
Exteriörbedömning från den 1 oktober 2020 

Bristen på utställningar har inneburit en del praktiska konsekvenser för en del hundägare och 

uppfödare. För att möta det behovet har SKKs Utställningskommitté beslutat att klubbar ska 

kunna erbjuda enskilda hundägare en exteriörbedömning där hunden får ett kvalitetspris och 

en skriven kritik. Exteriörbedömningen får arrangeras av läns- eller specialklubb och utförs 

av en för rasen auktoriserad domare. Resultatet registreras i Hunddata och berättigar bland 

annat till den lägre avgiften vid valpregistrering, gäller som slutlig inmätning för hundar över 

15 månader, och som utställningsmerit för championat i annan disciplin. Avgiften för en 

exteriörbedömning beslutar arrangören, men den ska vara lägst 500 kronor. Hund ska vara 

lägst 9 månader för att delta på exteriörbedömningen. Exteriörbedömning som beskrivs ovan 

är ett tillfälligt sätt att möta det uppkomna behovet under rådande pandemi och gäller från och 

med den 1 oktober 2020 tills vidare.  

 

Tips och råd för exteriörbedömning: 

  Anmäl till Ingvar Karlsson senast 14 dagar (ingvar.k@svenskadreverklubben.se, 070- 670 00 76) 

innan ni vill genomföra en exteriörbedömning. Ange datum, ort och domare.  

 Ta kontakt med och boka domare i samband med planeringen av bedömningen. Rimligt är att om 

inget annat överenskoms erbjuda sedvanligt domararvode.  

 Utlys tillfället för exteriörbedömning i klubbens olika kanaler, t ex hemsida och Facebook.    

 Hundägare som vill delta ska anmäla sig i förväg till er, det är för att ni ska kunna planera dagen på 

bästa sätt och förbereda resultatlistorna. Ni kan då också ge dem en ungefärlig tid de ska vara på plats 

för hundens bedömning. 

  Hund som ska delta ska vara lägst 9 månader och uppfylla kraven på registrering som framgår av 

utställningsreglernas punkt 17.  

 Det ska finnas kritiklappar och resultatlistor att fylla i. OBS!! Dreverdata eller Jyckedata skall 

INTE användas.  

  Ni ska ha en ansvarig person på plats. Personen ska vara utbildad utställningsansvarig (SUA) eller 

ringsekreterare. 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.  

 Hundens resultat registreras på resultatlistan i den klass hunden är berättigad att delta i.  

 Domaren ska endast ge hunden en kvalitetsbedömning: Excellent, Very Good, Good, Sufficient, 

Disqualified eller Cannot be judged. Observera att ingen konkurrensbedömning genomförs och 

således delas inga CK ut!  

 Hundägaren får första sidan av kritiken med sig hem, precis som på utställning.  

 Resultatet ska skrivas i en resultatlista där hundens registreringsnummer och namn tydligt är 

ifyllt. Resultatlistor och kritiklappar skickas omgående till:  Ingvar Karlsson, Ullvi Båthusgattu 10 

793 91 Leksand, ingvar@svenskadreverklubben.se 
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 Kostnaden för en hund att delta på bedömningen bestämmer klubben själv, men ska vara lägst 500 

kr.  

 Arrangerande klubb faktureras sedvanlig stambokföringsavgift på 40 kr per resultat.  

 Tänk på att det ska finnas bra förutsättningar för deltagare och funktionärer att hålla avstånd 

till varandra samt ha god handhygien under hela bedömningstillfället. 

 


