Fastställt 2012-01-01
( Reviderad 2013-07-01)

Bestämmelser för korning
Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar
Anordnade av SKK och till SKK anslutna läns- och specialklubbar samt avtalsanslutna
rasklubbar.
Dessa bestämmelser är fastställda att gälla fr.o.m. 2013-01-01 t o m
2016-12-31. Eventuella ändringar som påkallats av svensk lagstiftning eller FCI
återfinns på SKKs webbplats (www.skk.se)
Nedanstående bestämmelser gäller för officiella (stambokförda) utställningar, prov och
tävlingar som anordnas av Svenska Kennelklubben (SKK) och till SKK anslutna länsoch specialklubbar samt avtalsanslutna rasklubbar.
Härutöver gäller i tillämpliga delar SKKs stadgar, samt bestämmelser som utfärdats av
myndighet.
Sammanförandet av hundar till utställningar, prov och tävlingar ställer krav på såväl
arrangör som ägare/förare av hund för att kunna upprätthålla ett gott skydd mot
smittsamma sjukdomar och skador på människor, den egna hunden och andra djur.
Hundens välfärd har alltid högsta prioritet på samtliga arrangemang inom SKKorganisationen.
Det är också viktigt att resultatet av bedömningen inte påverkas av otillbörliga
förhållanden.
Det åligger deltagare och funktionär att handla eller uppträda på sådant sätt att det inte
skadar eller motverkar SKK eller dess medlemsorganisationer samt att på prov,
utställning eller tävling inte agera på sådant sätt att det påverkar andra hundars chanser
till rättvis bedömning och att inte heller uttala sig nedsättande om andra hundar,
funktionärer eller deltagare.
Samtliga hundar ska ställas till förfogande för de undersökningar och de provtagningar
som kan föranledas av kontroll av doping och andra otillbörliga förhållanden.
När veterinärintyg åberopas för en hund ska detta vara utfärdat på av SKK godkänd
blankett (se exempelvis F145 Sveriges Veterinärförbund eller motsvarande). Uppgifter
som ska finnas med för att intyget ska accepteras är: ras, registrerat namn,
registreringsnummer, ID-nummer, beskrivning av skada, om den är förvärvad, vad
ingreppet avser, åtgärd, anledning till åtgärd och om kroppsdel avlägsnats kommentera
dess utseende. Intyg i original ska alltid medtas vid utställning.
Arrangör äger rätt att kopiera veterinärintyg.

Person som av SKKs Disciplinnämnd uteslutits ur SKK-organisationen eller som av
nordisk kennelklubb eller FCI avstängts från rätten att delta på utställning, prov eller
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tävling, eller som på grund av myndighetsbeslut inte får hantera eller inneha djur, får inte
delta på prov eller tävling. Sådan person får inte heller ställa ut eller visa hund eller delta med
avels- eller uppfödargrupp på utställning. Detta gäller även person som valt att utträda ur
SKK-organisationen under pågående utredning i SKKs Disciplinnämnd, innebärande att
SKKs Disciplinnämnd inte kan pröva ärendet i sak. Hundägare ansvarar för att hund vid
utställning, prov eller tävling inte visas/förs av person som är utesluten, avstängd eller av
myndighet ålagts förbud att hantera eller inneha djur.
Hund som under de senaste sex månaderna före utställning, prov eller tävling ägts av person
som av SKKs Disciplinnämnd uteslutits eller ålagts förbud att anmäla, föra eller låta framföra
hund vid utställning, prov eller tävling, får inte delta.
Resultat tilldelade i officiell klass registreras hos SKK. Endast registrerad hund kan tilldelas
championat.
1. Vaccinationer
Deltagande utländska hundar ska vara införda till Sverige i enlighet med svenska
införselbestämmelser för hund avseende rabiesvaccination och avmaskning gentemot
bandmask (echinococcos).
Deltagande hund ska vara vaccinerad mot valpsjuka enligt följande:
•

Hund under ett (1) års ålder: vid lägst tio (10) veckors ålder.

•

Hund över ett (1) års ålder: Hund ska vara vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder och
inte vara utförd för mer än fyra (4) år sedan.

