till punkt 11 f i utställningsreglerna, deltagande i bruksklass (baserar sig på finska och internationella championatregler)
Mentaltestresultat berättigar inte till deltagande i bruksklass. Nedanstående resultat är minimikrav.
På internationella utställningar kan endast av FCI godkända arbetsraser (eller raser med dispens av FCI) delta i bruksklass.
PROVMERITER SOM KRÄVS FÖR DELTAGANDE I BRUKSKLASS PÅ NATIONELLA OCH INTERNATIONELLA UTSTÄLLNINGAR
OBS! Dessa provmeriter räcker nödvändigtvis inte till finskt utställningschampionat. Uppdaterad 27.2.2020
Detta dokument är en översättning av det finskspråkiga dokumentet Käyttöluokkaan oikeuttavat koetulokset koiranäyttelyissä. Vid oklara fall är det originalet som gäller.

Minimikrav för bruksklass

Exempel på FI UCHregler

Exempel på C.I.B.-regler

GRUPP 1
Vall-, boskaps-och herdehundar (förutom sennenhundar)
australian kelpie
border collie

beauceron
belgiska vallhundar groenendael, lakenois, malinois och
tervueren
ceskoslovensky vlcak
berger picard
pyreneiska vallhundar
schäfer
bouvier des flandres
bouvier des ardennes
holländska vallhundar

Godkänt resultat i vallhundsprov på
Godkänt resultat i vallhundsprov
grundbana, eller utbildningstecken i
på grundbana, eller
klass 1 i bruks- eller räddningshundprov. utbildningstecken i klass 1 i brukseller räddningshundprov, eller
godkänt mentaltest.

Utbildningstecken i klass 1 i bruksprov
eller i klass A i räddningshundprov eller
minst 60 % av maxpoängen i FCI-HWT
vallhundsprov (PAIM-E T) eller minst 70
% av maxpoängen i International
Sheepdog Trial eller minst 80 % av
maxpoängen i mondioring

FCI:s vallhundsprov FCI-HWT
(Traditional or Collecting Style): hunden
ska ha uppnått minst 60 % av
maxpoängen eller International
Sheepdog Trial (Traditional or Collecting
Style): hunden ska ha uppnått minst 70
% av maxpoängen i klass 1.
ELLER
1) IPO (bruksprov): hunden ska ha
uppnått minst 70 % av maxpoängen i
varje delprov i klass 1, dvs. i spår (IPOA), lydnad (IPO-B) och skydd (IPO-C).
IPO-förberedande prov (IPO-VO)
godkänns inte.
2) IPO-FH (spårhundsprov): hunden ska
ha uppnått minst 70 % av maxpoängen i
provet på bägge spåren.
3) IPO-NS (Nordic Style)
4) IPO-R (räddningshundprov): hunden
ska ha uppnått minst 70 % av
maxpoängen i klass A i samtliga delprov
(2):
Näsarbete (spår, sök, ruinsök, lavinsök
eller vattensök) och Lydnad och
miljöprov
Nationella utbildningstecken i bruksprov
Utbildningstecken i klass 2 i bruks- FCI:s vallhundsprov FCI-HWT
eller räddningshundprov. Godkänt (Traditional or Collecting Style): hunden
resultat i någon av de lägsta
ska ha uppnått minst 60 % av
klasserna i bruks- eller
maxpoängen eller International
räddningshundprov (inte
Sheepdog Trial (Traditional or Collecting
behörighets- eller
Style): hunden ska ha uppnått minst 70
lämplighetsprov). Ett resultat i den % av maxpoängen i klass 1.
lägsta klassen (inte förprov) i
ELLER
vallhundsprov som berättigar till
1) IPO (bruksprov): hunden ska ha
klassbyte och därtill godkänt
uppnått minst 70 % av maxpoängen i
resultat i mentaltest.
varje delprov i klass 1, dvs. i spår (IPOUtbildningstecken i klass 2 i
A), lydnad (IPO-B) och skydd (IPO-C).

