
 

  Exteriörbedömning 13/11 – 2020 

 
              För samtliga raser i grupp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 samt i  

                     grupp 7 Bracco Italiano och strävhårig Vorsteh 

 

Svenska Molosser- och Herdehundklubben (SMHK) arrangerar exteriörbedömningar i Jönköpingstrakten.  

Då vi har ett begränsat antal platser, så är det först till kvarn som gäller vid anmälan. 

Plats: Fabriksvägen 4, 564 35 Bankeryd 

Datum: Fredag den 13 november – från kl. 14.00 (meddela vid anmälan om man inte kan före 16.00) 

Domare: Åke Cronander 

Raser: Samtliga raser i grupp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 samt Bracco Italiano och strävhårig Vorsteh 

Anmälan: Anmälan sker via anmälningsformuläret. 

Avgift:  500:-, betalas till postgiro 425 79 80-5 eller Swish 123 115 35 01,  

märk inbetalningen med hundens namn & registreringsnummer.  

Betalning sker efter det att ni mottagit bekräftelse på anmälan. 

Sista anmälningsdag: 5 november, notera att anmälan kan komma att stänga tidigare om  

maximalt deltagarantal uppnås. 

 

Anmälan är bindande och medlemskap i SKK organisation krävs.  

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. 

Domaren kommer titta på hunden både i rörelse och uppställd, samt gå igenom den precis som på vanlig utställning. Hunden får en skriftlig 

kritik och tilldelas kvalitetspris Excellent, VeryGood, Good, Sufficient, Disqualified eller Cannot be judged.  

På en exteriörbedömning får hunden en kvalitetsbedömning, däremot sker ingen konkurrensbedömning.  

Certifikatkvalitet (CK) är ett kvalitetspris som kan delas ut på exteriörbedömning. 

 

De raser som har Ck utdelade i jaktkonkurrensklass som utställningsmerit för svenska utställningschampionat,  

SE UCh, kan alltså inte tillgodoräkna sig ett CK utdelat på exteriörbedömning för championatet, eftersom det inte utdelats i 

jaktkonkurrensklass. 

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.  

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

Exteriörbedömningen är öppen för hundar som är registrerade hos SKK och är lägst 9 månader. 

Covid-19: SMHK följer de regler och rekommendationer som meddelas av regering, myndigheter samt SKK centralt. För att vi ska kunna 

beräkna deltagarantalet gäller endast föranmälan samt en person per anmäld hund. 

Starttider kommer att meddelas per e-post efter att anmälan har stängt, vi kommer att släppa in strax före aktuell hunds bedömning och det 

är inte tillåtet att stanna kvar efter bedömningen, på så vis räknar vi med att det endast kommer att vara ett fåtal personer på plats under 

bedömningen. 

I hallen går man in i en dörr och ut i annan dörr, vilket innebär att man inte behöver mötas. 

* Har du symtom stannar du hemma. 

* Tillhör du en riskgrupp så anmäler du på eget ansvar. 

Övriga anvisningar skickas ut tillsammans med tidsschemat. 

Anmälningsformuläret finns på klubbens hemsida www.smhk.nu         

https://forms.gle/YSiUaf8atzaiw5fL7 

Vid frågor kontakta: Carina Nilsson 070-350 43 13, Sussi 070-834 13 12 

VÄLKOMNA 

http://www.smhk.nu/

