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Instruktioner till domare avseende obligatorisk mätning på officiella
utställningar
För utländsk domare ska arrangören tillhandahålla mätsticka, alternativt måttband (inte
bredare än 1 cm). För pudel rekommenderas mätbåge.
Mätning av mankhöjd ska ske på ett plant underlag.
Mätning sker på skulderbladets högsta punkt.
Mätresultatet ska anges både på kritiken och i resultatlistan.
Mätning av bröstomfång på tax sker vid bröstkorgens djupaste del. Måttbandet ska inte
vara mer än 1 cm brett.
Mätning av tax, pudel, xoloitzcuintle, perro sin pelo del perú samt tysk spets/kleinmittel och grossspitz genomförs innan bedömningens början. Detta gäller endast hundar
vilka inte är ”slutligt inmätta”. Hund som inte blivit slutligt inmätt tidigare ska alltid
flyttas till den variant som gäller. Mätresultatet ska anges i cm i både i kritiken och
resultatlistan, för pudlar anges endast storleksvariant.
Mätning av mankhöjder
Utdrag ur Standardkommitténs protokoll nov-94:
Standardkommittén har diskuterat frågan om mätning av mankhöjd hos hund, vilken
föranletts av svårigheten att exakt mäta en hund och att hos vissa raser över- respektive
underskridande av angivna maximi- respektive minimimått innebär diskvalificering på
utställning.
Kommittén har därför förordat följande princip:
1. För hund, som överskrider maximihöjden med mindre än 1 cm ska gälla att
hunden inte är över maximihöjden. Till exempel maximihöjden är 60 cm, vid
mätning är hunden 60,9 cm. Höjden ska då anges till 60 cm.
2. För hund som underskrider minimihöjden med mindre än 1 cm ska gälla att
hunden inte är under minimihöjden. Till exempel minimihöjden är 50 cm, vid
mätning är hunden 49,1 cm. Höjden ska då anges till 50 cm.
Ovanstående princip är fortfarande aktuell och ska tillämpas för alla raser.
(Se även särskilda instruktioner i Utställnings- och championatregler gällande raserna
pudel, tax, xoloitzcuintle, perro sin pelo del perú och tysk spets/klein- mittel- och
grosspitz.)
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För följande raser gäller för närvarande obligatorisk mätning:
Grupp 1:

---

Grupp 2:

landseer (från 2020-01-01 till 2021-21-31), leonberger (från 2019-01-01
till 2020-12-31)

Grupp 3:

---

Grupp 4:

tax (dvärg och kanin, alla hårlag, tills slutlig inmätning vid 15 mån ålder)

Grupp 5:

hälleforshund, jämthund, karelsk björnhund, norsk älghund (grå), norsk
älghund (svart), rysk europeisk lajka, svensk vit älghund, västsibirisk
lajka, östsibirisk lajka,
pero sin pelo del peru (tills slutlig inmätning vid 15 mån ålder),
tysk spets/kleinspitz, tysk spets/mittelspitz, tysk spets/grosspitz (tills
slutlig inmätning vid 15 mån ålder), keeshond (tysk spets/wolfspitz) (från
2020-01-01 till 2021-12-31), xoloitzcuintle (tills slutlig inmätning vid 15
mån ålder)

Grupp 6:

alpenländische dachsbracke, american foxhound, anglo-russkaja gontjaja,
basset artésien normand, bayersk viltspårhund, drever, dunkerstövare,
finsk stövare, foxhound, gotlandsstövare, haldenstövare, hamiltonstövare,
hannoveransk viltspårhund, hygenstövare, istarski kratkodlaki gonic,
russkaja gontjaja, sabueso español, schillerstövare, schweiziska små
stövare/-berner,-jura,-luzerner,-schwyzer, schweiziska stövare/-berner,jura,-luzerner,-schwyzer, serbski gonic, smålandsstövare,
slovenský kopov (från 2019-01-01 till 2020-12-31), treeing walker
coonhound

Grupp 7:

breton

Grupp 8:

wachtelhund

Grupp 9:

bichon havanais (från 2020-01-01 till 2021-12-31), pudel; toy, dvärg,
mellan (tills slutlig inmätning vid 15 mån ålder)

Grupp 10:

afghanhund (från 2020-01-01 till 2021-12-31)
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