brukshundarnas spår-, sök-,
rapport-, kombi- eller
räddningshundprov eller
utbildningstecken i klass 1 i IPO-,
SchH- eller VPG-prov.
Ceskoslovensky vlcak: inga krav på
provmeriter.

briard

hrvatski ovcar

IPO-förberedande prov (IPO-VO)
godkänns inte.
2) IPO-FH (spårhundsprov): hunden ska
ha uppnått minst 70 % av maxpoängen i
provet på bägge spåren.
3) IPO-NS (Nordic Style)
4) IPO-R (räddningshundprov): hunden
ska ha uppnått minst 70 % av
maxpoängen i klass A i samtliga delprov
(2): Näsarbete (spår, sök, ruinsök,
lavinsök eller vattensök) och Lydnad och
miljöprov
PAIM-E T, Nationella utbildningstecken i
bruksprov
Utbildningstecken i klass 1 i bruksprov
Utbildningstecken i någon av de
FCI:s vallhundsprov FCI-HWT
eller klass A räddningshundprov eller
lägsta klasserna i bruksprov (inte
(Traditional or Collecting Style): hunden
godkänt resultat i klass 1 i vallhundsprov behörighetsprov) eller ett godkänt ska ha uppnått minst 60 % av
(minst PAIM1-H)
resultat i lägsta klassen i
maxpoängen eller International
räddningshundprov eller godkänt Sheepdog Trial (Traditional or Collecting
resultat i klass 1 i vallhundsprov.
Style): hunden ska ha uppnått minst 70
% av maxpoängen i klass 1.
ELLER
1) IPO (bruksprov): hunden ska ha
uppnått minst 70 % av maxpoängen i
varje delprov i klass 1, dvs. i spår (IPOA), lydnad (IPO-B) och skydd (IPO-C).
IPO-förberedande prov (IPO-VO)
godkänns inte.
2) IPO-FH (spårhundsprov): hunden ska
ha uppnått minst 70 % av maxpoängen i
provet på bägge spåren.
3) IPO-NS (Nordic Style)
4) IPO-R (räddningshundprov): hunden
ska ha uppnått minst 70 % av
maxpoängen i klass A i samtliga delprov
(2): Näsarbete (spår, sök, ruinsök,
lavinsök eller vattensök) och Lydnad och
miljöprov
Nationella utbildningstecken i bruksprov
På nationell utställning: Finskt
Ej FCI:s arbetsras
vallhundschampionat
På internationell utställning: resultat i
vallhundsprov

Övriga raser i grupp 1 som kan uppnå FI BCH

På nationella utställningar: Finskt
brukschampionat
Ej rätt att delta i bruksklass på
internationella utställningar (FCI
betraktar ej som arbetsras)

GRUPP 2
Pinscher, schnautzer, molosser och sennenhundar
dobermann
boxer
hovawart
rottweiler
riesenschnauzer svart, peppar & salt
cane corso

dogo argentino

Övriga raser i grupp 2 som kan uppnå FI BCH

Utbildningstecken i klass 1 i bruksprov
eller i klass A i räddningshundprov eller
minst 60 % av maxpoängen i FCI-HWT
vallhundsprov eller minst 70 % av
maxpoängen i International Sheepdog
Trial eller minst 80 % av maxpoängen i
mondioring

Utbildningstecken i klass 1 i
brukshundarnas spår-, sök-,
rapport-, kombi-, IPO-, skydd(VPG, SchH), specialspår- (FH) eller
räddningshundprov.
Utbildningstecken i klass 2 i spår-,
sök-, rapport- eller kombiprov för
brukshundar eller
utbildningstecken i klass 1 i IPO-,
skydd- (SchH), specialspår- (FH)
eller räddningshundprov (IPOR-A).
Utbildningstecken i klass 2 i brukseller räddningshundprov (IPOR).
Utbildningstecken i klass 1 i
bruksprov eller ett godkänt
räddningshundprov (IPOR-A).