•

Förstagångsvaccination ska vara gjord minst fjorton(14) dagar före prov-, tävlingsoch/eller utställningsdagen.

Kontroll av att gällande införsel- och vaccinationsbestämmelser följts kan förekomma.
Vidare rekommenderar SKK att deltagande hundar dessutom är vaccinerade mot
parvovirusinfektion och parainfluensa (kennelhosta).
2. ID-märkning
Hund ska vara ID-märkt för att få delta på officiell utställning, officiellt prov eller tävling
(gäller även blandras och oregistrerad hund).
ID-märkningen kan ske genom tatuering eller genom implantat av microchip som uppfyller
ISO-standard 11784 och 11785.
Specialklubb äger rätt att bestämma att endast tatuering ska gälla vid klubbens arrangemang.
Deltagare som tillhandahåller egen avläsare äger rätt att delta med microchipmärkt hund
oavsett om arrangören beslutat om tatuering.
Vid utställning anordnad av SKKs centralstyrelse eller SKK/länsklubb är arrangören skyldig
att tillhandahålla avläsare.
Kontroll av ID-märkning kan ske genom stickprov.

2

3. Ansvar
Hundägare eller dennes ombud står under pågående utställning, prov eller tävling under det
ansvar som följer av lagen om tillsyn över hundar och katter.
Utställare, prov- eller tävlingsdeltagare svarar för att hunden hålls på ett sådant sätt att den
inte kan tillfoga sig själv eller andra skada. Förvaring i bil, bur, tält eller dylikt får under inga
omständigheter ske under sådana förhållanden att hunden kan ta skada.
Om hundägare eller dennes ombud under utställning, prov, tävling eller klubborganiserad
aktivitet förvarar hund i strid mot ovanstående ska denne, av tjänstgörande funktionär, på
särskild blankett, rapporteras till SKK. Exempel på funktionär är: bestyrelse, kommissarie,
tjänstgörande veterinär, prov- eller tävlingsledare, domare, ringsekreterare, instruktör samt
figurant vid prov. Det åligger arrangören att tillse att blanketten finns tillgänglig vid
arrangemanget.
Arrangerande klubb fritar sig och sina funktionärer från allt ansvar för skada eller förlust som
kan uppstå för hundägare i samband med utställning, prov eller tävling. Detsamma gäller
skada som förorsakats av hund under pågående utställning, prov eller tävling om skadan inte
bevisligen varit en följd av uppenbart bristande arrangemang.
Aga av hund är förbjuden.
4. Force majeure
Arrangören är inte skyldig att återbetala anmälningsavgiften om arrangemanget blivit inställt
på grund av force majeure.
SKK eller medlemsorganisation svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader
som orsakats på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman
eller funktionär inom SKK eller medlemsorganisation som fattat beslut om sådant
evenemang, svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.
5. Oacceptabelt beteende
Hundar som under utställning, prov, tävling eller klubborganiserad aktivitet uppvisar ett
oacceptabelt beteende genom att visa aggressivitet, göra utfall eller på annat sätt uppträda
hotfullt mot människor och/eller andra hundar kan avvisas från området.
Särskild rapporteringsskyldighet för domare och funktionärer
Tjänstgörande domare och funktionär är skyldig att på särskild blankett, skriftligen till SKK
rapportera då hund under utställning, prov, tävling eller klubborganiserad aktivitet visat
oacceptabelt beteende enligt ovan. Det åligger arrangören att tillse att blanketten finns
tillgänglig vid arrangemanget.
Exempel på funktionär är: bestyrelse, kommissarie, tjänstgörande veterinär, prov- eller
tävlingsledare, ringsekreterare, instruktör samt figurant vid prov.
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6. Hinder för deltagande i utställningar, prov och tävlingar
Mentalitet
Hund som vid tre (3) tillfällen tilldelats Disqualified eller 0 pris med hänvisning till
mentaliteten, äger inte rätt att delta.
Smittsam sjukdom
Hund som har en smittsam sjukdom eller ohyra får inte delta.
Hund får inte delta som under den senaste månaden har haft eller misstänkts ha haft
valpsjuka, parvovirusinfektion eller kennelhosta, eller som under den senaste månaden vistats
tillsammans med hund som då var sjuk i någon av dessa sjukdomar.
Hund får inte delta tidigare än 2 månader efter avslutad karantänsvistelse.
Dräktig tik och valptik
Dräktig tik får inte delta i prov, utställning eller tävling 30 dagar före valpning, beräknat från
63 dagar efter första parningen, och får inte heller delta förrän 75 dagar efter valpning oavsett
resultatet av valpningen.
Tillägg (Enligt beslut SKK/KHM 2/2011): Vid mentalbeskrivning/-test får inte dräktig tik delta
vid någon tidpunkt efter det att parning skett.
Valpar
Valpar under 4 månaders ålder får inte delta på prov, tävling eller utställning och inte heller
införas på provområdet.
Öronkuperade hundar
Födda före 1 januari 2008:
-

