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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
göras en individuell mätning av mankhöjd. Observera att det inte finns något skäl att göra en
inmätning om hunden inte hamnar i annan kategori än dess ras. För den som vill ange hundens
mankhöjd för att tävla rallylydnad kan det göras av föraren själv men detta gäller inte som inmätning i
bruks.
Inmätningstillfällen läggs in i SBK Tävling direkt av arrangören via fliken Tävlingar och sedan Ny
brukstävling. Anmälan till Inmätningstillfälle sker via SBK Tävling, där också mankhöjden på
hundarna läggs in manuellt av arrangören utefter de ifyllda Intyg för inmätning som inmätaren fyller i
mankhöjden på. Dessa intyg ska i original sparas hos arrangören i två år och en kopia kan ges till
hundägaren.
Manuellt inlägg av mankhöjd görs i inloggat läge och utförs så här:
När Inmätningen är klar ska Inmätningstillfällets status i SBK Tävling sättas i Pågående läge, sedan
klickar arrangören in på klassen, klickar därefter in på en ikon som ser ut som en gubbe med en
penna, som finns långt ut till höger på varje anmäld hund, och där lägger in cm i mankhöjd samt
sparar. Och sedan går man vidare till nästa hund på samma sätt tills alla hundars mankhöjd är inlagda.
Därefter Verifierar man klassen, sedan Verifierar man tävlingen och slutligen klickar man i Rapportera
till SBK.
Inmätning kan göras av person som är av SBK auktoriserad exteriörbeskrivare (oavsett ras),
exteriördomare (oavsett ras) eller agilitydomare. Men även norska inmätningar är giltiga, då de är
gjorda av agilitydomare, exteriördomare eller ”autorisert brukshunddommer”. Hunden måste vid
inmätningstillfället ha uppnått minst 18 månaders ålder.
Resultat av inmätning från andra officiella sammanhang, t.ex. agilitytävling, exteriörbeskrivning i
samband med Korning eller exteriörbeskrivning från SSRK samt norska inmätningar, är godkända
att sända in (i pappersform eller digitalt) till SBK förbundskansli på något av följande sätt:
•

SBK exteriörbeskrivningsprotokoll

•

SBK protokoll för speciellt inmätningstillfälle som arrangerats innan majmånad eller separat
inmätning i samband med exteriörbeskrivning

•

SSRK exteriörbeskrivningsprotokoll

•

mätintyg för agility

•

norskt inmätningsintyg

Förbundskansliet för då in resultatet i hundens profil i SBK Tävling. I väntan på sådant införande
kan protokollet/intyget uppvisas vid tävling..
Avgiften för separat inmätning är 50 kr, då den ingår i komplett exteriörbeskrivning tas ingen
extra avgift ut. Avgiften tillfaller arrangören som sedan betalar personen som genomför
inmätningen 20 kr/hund + reseersättning. Detta börjar att gälla från 1 maj 2017.

I SBK Tävling kan finnas mankhöjd inlagd för en hund men om den inte är flaggad som officiell
inmätning så gäller den bara för rallylydnad, inte för bruks. Bilden till vänster visar hur officiell
inmätning av mankhöjd ser ut i SBK Tävling, bilden till höger visar skillnaden mot egenhändigt
angiven mankhöjd som används i rallylydnaden.

Liksom tidigare måste arrangören titta igenom startlistan för att se vilka raser som förekommer och
vilka hinderhöjder och apportvikter som gäller för dessa enligt rasförteckningen. Nytt från 2017 är
att vissa hundar i startlistan (se bild nedan) kan vara markerade med ett ”Ja” i kolumn ”Inm.” vilket
innebär att hunden är officiellt inmätt. SBK Prov lägger sedan på domarprotokollen (omedelbart
efter hundens namn) in den mankhöjd som gäller (se bild nedan). Arrangören kan också i hundens
profil se den officiellt inmätta mankhöjden. Med hjälp av tabellen i reglerna väljs sedan hinderhöjd
och apportvikt. Observera att det inte räcker med att hunden har en mankhöjd angiven i sin profil,
den måste också vara flaggad som ”Officiell inmätning” (detta görs av förbundskansliet). Om
kansliet ännu inte hunnit göra denna markering så kan föraren uppvisa ett protokoll/intyg från
officiell inmätning.
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