1) IPO (bruksprov): hunden ska ha
uppnått minst 70 % av maxpoängen i
varje delprov i klass 1, dvs. i spår (IPOA), lydnad (IPO-B) och skydd (IPO-C).
IPO-förberedande prov (IPO-VO)
godkänns inte.
2) IPO-FH (spårhundsprov): hunden ska
ha uppnått minst 70 % av maxpoängen i
provet på bägge spåren.
3) IPO-NS (Nordic Style)
4) IPO-R (räddningshundprov): hunden
ska ha uppnått minst 70 % av
maxpoängen i klass A i samtliga delprov
(2): Näsarbete (spår, sök, ruinsök,
lavinsök eller vattensök) och Lydnad och
miljöprov
Nationella utbildningstecken i bruksprov
Ej FCI:s arbetsras

2 x LUTB av minst två olika
överdomare eller 1 x VERI 1 eller 2
x VERI 2 eller 1 x MEJÄ-AVO 1 eller
2 x MEJÄ-AVO 2 eller 1 x LUME 1

Raser, av vilka FCI kräver arbetsmerit,
ska ha uppnått godkänt resultat i
nationellt rastypiskt prov (ett prov där
man tävlar om nationellt
arbetscertifikat CACT = resultat som

På nationella utställningar: FI BCH kan
inte uppnås i en av FCI fastställd
provform
På internationell utställning: Field trial
on wild boars
På nationella utställningar: Finskt
brukschampionat
Ej rätt att delta i bruksklass på
internationella utställningar

GRUPP 3
Terriers
tysk jaktterrier

Minst LUTD, VERI3, VAHI1, MEJÄ-AVO3
eller LUME1

berättigar till provchampionat) i ett land
som är medlem i eller partner av FCI.
Provets tidpunkt saknar betydelse.
LUTD, VERI3, MEJÄ-AVO3, LUME1
Övriga raser i grupp 3 som kan uppnå FI BCH

På nationella utställningar: FI BCH
På internationella utställningar: Ej rätt
att delta i bruksklass

GRUPP 4

Minst LUTD, LUME 1, MEJÄ-AVO3,
MÄAJ-3, VERI3, VAHI 1 eller PIKA 1

1 x LUTB eller 2 x LUTC, 1 x MÄAJ-1
eller 2 x MÄAJ-2, 1 x MEJÄ-AVO 1
eller 2 x MEJÄ-AVO 2, 1 x LUME1,
1 x VERI 1, 1 x VAHI

Raser, av vilka FCI kräver arbetsmerit,
ska ha uppnått godkänt resultat i
nationellt rastypiskt prov (ett prov där
man tävlar om nationellt
arbetscertifikat CACT = resultat som
berättigar till provchampionat) i ett land
som är medlem i eller partner av FCI.
Provets tidpunkt saknar betydelse.
LUTD, VERI3, MEJÄ-AVO3, LUME1,
MÄAJ-3, VAHI1 eller PIKA1

Minst HIRV-3 eller LINT-3 eller KARH 1

1 x LINT1 eller 2 x LINT2 eller 1 x
HIRV1 eller 2 X HIRV2 eller KARH1

Minst HIRV-3 eller LINT-3

2 x HIRV1, 1 x LINT-AVO 1 eller 2 x
LINT-AVO 2
eller 1 x HIRV1

Särskilda bestämmelser för raser i grupp
6 och nordiska jaktspetsar i grupp 5 av
vilka FCI kräver provmerit. Hundar i
denna grupp ska ha avlagt ett jaktprov
på levande villebråd där man tävlar om
nationellt arbetscertifikat CACT =
resultat som berättigar till
provchampionat). HIRV3 eller LINT3
Särskilda bestämmelser för raser i grupp
6 och nordiska jaktspetsar i grupp 5 av
vilka FCI kräver provmerit. Hundar i
denna grupp ska ha avlagt ett jaktprov
på levande villebråd där man tävlar om
nationellt arbetscertifikat CACT =
resultat som berättigar till
provchampionat). HIRV3 eller LINT3