-

Hund född i land där öronkupering inte var tillåten när den företogs alternativt är
fallen undan dansk-, finsk-, norsk- eller svenskägd tik får inte delta på utställning,
prov, tävling eller mentalbeskrivning.
Hund född i land där öronkupering var tillåten när den företogs får delta på
utställning, prov, tävling och mentalbeskrivning.

Födda 1 januari 2008 eller senare:
-

Får inte delta på utställning.
Hund född i land där öronkupering var tillåten när den företogs får delta på prov,
tävling och mentalbeskrivning.
Hund född i land där öronkupering inte var tillåten när den företogs får inte delta på
utställning, prov, tävling eller mentalbeskrivning.

Svanskuperade hundar och hundar som inte fötts med naturlig hellång svans
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Födda före 1 januari 2008:
-

-

-

Hund född i land där svanskupering var tillåten när den företogs och som inte är
fallen undan svensk- eller norskägd tik får delta på utställning, prov, tävling och
mentalbeskrivning.
Hund född i Sverige och där svanskuperingen utförts av veterinärmedicinska skäl
för att avhjälpa en efter födelsen förvärvad skada och där intyg i enlighet med vad
som anges i inledningen till allmänna bestämmelser kan uppvisas i original såväl
vid arrangemanget som senare får delta på utställning, prov, tävling och
mentalbeskrivning
Dock gällande hund av raserna dobermann och rottweiler född i land där
svanskupering inte var tillåten när den företogs, oavsett de veterinärmedicinska
skäl som anges ovan, får inte delta på utställning, prov eller tävling. Däremot får
den delta på mentalbeskrivning.

Födda 1 januari 2008 eller senare:
Prov, tävling och mentalbeskrivning
-

-

Hund född i land där svanskupering var tillåten när den företogs eller som har
svanskuperats av veterinärmedicinska skäl alternativt inte är född med naturligt
hellång svans får delta på prov, tävling och mentalbeskrivning.
Hund född i land där svanskupering inte var tillåten då den företogs får inte
delta
på prov, tävling eller mentalbeskrivning.

