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Introduktion 
 
 
Denna kurs vänder sig till utställare, uppfödare och andra SKK-medlemmar 
som vill lära sig mer om anatomi och bedömning. 
 
Spridningen vad beträffar deltagarnas förväntningar och förkunskaper kan 
bli påtagliga både inom och mellan de olika kurserna. För kursledaren 
innebär detta att hon/han måste vara flexibel och kunna ändra sin 
planering i pågående kurs för att kunna tillmötesgå deltagarnas önskemål 
och för att kunna anpassa kursen till lämplig nivå.    
 
Eftersom detta är en grundkurs så måste deltagarnas förutsättningar och 
behov vara styrande vid val av metod och innehåll. Kursens mål är därför 
inte givna eller densamma för varje enskild kurs. 
 
Vad beträffar innehåll bör kursledaren vara lyhörd för deltagarnas 
önskemål. Vissa av momenten som ingår kan avkortas eller utgå om detta 
är deltagarnas behov eller att förkunskaperna motiverar det. På grund av 
detta är det omöjligt att ange tidsramar för de ingående momenten. 
 
Den viktigaste delen av kursen är de praktiska övningarna och för att 
samtliga deltagare ska ha möjlighet att vara aktiva krävs små grupper vid 
dessa övningar. 
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- Målgrupp 
o Medlemmar i SKK-organisationen; 

 Aktiva utställare 
 Uppfödare 
 Andra SKK-medlemmar med vissa förkunskaper som vill lära mer 

 

- Tidsram 
o Veckoslutskurs 

 

- Deltagarantal 
o 15-20 st 

 

- Kursens mål 
o Att ge deltagarna kunskaper om: 

 varför vi har hundutställningar 
 rasstandards tillkomst och dess betydelse vid bedömning 
 principer och tekniska anvisningar för bedömning 
 hur hund detaljbeskrivs på utställning 
 varför hundarna tilldelas de kvalitetspriser de gör på utställning 
 innebörden och tillämpning av de särskilda rasspecifika 

domaranvisningarna (SRD) 
 etiska regler 
 vilken utbildning svenska utställningsdomare har och hur man antas 

till grundutbildningen 
 

o Att ge deltagarna grundläggande kunskaper om hundens anatomi  
 genom föreläsning samt praktiska övningar 

(de praktiska övningarna kan anses vara kursens kärna och 
tyngdpunkten på utbildningen bör ligga här) 

 

- Kursmaterial 
o Anatomiboken 
o Lättfattlig anatomi 
o Särskilda rasspecifika domaranvisningar (SRD) 
o Att exteriörbedöma hund 
o Utställnings- och championatregler 
o Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare 
o Regler och anvisningar för exteriördomare samt domaretiska regler 
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- Deltagarnas förberedelser inför kursen 
 

o Under hela kursen bör kursledaren vid genomförandet använda sig av 
praktiska moment så långt det är möjligt. 
 

o Deltagarna förväntas att ha läst följande litteratur före kursens 
genomförande: 

 Anatomiboken   
- Hundens anatomi och skelettet sidorna 14-19. 
- Tänder och bett sidorna 24-32  
- Huvudformer och nosparti sidorna 33-39 
- Ögon och uttryck samt öron sidorna 41-47 
- Halsen, överlinje samt kors sidorna 50-56 
- Bröstkorgen sidorna 57, 59-60 
- Underlinjen sidan 61 

  - Fronten sidorna 62-73 
  - Bakbenen samt svansen sidorna 74-82 
  - Rörelser sidorna 83-86 och 90-104 

 
 Utställnings- och championatregler sidorna 16-27 

 
 

- Anvisningar till deltagarna inför kursen 
 
Det är viktigt att vi alla använder samma begrepp för exteriöra och anatomiska 
detaljer och av den anledningen så är det en fördel om deltagarna inför kursen är väl 
förtrogna med dessa begrepp (sid 14-15 Anatomiboken). 
 
Det är även viktigt att ha kännedom om detaljer såsom olika bettformer och olika 
huvud- och ögonformer. Även sådana detaljer som olika öron och öronansättning är 
bra att känna till.  
 
Goda förkunskaper hos deltagarna kan öka möjligheterna att öka förståelse och 
kvaliteten på kursen, därför är det bra om kursdeltagarna har läst igenom ovan 
nämnda sidor i Anatomiboken. 
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Förslag till kursupplägg 
Kursdeltagarna antas att före kursen ha läst anvisade sidor i Anatomiboken samt vara väl 
förtrogen med de vanligaste begreppen. 

 

Dag 1 
 

Samling med praktiska frågor 
kring kursen 
Handledaren bör bland annat informera om 
att detta är en grundläggande kurs. 
Ett tips är att även fråga deltagarna om 
förväntningar och ambitionsnivå. 
 