Taxar

GRUPP 5
Spetsar och hundar av urhundstyp
Lajkor

norsk älghund grå
norsk älghund svart
jämthund
finsk spets
karelsk björnhund
norrbottenspets

grönlandshund
samojedhund
siberian husky
canadian eskimo dog

Godkänt tävlingsprov eller arbetsprov
för slädhundar kravet kommer från
utställningsreglerna

alaskan malamute

Godkänt prov i weight pulling för
alaskan malamute eller KVK3, eller
godkänt tävlings- eller arbetsprov för
slädhundar kravet kommer från
utställningsreglerna
Godkänt resultat i lure coursing (VIC)

cirneco dell'etna

Övriga raser i grupp 5 som kan uppnå FI BCH

Endast av siberian husky krävs:
Ej FCI:s arbetsras
Berömligt betyg i tävlingsprov för
slädhundar eller 1 x betyget
berömligt i arbetsprov för
slädhundar och 1 x godkänt i
tävlingsprov för slädhundar eller 2
x betyget god i arbetsprov för
slädhundar och 1 x godkänt betyg i
tävlingsprov för slädhundar.
Inga krav
Ej FCI:s arbetsras

Inga krav

Raser, av vilka FCI kräver arbetsmerit,
ska ha uppnått godkänt resultat i
nationellt rastypiskt prov (ett prov där
man tävlar om nationellt
arbetscertifikat CACT = resultat som
berättigar till provchampionat) i ett land
som är medlem i eller partner av FCI.
Provets tidpunkt saknar betydelse.
VIC (Som godkänd betraktas en
provprestation för vilket domarrådet
har gett hunden minst hälften (50 %) av
maxpoängen. Provresultatet är det
totala poängtalet av provprestationen/prestationerna)

1 x BEAJ 1 P eller 1 x BEAJ 1 L + 1 x
BEAJ 3 P, 1 x DRAJ-1 eller DRAJ-VOI
2 eller 1 x DKAJ-1 och DKAJ-2, 1 x
AJOK-1 eller 1 x KEAJ-1

Särskilda bestämmelser för raser i grupp
6 och nordiska jaktspetsar i grupp 5 av
vilka FCI kräver provmerit. Hundar i
denna grupp ska ha avlagt ett jaktprov
på levande villebråd där man tävlar om
nationellt arbetscertifikat CACT =
resultat som berättigar till

På nationella utställningar: Finskt
brukschampionat
Ej rätt att
delta i bruksklass på internationella
utställningar

GRUPP 6
Drivande hundar samt sök- och spårhundar
Finska stövare och andra högbenta stövare (raser underställda
Finska Stövarklubben och godkända av FCI)
beagle
drever

Drevprovsresultat (minst AJOK-3, KEAJ3, BEAJ-3, DRAJ-3, DKAJ-3)