Generalklausul och dispensmöjlighet
Hund som förts ut ur Sverige och som blivit öronkuperad eller svanskuperad eller fått annan i
Sverige otillåten åtgärd vidtagen, får efter återinförsel till Sverige inte delta på utställning,
prov, tävling eller mentalbeskrivning. Detta gäller även valpar undan tik som förts ut ur
Sverige, om valparna fötts inom ett år från dagen för utförseln av tiken.
Från denna bestämmelse kan SKKs centralstyrelse medge undantag om det klart framgår att
utförseln inte skett för att kringgå bestämmelserna om hinder för deltagande, eller om
synnerliga skäl föreligger.
7. Doping och andra otillbörliga förhållanden
Deltagande hund får inte vara skadad eller sjuk. Den får inte heller vara påverkad på
otillbörligt sätt, det vill säga den får inte vara utsatt för åtgärd som otillbörligt kan påverka
utseende, prestation, reaktion eller yttring av skada eller sjukdom.
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Doping av hund regleras av Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om träning
och tävling med djur, SJVFS 2011:24 saknr L17, 7 kap. 1-2§§ samt bilaga 2 till dessa
föreskrifter.
Därutöver återfinns detaljerade regler för vilka behandlingar och åtgärder som är otillåtna
inom SKK-organisationen i Nationellt dopingreglemente för hund. Här finns också regler för
dispensansökan från SKK-organisationens dopingreglemente.
Det åligger den som är ansvarig för hunden att vid behandling eller annan åtgärd förvissa sig
om vad detta kan innebära i fråga om hundens rätt att delta vid utställning, prov eller tävling.
Då utställningsbestyrelse/provledning/tävlingsledning bestämt att prov för utrönande av
eventuell doping eller annan otillåten åtgärd ska tas, är den som är ansvarig för hunden
skyldig att ställa aktuell hund till förfogande för provtagning och för de ytterligare
undersökningar som kan föranledas därav. Manipulation av prov för dopinganalys är
förbjuden.
Detaljerade regler för provtagningsrutiner med mera återfinns i Nationellt dopingreglemente för
hund.
Kastrerad hanhund/tik
Hanhund som kastrerats kirurgiskt medges generell dispens att delta vid prov, tävling eller
utställning. För deltagande vid utställning och exteriörbeskrivning krävs att det genom intyg i
enlighet med vad som anges i inledningen till allmänna bestämmelser (utfärdat före
kastrationen men efter 6 månaders ålder) kan styrkas att hunden haft två normalt utvecklade
och belägna testiklar före operationen.
Hanhund som kastrerats genom medicinsk behandling medges inte dispens för deltagande
vid prov, tävling eller utställning.
Tik som kastrerats genom kontinuerlig medicinsk behandling eller kirurgisk behandling
medges generell dispens för deltagande.

Särskilda bestämmelser för Korning.
Förutom ovanstående allmänna bestämmelser gäller nedanstående.
Dessa dokument ska finnas tillgängliga vid korning.
Anvisningar, bestämmelser och blanketter för oacceptabelt beteende, handläggning av hund i
bil samt domarrapport.
8. Rätt att arrangera korning
Korning anordnas av SBK:s avelsavdelningar/rasklubbar, centralt, distrikt och lokalklubbar,
Svenska Schnauzer-Pinscherklubben har rätt att arrangera SBK:s korning för SSPKs egna
raser, (i.e. beslut förutv. SKK/TK), vilket då ska ske enligt gällande bestämmelser och
anvisningar.
Arrangörer såsom SBK:s avelsavdelningar/rasklubbar, centralt, distrikt och lokalklubb har
rättighet att arrangera Förbokade MT för SBK:s raser på förfrågan från Uppfödare, som har
behov av att mentaltesta/kora flera avkommor ur egen uppfödning vid ett och samma
tillfälle. Vid dessa arrangemang frångås prioriteringsordningen under punkt 11.
Uppenbart åsidosättande av fastställda regler för korning kan medföra att arrangör ej medges
tillstånd att anordna provet under viss tid.
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9. Uppdelning i mentaltest samt exteriörbeskrivning
I korningen ingår mentaltest samt exteriörbeskrivning, vilka kan genomföras vid skilda
tillfällen enligt arrangörens bestämmande. Oavsett vilken del som genomförs ska anmälan i
förhand vara gjord till SBK:s Förbundskansli enligt vad som anges i punkt 4. Arrangören skall
dock sträva efter att anordna hel korning.
Hund kan delta vid mentaltest respektive exteriörbeskrivning vid olika tillfällen.
Exteriörbeskrivning kan, om domare och arrangör medger, göras i samband med officiell
utställning arrangerad av SBK. Förfrågan/anmälan skall alltid ske i förväg till aktuell domare
samt arrangör.
10. Ansökan om korning

Ansökan
För den långsiktiga planeringen bör ansökan ha ingetts till SBK:s Förbundskansli senast 15
juni året före test. I de fallen att eventuellt särskilt behov av genomförande av mentaltest
föreligger ska ansökan dock ha skett senast en (1) vecka innan provtillfället.
Vid ansökan om mentaltest ska alltid kopia av ansökan tillställas D-RUS/motsvarande.
Ansökan om separat exteriörbeskrivning ska ha ingetts till SBK:s Förbundskansli senast en (1)
vecka innan beskrivningstillfället. Vid exteriörbeskrivning i samband med officiell utställning
arrangerad av SBK respektive vid anmäld hel korning behöver inte föranmälan till SBK:s
Förbundskansli ske.

