
Axplock av nyheter i utställningsringarna från 1/1 2020 

(Källa: SvTKs hemsida samt SKKs hemsida) 

 

Ny mätning 

Slutligt inmätt hund får i hundregistret bokstaven M (M= slutligt inmätt). Efter 

slutlig inmätning får hunden inte tävla som annan storlek. 

Slutlig mätning av tax ska ske vid första utställningstillfället från det att hunden 

uppnått 15 månaders ålder. Denna mätning genomförs innan bedömningen 

börjar. Därefter avgör domaren, vid varje enskild utställning, om hunden ska 

mätas. 

• Normaltax:  
Hanar: över 37 cm - upp till 47 cm  
Tikar: över 35 cm - upp till 45 cm 

 
• Dvärgtax:  

Hanar: över 32 cm - upp till 37 cm  
Tikar: över 30 cm - upp till 35 cm 
 

• Kanintax:  
Hanar: över 27 cm - upp till 32 cm  

Tikar: över 25 cm - upp till 30 cm 

• Hundar under 15 månader ska mätas och tävla som rätt storleksvariant 
utifrån de nya måtten för hanhundar. 

• Hundar som får sin slutliga inmätning, det vill säga deltar på utställning från 

15 månaders ålder, ska mätas in utifrån den nya standarden och få 
markeringen M = slutligt inmätt. 

• För de hanhundar som sedan tidigare är slutligt inmätta, men som med de 

nya måtten tillhör en annan storleksvariant än den som de är slutligt inmätta 
som, kan hundägaren ansöka om omregistrering hos SKK 
Registreringsavdelning som då omregistrerar hunden om det mått som finns 

registrerat vid utställningstillfället för den slutliga inmätningen ger underlag 
för detta. 

• En sen tidigare slutligt inmätt hanhund kan inte byta storleksvariant på 

utställningen utan det måste göras innan anmälan till utställning via SKK 
Registreringsavdelning. 

• Inga resultat kommer strykas på grund av byte av storleksvariant i likhet med 

hur hundar under 15 månader hanteras. 
• Inga ommätningar på grund av den nya standarden tillåts. 

 

För normaltax blir det ingen inmätning av dessa även om det nu finns angivet ett 

maxmått. En för stor normaltax kan aldrig bli någonting annat än en normaltax. 
Domaren väger det felet mot hundens övriga förtjänster, precis som vilken 

annan ras som helst. Samma sak gäller naturligtvis för en för liten kanintax. 



Sista chansen för NORD U! 

Från den 1 januari 2020 upphör titeln Nord UCH. Men det går att ansöka om 

titeln även under 2020 så länge meriterna till championaten som berättigar till 

titeln är tagna senast den sista december 2019. 

 

Ohälsa 

Hund som vid tre (3) tillfällen tilldelats Disqualified med hänvisning till 

anatomiska defekter som väsentligt påverkar hundens hälsa och sundhet äger 

inte rätt att delta på utställningar och prov. 

 

För mer detaljer och info, se SvTKs hemsida www.taxklubben.org och Svenska 

Kennelklubbens hemsida www.skk.se 

Se även de fullständiga reglerna från FCI. 

http://www.taxklubben.org/
http://www.skk.se/

