
Vi rekommenderar att ALLA deltagare/funktionärer läser igenom HELA det nya NATIONELLA regelverket noga, inkl. anvisningarna.  

Här presenterar vi de större förändringarna samt vissa förtydligande rörande lure coursingreglerna version R2.0 samt anvisningarna version 

R2.0 gällande från och med 2022-01-01. 

Senare under hösten kommer PKLC ut med förtydligande gällande hur administrationen runt klassindelning och licensböckerna ska gå till. 

PKLC återkommer även med förfarandet kring FCI-kapp-licensen. 

 

Kapitel 2 Delar från anvisningarna och från det tidigare 
regelverket som rör hela lure 
coursingverksamheten har flyttats hit. 

Nytt kapitel för att förtydliga och renodla vad 
som är generella regler för hela lure 
coursingverksamheten.  
Både rörande funktionärer, licenstagning och 
övrig verksamhet. 

Punkt 3.3 Ny klassindelning för ALLA grupp 10-raser! 
INMÄTNING FÖR WHIPPET OCH ITALIENSK 
VINTHUND ÄR BORTTAGEN f.o.m. 2022-01-01 

En FCI-CACIL-klass som kräver 
utställningsmeriter: 
Minst ett (1) Very Good från nationell eller 
internationell utställning EFTER 12 månaders 
ålder (valfri klass) OCH minst ett (1) Very Good 
från en internationell utställning (hunden måste 
ha tävlat i någon av följande klasser: 
unghundsklass, öppen klass, bruksklass eller 
championklass). SAMT att de två åberopade 
resultaten måste vara erhållna av två olika 
domare från två olika länder. 
ÖVERGÅNGSREGLER: TILL OCH MED 2022-12-31 
gäller följande för att få starta i FCI-CACIL-klass: 
minst ett (1) Very Good från en internationell 
utställning (hunden måste ha tävlat i någon av 
följande klasser: unghundsklass, öppenklass, 
bruksklass eller championklass). För hund som 
endast har ETT utställningsresultat,  



från en internationell utställning, enligt ovan 
måste ägaren skicka in ett utdrag/bevis på detta 
till arrangören inför varje prov.  
 
För CSS-klass krävs inga meriter 
 
Raserna cirneco dell’etna, faraohund, podenco 
canario, podenco ibicenco och podengo 
português får endast delta i CSS-klass, där får 
även basenji delta inofficiellt.  
 
Raserna podengo português och basenji får EJ 
delta på internationella prov. 
 

Punkt 3.11.3  Hopslagning av klasserna Är det bara en (1) hund anmäld i någon av 
klasserna för en ras så slås CACIL-klass och CSS-
klass ihop. 

Punkt 3.11.4 Minst två hundar i rasen krävs för att det ska bli 
ett officiellt prov för rasen i fråga. 

Minsta antalet i en ras är totalt två (2) deltagande 
hundar (oavsett klass) är det bara en (1) så 
räknas det som ett uppvisningslopp utom tävlan 
och hunden kommer inte att få tillgodoräkna sig 
några poäng för loppet. 

Punkt 3.18.5 och 3.20 Ny poänggräns för att tilldelas cert och 
förändring av hur prislistan upprättas. 

I punkt 3.18.5 är det förändrat att nu mera 
särskiljs alla i prislistan enligt givna kriterier i 
stället för att likaplacera. 
I punkt 3.20 har poänggränsen för cert höjts från 
67% till 75%. 

Punkt 3.23 Krav för erhållandet av FCI-kapplicens 1. Hunden måste ha en giltig SHCF-licens 
(Svenska Hundkapplöpningssportens 
Centralförbund). 
2. För klassindelning och övriga krav se punkt 3.3. 
3. Ansökan görs hos PKLCs registratorer. 

 