 

Hundutställningars syfte  
Hundutställningars syfte och mål. 

Sid 3 i Att exteriörbedöma hund  
Bild 1 
 
 

Anatomiföreläsning 
Här är det av stor vikt om man under 
föreläsningen kan illustrera med praktiska 
exempel i så stor utsträckning som möjligt. 
Detta innebär att föreläsaren bör ha tillgång 
till hundmaterial. 

Bild 2-28 
 
 

Praktiska anatomiövningar 
Praktiska övningar där deltagarna i grupper 
om 2, 3 eller max 4 går igenom hundar. 

Här är det viktigt att deltagarna inser vikten 
av hur man hanterar olika typer av hundar. 

Viktiga moment att med synen och främst 
händerna beskriva allt som man ser. 

Var extra observant på att deltagarna tränar 
sin förmåga att se proportioner, balans samt 
helhet. 

Deltagarna gör stödanteckningar för att 
dokumentera iakttagelserna. 

Anteckningar 
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forts. praktiska anatomiövningar 
 
 
I vardera grupp bör man gå igenom minst 
fyra olika hundar av varierande storlek och 
rasgruppstillhörighet. Samtliga hundar gås 
igenom av varje grupp. 
 
 

Gemensam genomgång 

Genomgång av hundmaterialet. 

Vad har vardera gruppen sett?  
En grupp beskriver vardera hund och de övriga 
grupperna fyller på med sina observationer. 

Könsprägel? 
Vad kan man avläsa hos hunden?  
Ängslig?  
Rädd?  
Skygg?                              mm. 

Vad ska vi tänka på vid hanteringen av 
aktuell hund? 

Beskrivningen av hela hunden!  

Finns det något man har sett hos vardera 
hund som skulle kunna inverka menligt på 
hundens hälsa och välbefinnande?  

Avsluta med sammanfattning av vad 
grupperna har observerat. 

 

Rasstandarders uppbyggnad 

Genomgång av en standard för att belysa 
standardens uppbyggnad samt tolkning av 
standard. 

Sid 87-88 i Anatomiboken 

Deltagarna får tillgång till standarder för de 
raser som ska bedömas på kommande 
övningspass (de raser som ska bedömas 
följande dag). 

Bild 29-35 

Anteckningar 
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Dag 2 
 
Dagen kan inledas med att deltagarna tar 
upp frågeställningar som kan ha uppkommit. 

 

Regler och anvisningar 
Kort genomgång av regler för utställningar 
samt regler för bedömning. 

Utställnings- och championatregler främst 
sid 16-27  
 
 

Särskilda Rasspecifika 
Domaranvisningar 
Introduktion, tillämpning och generellt för 
hundar av alla raser 
sid 3-6. 

Gå igenom ett exempel på en ras som ingår! 

Genomgång av utvärderingsblanketten! 

Bild 36-38 
 
Nu kan det vara lämpligt att reflektera över 
sambandet mellan exteriör, funktion samt 
mentalitet som är kopplat till vardera ras.  

Bild 39-40 

Koppla nu även samman detta med SRD . 
 

 

Bedömningsteknik 
Sid 9 i Att exteriörbedöma hund 
Obs! Byt ut till nuvarande system sid 11! 

Sid 13-18 med tonvikt på detaljbeskrivning. 

Belys hur detaljgranskning bör utföras samt 
hur en kritik kan utformas. 

Kursledaren kan med fördel visa 
ovanstående moment med praktisk 
bedömning av en hund. 

Bild 41-48 
 

Anteckningar 
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Praktiska övningar i bedömning 
Deltagarna är förberedda genom att ha haft 
tillgång till standarder för de deltagande 
raserna. 

Deltagarna delas in i nya grupper om 2, 3 
eller max 4 deltagare. 

Praktisk bedömning av hundar med skriven 
kritik på minst fyra hundar av skilda storlekar 
och grupptillhörighet. Samtliga grupper 
bedömer samma hundar.   
 
 

Gemensam genomgång 
Genomgång av bedömningen (där en hund 
per grupp redovisas, övriga grupper fyller på 
med sina avvikelser eller tillägg ).  

Avsluta med sammanfattning av gruppernas 
bedömning. 
 
 

Domaretiska regler 
Genomgång av de domaretiska reglerna. 

 
 

Kort genomgång av regler och 
riktlinjer för domarutbildningen 
Genomgång av utbildningsplan för 
exteriördomare i grundutbildning 

Sid 3-10 i ’Regler och riktlinjer för utbildning 
av exteriördomare’. 

Bild 49-52 
 
 

Kursavslutning 
Utvärdering och avslutning 
 
 
 

Anteckningar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