Tillstånd
Arrangör är skyldig att i god tid inhämta de tillstånd som enligt lagar och förordningar
erfordras för provets genomförande.

Programändring
Om planerat prov av någon anledning måste ställas in skall anmälan om detta omgående ske
till SBK:s Förbundskansli med kopia till D-RUS/motsvarande.
11. Villkor för deltagande
Ägare/förare
Deltagande hunds ägare/förare ska vara medlem i klubb inom SKK-organisationen. För
ägare/förare bosatt utom Sverige krävs medlemskap i av SKK erkänd utländsk kennelklubb,
alternativt medlemskap i SBK.
Hund
Rätt att delta i Mentaltest/Korning har alla registrerade hundar av ras som SBK har
avelsansvaret för, vilka senast dagen för provets början har uppnått 18 månaders ålder men
inte fyllt 48 månader. Registrerad hund av ras som SBK inte har avelsansvaret för, har rätt att
delta på mentaltest i mån av plats, samt under förutsättning att avelsansvarig special/rasklubb
inte har motsatt sig deltagande. ( För information om raser som inte kan delta kontakta SBKs
kansli.

7

För deltagande skall hund ha genomfört mentalbeskrivning (MH) med kryss i alla rutor. För
de raser där SBK har avelsansvaret är MH obligatoriskt, för övriga raser kan MH ersättas av
genomförd BPH med kryss i alla rutor..
Minst 6 veckor ska ha förflutit sedan MH alternativt BPH genomförts.
Hund som godkänts vid första provtillfället får inte prövas igen. Underkänd hund kan prövas
på nytt efter det att sex (6) månader förflutit, dock ej på samma plats som vid första tillfället.
Omprov kan endast utföras (1) gång.
Rätt att delta vid exteriörbeskrivning har registrerad hund av ras för vilken SBK har avelsansvar
och som har uppnått 18 månaders ålder senast dagen för beskrivningen.

Registrerad hund
Hund ska delta under det namn den är registrerad i eller utom Sverige. Hund som deltar
under oriktiga anmälningsuppgifter diskvalificeras.
Svenskägd hund skall vid anmälningstidens utgång vara registrerad i SKK.
För utlandsägd hund skall kopia av registreringsbeviset medfölja anmälan. I de fall
ovanstående krav ej uppfylls kommer erhållet resultat att strykas.
Observera att om en utlandsägd hund som delägds av person boende i Sverige, måste hunden
vara omregistrerad i SKK före anmälningstidens utgång.
hundar med skandinaviskt MH (med kryss i alla rutor), äger rätt att delta på svenskt MT
Kopia av hundens MH-protokoll skall medfölja anmälan till arrangör och även medfölja
resultatlistan vid redovisning.

