25 november 2020

Exteriörbedömning från den 1 december 2020
SKKs Utställningskommitté, UtstK, har beslutat att klubbar ska kunna erbjuda enskilda
hundägare en exteriörbedömning där hunden får ett kvalitetspris och en skriven kritik.
Exteriörbedömningen utförs av en för rasen auktoriserad domare. Resultatet
registreras i hunddata och berättigar bland annat till den lägre avgiften vid
valpregistrering samt gäller som slutlig inmätning för hundar över 15 månader.
Avgiften för en exteriörbedömning beslutar arrangören, men den ska vara lägst 500
kronor. Hund ska vara lägst 9 månader för att delta på exteriörbedömningen.
De klubbar som har rätt att arrangera exteriörbedömning är länsklubbar,
specialklubbar och avtalsanslutna klubbar med rasansvar, i texten nedan kallat
klubbar.
Den nu gällande förordningen som begränsar folksamlingar till maximalt åtta personer
gäller även exteriörbedömningar. I antalet åtta personer inkluderas även funktionärer.
Dessutom har SKK uttalat att den verksamhet som ändå genomförs ska avhållas
utomhus. Då dessa begränsningar för tillfället gör att endast ett mycket begränsat
antal exteriörbedömningar kommer att kunna genomföras är det viktigt att de hundar
som har störst behov prioriteras. Det innebär att de tidigare anvisningarna för
exteriörbedömningar justeras från och med 1 december 2020 till och med 31 mars
2021. Vid en eventuell förändring av förordningen under denna period kan
anvisningarna justeras.
-

Exteriörbedömning riktar sig under denna period till uppfödare och
hanhundsägare som är i behov av ett exteriört kvalitetspris för att hunden ska
gå i avel i den närmaste framtiden.

-

Klubbar uppmanas att i möjligaste mån bistå hundägare med att anordna
exteriörbedömning för de hundar som har ett stort behov av detta.

-

Ingen allmän utannonsering av exteriörbedömningstillfällen görs, utan
hundägaren kontaktar sin läns-, special- eller avtalsanslutna klubb och
efterfrågar möjligheten att en exteriörbedömning kan anordnas.

-

Länsklubbar kan anordna exteriörbedömning för samtliga raser och specialeller avtalsanslutna klubbar kan anordna exteriörbedömning för de raser som
klubben har rasansvar för.

Med vänlig hälsning
e.u. Jenny Damgren
Svenska Kennelklubben
På följande sidor finns anvisningar, tips och råd för att genomföra exteriörbedömning.
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Inför:
 Anmäl till SKK Tävlingsavdelning senast 3 dagar innan ni ska genomföra en
exteriörbedömning, tavling@skk.se Ange vilken klubb som arrangerar, datum, ort
och domare.
 Ta kontakt med och boka domare i samband med planeringen av bedömningen. Ett
domararvode per bedömd hund överenskoms med domaren. En rimlig nivå kan
vara 100 kr per bedömd hund.
 Hund som ska delta ska vara lägst 9 månader samt uppfylla övriga krav för
deltagande som framgår av Utställningsreglerna.
 Kostnaden för en hund att delta på bedömningen bestämmer klubben själv, men
ska vara lägst 500 kr.
Under:
 Klubben ska ha en ansvarig person på plats. Den ansvarige ska hjälpa hundägarna
till rätta, kontrollera hundens identitet, och assistera domaren om det behövs.
Domaren kan med fördel skriva kritikerna själv, men personen från klubben
ansvarar för att resultatlistan blir korrekt ifylld.
 Domaren ska ge hunden en kvalitetsbedömning: Excellent, Very Good, Good,
Sufficient, Disqualified eller Cannot be judged. Ck kan delas ut.
 Hundens resultat registreras på resultatlistan i den klass hunden är berättigad att
delta, om det är flera klasser bestämmer hundägaren. Kontrollera att hunden har
rätt att delta i den klass ägaren önskar få resultatet registrerat.
Kritiker:
 På kritikerna ska det stå datum, ort, arrangör och domarens namn, samt hundens
registreringsnummer, namn, och i vilken klass resultatet ska registreras.
 Vid bedömning av bostonterrier, engelsk bulldogg, fransk bulldogg, mops och
pekingese ska checklistan för kritikskrivning på brakycefala raser användas.
 Om det är en ras som har obligatorisk mätning ska mätresultatet skrivas på både
kritik och prislista, se domarinstruktioner om obligatorisk mätning för information
om vilka raser det gäller.
 Hundägaren får första sidan av kritiken med sig hem, som på utställning.
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 Länsklubb ska skicka kritikerna till SKKs tävlingsavdelning med post, som efter en
utställning.
 Specialklubb ska spara kritikerna i 2 år, som efter en utställning.
Prislista:
 På prislistorna ska det stå datum, ort, arrangör, domarens namn och
domarnummer. Den som är ansvarig från klubben att fylla i prislistorna skriver sitt
namn och telefonnummer. För varje hund anges registreringsnummer, namn och
ras. Om prislistorna görs manuellt kan med fördel hela sidan fyllas även om det är
olika raser. Länk till resultatlistor att skriva ut finns här.
 Om det är en ras som har obligatorisk mätning ska mätresultatet skrivas på både
kritik och prislista, se domarinstruktioner om obligatorisk mätning för information
om vilka raser det gäller.
 Domaren ska signera prislistan om en hund tilldelas Disqualified på grund av
mentalitet eller anatomiska defekter. Orsaken till Disqualified ska också noteras på
prislistan.

Efter:
 Prislistan skickas senast 7 dagar efter bedömningen till SKKs Tävlingsavdelning,
gärna med e-post: tavling@skk.se
 Arrangerande klubb faktureras sedvanlig stambokföringsavgift på 40 kr per resultat.

Övrigt:
 Exteriörbedömning arrangerad av länsklubb ska vara öppen för alla
länsklubbsmedlemmar att delta vid. Det är inte möjligt att ge medlemmar i
arrangerande länsklubb företräde.
 Exteriörbedömning arrangerad av specialklubb eller avtalsansluten klubb kan vara
öppen endast för den klubbens ras/raser.

Tänk på att det ska finnas bra förutsättningar för deltagare och funktionärer att hålla
avstånd till varandra samt ha god handhygien under hela bedömningstillfället.

