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Svenskt
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enbart
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nordiskt land
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redan raser
uppnått motsvarande
nationellt
jaktprovschampionat
i något
nordisk land
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tilldelas svenskt jaktprovschampionat:
Högst en merit från enkelsläppsprov får tillgodoräknas.
• då hunden erhållit en championatgrundande
jaktprovsmerit
Intyg om godkänd
testikelstatus. i Sverige. Om det i
kraven för det svenska jaktprovschampionatet förekommer olika nivåer på jaktprovÖvergångsregler:
smeritering ska meriten vara av
den högre nivån.
1:a pris i elitklass erhållet innan 2012-01-01 motsvarar
meritvärdet
Nordiskt jaktprovschampionat, Nord
JCh certifikatkvalitet.
Tilldelas hund som erhållit godkänt jaktprovschampionat i tre av de nordiska länderna.
International Working Champion C.I.T. (motsvarar tidigare Int JCh)
Tilldelas hund som erhållit två CACIT utdelade av två domare samt lägst Very good eller
2:a pris i kvalitetsbedömning på internationell utställning vid lägst 15 månaders ålder i
unghundsklass, jaktklass eller öppenklass.
International Beauty and Working Champion (C.I.B.T.)
Kan tilldelas hund som innehar av FCI bekräftat C.I.T. och C.I.B.
Övriga championat
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