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Till SBK:s exteriörbeskrivare samt rasklubbar
Nytt inför 2017 gällande exteriörbeskrivning och inmätning
mankhöjd inför bruksprov
SBK-kongressens beslut om att anta förslaget gällande nya MT-regler, där även
exteriörbeskrivning ingår, antogs inte av SKK/CS. Det innebär att vårt förslag om att sänka
åldern till 12 månader för att få göra exteriörbeskrivning inte gäller om resultaten ska
stambokföras i SKK. Rasklubbarna ställde sig positiva till sänkt ålder, och även att hundarna då
skulle kunna exteriörbeskrivas i samband med t.ex. MH.
Alla exteriörbeskrivningsprotokoll ska registreras i Lathunden av varje rasklubb, oavsett ålder vid
beskrivningen.
Nu har SBK beslutat att följande ska gälla, så det är viktigt att ni uppmärksammar både
hundägare och uppfödare om vad som gäller.

Exteriörbeskrivning
Uppdelning i mentaltest samt exteriörbeskrivning

I korningsreglerna ingår både mentaltest och exteriörbeskrivning, vilka kan genomföras vid
samma tillfälle eller vid skilda tillfällen enligt arrangörens bestämmande. Arrangören ska dock
sträva efter att anordna både mentaltest och exteriörbeskrivning.
Hund kan delta vid mentaltest respektive exteriörbeskrivning vid olika tillfällen.
Exteriörbeskrivning kan, om domare och arrangör medger, göras i samband med officiell
utställning arrangerad av SBK, eller exteriörbeskrivning anordnad av rasklubb samt i samband
med MH.
Förfrågan/anmälan ska alltid ske i förväg till arrangör.
Rutiner för hundar av olika ålder:
Från 12 till 17 månader:
- Stambokförs ej på SKK Hunddata, utan redovisas endast i programmet Lathunden för
varje ras.
- Rätt att exteriörbeskriva från 12-17 månader har enbart auktoriserad exteriörbeskrivare,
utbildad av SBK på rasen.
Från 18 månader:
- Ingen övre åldersgräns.
- Stambokförs på SKK Hunddata samt redovisas i programmet Lathunden för varje ras.
- Rätt att beskriva har domare utbildad på rasen, samt auktoriserad exteriörbeskrivare,
utbildad av SBK på rasen.
Resultat av exteriörbeskrivning mellan 12-17 månader ska föras in på särskild resultatlista som
kommer att finnas att ladda ner från SBK:s hemsida.
I övrigt sker resultatrapportering som tidigare.
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Anmälan av exteriörbeskrivning enligt gällande regelverk.
Lista över auktoriserade exteriörbeskrivare återfinns på SBK:s hemsida. Om ni i rasklubben
saknar någon eller vill ändra något kontakta agneta.olsson@brukshundklubben.se
Gå även igenom era kontaktuppgifter så att de stämmer.

Anvisning för inmätning av individuell mankhöjd i bruks
För hund, som skulle hamna i annan kategori än dess ras vad gäller hinderhöjder och
apportvikter, kan en individuell mätning av mankhöjd göras. En sådan inmätning kan utföras av
person som av SBK är auktoriserad att exteriörbeskriva (oavsett ras).
Inmätningen kan ske i samband med anordnad exteriörbeskrivning (separat eller som del av en
komplett beskrivning) eller vid av klubb eller distrikt anordnat speciellt inmätningstillfälle.
Hunden ska ha uppnått minst 18 månaders ålder.
Observera att det inte får ske några ”privata” inmätningar som bara är en sak mellan föraren och
beskrivaren, utan det ska vara vid ett beskrivningstillfälle eller av klubb/distrikt anordnat separat
inmätningstillfälle.
Resultatet av inmätningen redovisas på speciellt protokoll (i pappersform eller digitalt) som
insändes till förbundskansliet samt ges till hundägaren. Förbundskansliet för in resultatet i
hundens profil i SBK Tävling. I väntan på sådant införande kan protokollet uppvisas vid tävling.
I SBK Tävling kan finnas mankhöjd inlagd för en hund, men om den inte är flaggad som
officiellt inmätt så gäller den bara för rallylydnad och inte för bruks.
Avgiften för en separat inmätning är 50 kr till arrangören, som sedan ansvarar för att betala ut
arvode och reseersättning till beskrivaren. Då inmätningen görs i samband med en komplett
exteriörbeskrivning tas ingen extra avgift ut.
Via denna länk hittar du mer information och också det intyg som ska användas (bland
dokumenten i högerkanten):
http://www.brukshundklubben.se/tavling-utstallning/bruksprov/bruksprovsregler/
Frågor besvaras av margaretha.carlsson@brukshundklubben.se

Bilaga; lista på exteriörbeskrivare

God fortsättning och Gott Nytt År!
Utskottsgruppen exteriör
Margaretha Carlsson och Ulrica Barck
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