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Regelverk för ISPU – titlar 

 
Förtydligande beträffande svensk översättning: 
Nedanstående regeltext utgår i sin helhet från det tyska originalet, men har redigerats på 
följande punkter för att få en språkmässig logik på svenska: 

 Paragraf 2 och 3 i svensk version är huvudklausuler, som i originalet står som 
paragraf 6 respektive 7, vilket i svenskt språkbruk är ologiskt. Klausulernas innehåll 
och verkan i svensk version är identiska med originalets. Vid tolkningstvist gäller den 
tyska originaltexten. 

 Det tyska ordet ”Anwartschaft” har i originaldokumentet betydelsen ”godkänd för 
kandidatur”. I engelsk översättning används ”proposal card”. För att undvika 
missförstånd, används i den svenska översättningen begreppet kvalitetsintyg (”KI”). 
Vid utställning i Sverige gäller CK (”Certifikatkvalitet”) som kvalitetsintyg. 

Enligt uppdrag  
     /Bodo Bäckmo/ 
     SSPK nov. 2015 
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Svenska statuter för ISPU-titlar 
1. Från och med utställningsperioden år 2000 kan följande titlar delas ut av samtliga 

medlemsorganisationer inom ISPU: 
 

ISPU-Klubsieger 
ISPU-Klubjugendsieger 
ISPU-Klubseniorensieger 
 

1.1 Medlemsorganisationerna reglerar internt ansvar och förfarande avseende 

tillämpningar och utdelande av titlarna. 

 

2. Utdelning av titlarna ISPU-Klubsieger, ISPU-Klubjugendsieger och ISPU-

Klubseniorsieger sker självständigt i varje ISPU-medlemsland. Härvid skall varje hund 

inneha tre kvalitetsintyg (”Anwartschaft”), varav ett skall ha intjänats vid den ”ISPU-

Show” som förekommer en gång per år, eller vid Pinscher Schnauzer Klub’s 

”Jahressiegerauslese”. 

  

För erhållande av titeln ISPU Klubjugendsieger kan, förutom två kvalitetsintyg från 

ungdomsklass (varav ett från ISPU-Show eller Jahressiegerauslese), även ett 

motsvarande intyg från annan tävlingsklass inräknas, förutsatt att det intjänats 

senast vid utgången av 24 månaders ålder för den aktuella hunden. 

 

Detta kvalitetsintyg från annan klass är därmed förbrukat och förlorar sin giltighet för 

ytterligare ISPU-titlar. 



3. Utdelning av dagstiteln ISPU-Jugend-Sieger (ISPU-Show) kan ges till tikar och 

hanhundar som i ungdomsklass tilldelats första plats med högsta förekommande 

bedömningsgrad. 

 

Utdelning av dagstiteln ISPU-Sieger sker efter slutförd bedömning i samtliga klasser 

och i öppen konkurrens mellan hundar (tikar och hanhundar lika) som i öppen 

vuxenklass, bruksklass eller championklass bedömts med V1 eller motsvarande. 

 

Dagstiteln ISPU-Seniorensieger tilldelas förstaplacerad hund bland bedömda tikar 

och hanhundar i veteranklass. 

  

4. Tilldelning av kvalitetsintyg sker enhetligt i alla medlemsorganisationer enligt 

följande regler: 

4.1 Tilldelning av kvalitetsintyg kan ske vid alla tidsbestämda utställningar, vid 

vilka även andra meriter (Klubbvinnare, CAC osv), utöver ovan nämnda, 

utdelas. 

4.1.1 Kvalitetsintyg för titeln ISPU-Klubjugendsieger tilldelas enligt 

följande:  

a) I land där ungdomsklass högst bedöms med ”SG” (”Very 

good”): Hund som bedöms som SG1 eller motsvarande. 

b) I land där ungdomsklass högst bedöms med ”V” 

(”Excellent”): Hund som bedöms som V1 eller 

motsvarande. 

4.1.2 Kvalitetsintyg för titeln ISPU-Klubsieger tilldelas i samtliga        

klasser (förutom i ungdoms- och seniorklass) hund som 

bedöms som V1 eller motsvarande. 

4.1.3 Kvalitetsintyg för titeln ISPU-Klubseniorsieger tilldelas 

samtliga placerade hundar i förekommande Senior- eller 

Veteranklass. 

5. Vid tilldelning av kvalitetsintyg tas en avgift om EUR 0,75 (eller motsvarande i 

gällande valuta) ut för hund som upptas i utställningens katalog. Därav skall 

medlemsorganisationen inbetala EUR 0,50 till ISPUs kassa. 

Vid årligen förekommande ”ISPU-Show” skall av varje anmälningsavgift ett belopp 

om EUR 1,75 inbetalas till ISPUs kassa. 

6. Medlemsorganisationerna godtar sinsemellan de utställda kvalitetsintygen. 

Verksamhetsansvariga utbyter sinsemellan mallar/tryckmönster för kvalitetsintyg. 

7. ISPU-vinnartitlar enligt ovan är enligt internationella bestämmelser av F.C.I. inte 

meriterande för start i championklass. 
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