bayersk viltspårhund
hannoveransk viltspårhund

alpenländische dachsbracke

basset fauve de bretagne

övriga bassetraser

schweiziska små stövare

provchampionat). AJOK3, KEAJ3, BEAJ3,
DRAJ3, DKAJ3, levande vilt
Internationell; enligt FCI:s krav endast
1 x MEJÄ-AVO 1 eller 2 x MEJÄRaser, av vilka FCI kräver arbetsmerit,
provmerit i jaktprov på levande vilt.
AVO 2
ska ha uppnått godkänt resultat i
Nationell; minst MEJÄ-AVO1 eller 2 x
nationellt rastypiskt prov (ett prov där
MEJÄ-AVO2
man tävlar om nationellt
arbetscertifikat CACT = resultat som
berättigar till provchampionat) i ett land
som är medlem i eller partner av FCI.
Provets tidpunkt saknar betydelse.
Levande vilt
Minst VAHI 1 eller DRAJ-AVO 3 eller
1 x MEJÄ-AVO 1 eller 1 x VAHI 1
Raser, av vilka FCI kräver arbetsmerit,
DKAJ-AVO 3
Nationell även MEJÄeller DRAJ-AVO 1 eller DKAJ-AVO 1 ska ha uppnått godkänt resultat i
AVO 1
nationellt rastypiskt prov (ett prov där
man tävlar om nationellt
arbetscertifikat CACT = resultat som
berättigar till provchampionat) i ett land
som är medlem i eller partner av FCI.
Provets tidpunkt saknar betydelse.
DRAJ3, DKAJ3, levande vilt
Minst DRAJ-AVO3 eller DKAJ-3 eller
1 x MEJÄ-AVO 3 eller 1 x DRAJRaser, av vilka FCI kräver arbetsmerit,
AJOK-3, nationell även MEJÄ-AVO3
AVO 3 eller 1 x DKAJ-AVO 3 eller 1 ska ha uppnått godkänt resultat i
x AJOK-3
nationellt rastypiskt prov (ett prov där
man tävlar om nationellt
arbetscertifikat CACT = resultat som
berättigar till provchampionat) i ett land
som är medlem i eller partner av FCI.
Provets tidpunkt saknar betydelse.
DRAJ3, DKAJ3, levande vilt
Minst DRAJ-AVO3 eller under
Inga krav
Raser, av vilka FCI kräver arbetsmerit,
övergångsperioden MÄAJ-3
ska ha uppnått godkänt resultat i
nationellt rastypiskt prov (ett prov där
man tävlar om nationellt
arbetscertifikat CACT = resultat som
berättigar till provchampionat) i ett land
som är medlem i eller partner av FCI.
Provets tidpunkt saknar betydelse.
DRAJ3, DKAJ3, levande vilt
Minst DRAJ-AVO 3 eller DKAJ-AVO 3
1 x MEJÄ-AVO 3 eller 1 x DRAJRaser, av vilka FCI kräver arbetsmerit,
eller AJOK-3, nationell även MEJÄ-AVO 3 AVO 3 eller 1 x DKAJ-AVO 3 eller 1 ska ha uppnått godkänt resultat i
x AJOK-3
nationellt rastypiskt prov (ett prov där
man tävlar om nationellt
arbetscertifikat CACT = resultat som
berättigar till provchampionat) i ett land

som är medlem i eller partner av FCI.
Provets tidpunkt saknar betydelse.

blodhund

Internationell; enligt FCI:s krav endast
provmerit i jaktprov på levande vilt.
Nationell: HIJÄ ALO-1

HIJÄ ALO-1

rhodesian ridgeback
otterhound
dalmatiner

Finskt brukschampionat
Ej rätt att delta i bruksklass på
internationella utställningar

Inga krav

estnisk stövare
engelsk-rysk stövare
rysk stövare
plott
bluetick coonhound
walker coonhound
gotlandsstövare
övriga raser som inte nämnts men som räknas till FCI:s
arbetsraser

Finskt brukschampionat
Ej rätt att delta i bruksklass på
internationella utställningar

GRUPP 7

Minst andra pris i öppen klass (AVO-2) i
KAER-, KAKE-, KAME- eller KATU-prov

Stående fågelhundar

Raser, av vilka FCI kräver arbetsmerit,
ska ha uppnått godkänt resultat i
nationellt rastypiskt prov (ett prov där
man tävlar om nationellt
arbetscertifikat CACT = resultat som
berättigar till provchampionat) i ett land
som är medlem i eller partner av FCI.
Provets tidpunkt saknar betydelse.
Levande vilt
Ej arbetsras

Ej FCI:s raser

Enligt FCI:s krav endast provmerit i
jaktprov på levande vilt.
1 x AVO 1 eller 2 x AVO 2 i prov för Hundar i denna grupp ska ha uppnått:
stående fågelhundar
minst priset ”Very good” eller, i länder
där detta kvalitetspris inte är används,
minst andra pris i nationellt prov för
stående fågelhundar där man tävlar om
nationellt arbetscertifikat (CACT) eller i
internationellt prov för stående
fågelhundar där man tävlar om CACIT;
eller minst andra pris i nationellt (CACT)
eller internationellt (CACIT) jaktprov
”fält- och vattenprov”; eller minst andra
pris i nationellt (CACT) eller
internationellt (CACIT) multiple hunting
test. AVO 2 i KAER-, KAKE-, KAME- eller
KATU-prov

GRUPP 8
Stötande hundar, apporterande hundar och vattenhundar
chesapeake bay retriever
curly coated retriever
golden retriever
labrador retriever
nova scotia duck tolling retriever
flat coated retriever
american water spaniel
clumber spaniel
cocker spaniel
engelsk springer spaniel
field spaniel
irländsk vattenspaniel
sussex spaniel
welsh springer spaniel
barbet
wetterhoun
wachtelhund

Godkänt resultat i anlagsprov för
Godkänt resultat i anlagsprov för
Dessa raser ska avlägga godkänt ett
retrievers (NOU1) i Finland eller jaktprov retrievers i Finland eller i jaktprov jaktprov på levande vilt där man tävlar
för retrievers i Sverige eller Norge
för retrievers i Sverige eller Norge. om nationellt arbetscertifikat (CACT).
NOU1

spansk vattenhund

På nationell utställning: FI BCH i
rastypiskt prov
Internationell; Official RSCE test or a test
typical for the breed (water work) eller
godkänt resultat i anlagsprov för
spaniels
Finskt brukschampionat
Ej rätt att delta i bruksklass på
internationella utställningar

Övriga raser i grupp 8 som kan uppnå FI BCH

GRUPP 10
Vinthundar

Godkänt resultat i anlagsprov för
Barbet, cocker spaniel, clumber
spaniels (SPA1) eller minst SPME-AVO 3. spaniel, field spaniel, irländsk
vattenspaniel, sussex spaniel:
Godkänt resultat i anlagsprov för
spaniels SPA 1 eller minst AVO 3 i
jaktprov för spaniels. Springers:
Godkänt resultat i anlagsprov för
spaniels SPA 1 eller minst AVO 3 i
jaktprov för spaniels

Dessa raser ska avlägga godkänt ett
jaktprov på levande vilt där man tävlar
om nationellt arbetscertifikat (CACT).
SPA1

Minst WACH ALO eller NUO-3 eller
WACH-M 1 eller godkänt resultat i
anlagsprov för spaniels (SPA1)

Rasen ska avlägga godkänt ett jaktprov
på levande vilt där man tävlar om
nationellt arbetscertifikat (CACT).
WACH ALO/NUO 3 eller WACH-M 1
Ej FCI:s arbetsras

1 x WACH ALO2 eller NUO2

Internationella utställningar: Av en
Inga krav
vinthund som deltar i bruksklass krävs
en giltig tävlingsbok. Hunden ska också
ha deltagit i minst två (2) nationella eller
internationella tävlingar (CACIL) och den
ska i bägge tävlingar ha placerat sig
inom den övre halvan av resultatlistan. I
lure coursing ska hunden ha uppnått
minst 75 % av maxpoängen. Minst ett år
och en dag ska ha förflutit mellan

Inga krav

tävlingsresultaten. När en vinthund
anmäls till bruksklass ska en kopia av
hundens tävlingsbok bifogas till
utställningsbestyrelsen. Resultat som
uppnåtts i veteran- eller sprinterklasser
godkänns inte.
Nationella utställningar:
1. Av en vinthund som deltar i
bruksklass krävs en giltig tävlingsbok.
Hunden ska också ha deltagit i minst två
(2) nationella eller internationella
tävlingar (CACIL) och den ska i bägge
tävlingar ha placerat sig inom den övre
halvan av resultatlistan. I lure coursing
ska hunden ha uppnått minst 75% av
maxpoängen. Minst ett år och en dag
ska ha förflutit mellan
tävlingsresultaten. När en vinthund
anmäls till bruksklass ska en kopia av
hundens tävlingsbok bifogas till
utställningsbestyrelsen. Resultat som
uppnåtts i veteran- eller sprinterklasser
godkänns inte.
ELLER
2. Brukschampionat