Observera att registreringsbevis ska medföras på testdagen.
Vid deltagande vid mentaltest resp. exteriörbeskrivning är kontroll av
ID-märkning ett krav.
12. Anmälan/Avgifter/PM
Anmälningsavgift fastställs av SBK:s Förbundsstyrelse (FS). Avgiften består av en
administrativ avgift, för arrangörens omkostnader, och en startavgift. Fördelningen bestäms
då avgiften fastställs. Vid anmälan betalas hela avgiften in. Den administrativa delen måste
inte alltid återbetalas.
Anmälan och anmälningsavgift skall vara arrangören tillhanda senast tre (3) veckor före test.
Anmälan skall innehålla hundens registreringsnummer samt id nummer/chip nummer,
uppgift om ägare med adress och telefonnummer. Efteranmälan kan göras utan särskilda
villkor, dock avgör arrangören om efteranmälningar tas emot, samt i vilken utsträckning.
PM till funktionärer och deltagare samt återbudsbrev skall vara vederbörande tillhanda senast
en (1) vecka före testet. PM ska innehålla information om skyldighet för ägare till tik som
löper att meddela detta i så god tid som möjligt innan provdagen. Det PM som distribueras
till domare och deltagare ska omfatta förteckning över anmälda hundar, uppgifter om
domare, testledare, figuranter, tidsprogram, plats och ev. övriga upplysningar som är av
betydelse.
Återbetalning av startavgift sker samtidigt med återbudsbrevet om utlyst test inställes eller om
anmäld hund ej kan beredas plats. Startavgift återbetalas också vid hinder på grund av orsak
över vilken anmälaren inte råder. Styrkande av detta ska då finnas via intyg av veterinär, läkare
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eller styrelsefunktionär inom egen klubb. För återbetalning ska återbud vara lämnat före
testdagen samt bestyrkan om orsaken vara arrangören tillhanda senast 14 dagar efter denna
dag. Återbetalning av startavgiften ska ske senast en (1) månad efter test.
Deltagande hunds ägare/förare ska vara medlem i klubb inom SKK-organisationen.
13. Protest och besvär
Den som deltagit vid korning och då anser sig ha tillfogats orätt, äger söka rättelse
Genom att avge protest. Protest kan inte avse domarens omdöme om bedömd hund.
Protest kan avges:
- om fel av tekniskt art har begåtts.
- om hund inte haft rätt att delta enligt gällande bestämmelser.
Protest skall vara skriftlig och avlämnas till arrangören senast en halvtimme efter det att
testet slutförts. Den skall handläggas i enlighet med SBK:s bestämmelser.
Avslagen protest skall skriftligen motiveras.
Klaganden som inte låter sig nöja med fattat beslut avseende avlämnad protest kan besvära sig
hos Utskottet Avel och Hälsa. Besvär skall skriftligen vara utskottet tillhanda senast en vecka
efter det att klaganden fått del av domarens/arrangörs beslut.
14. Maximering av antalet deltagande hundar
Vid mentaltest får inte antalet deltagande hundar överstiga åtta (8). Har fler än 8 hundar
anmälts sker lottning. Vid lottning till mentaltest bör, utöver maximerat antal, tre (3)
reservhundar lottas.
Om antalet anmälningar till mentaltest understiger fyra (4), äger arrangören rätt att inställa
provtillfället.
Vid exteriörbeskrivning beslutar arrangören i samråd med tjänstgörande
domare/exteriörbeskrivare det antal hundar som kan beredas deltagande.

Prioritering av anmälda hundar:
Då rasklubb/avelsavdelning står som arrangör äger denna rätt att prioritera
a) Enligt egen norm. Prioriteringen skall syfta till att gynna aveln.
b) Hund av ras för vilken SBK har avelsansvar.
c) I mån av plats registrerad hund av ras som SBK inte har avelsansvaret för.
Då distrikt/lokalklubb står som arrangör
a) hund av ras för vilken SBK har avelsansvar och som i SKKs register är ägarregistrerad på
medlem i arrangerande klubb.
b) Hund av ras för vilken SBK har avelsansvar.
c) I mån av plats registrerad hund av ras som SBK inte har avelsansvaret för.
15. Korning allmänt
Deltagande hund prövas vid mentaltestet enligt "Anvisningar för mentaltest”. Bedömning
sker enligt fastställd "Nyckel och definitioner". Anteckningar om hunds mentala egenskaper
sker på fastställt protokoll.
Arrangemanget skall före provets början besiktigas av tjänstgörande domare.
Samtliga kostnader för korningens genomförande bestrids av arrangören.
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Efter att hund testats lämnar domarna en redogörelse över den enskilda individen. Inga
värderingar om testad hunds lämplighet för avel får eller kan lämnas.
Exteriörbeskrivning av hund sker på exteriörbeskrivningsprotokoll, vilket har fastställts av
SBK.
Hund skall ha fyllt 18 månader, ingen åldersgräns uppåt.
Det åligger arrangören att hålla regler samt övriga anvisningar för korning tillgängliga vid
arrangemanget.
Arrangören är skyldig och kontrollera att deltagande hund är ID-märkt, och att detta är på
sådant sätt som möjliggör identifiering. Arrangören är även skyldig och kontrollera att
deltagande hund är vaccinerad enligt gällande bestämmelser.
Under korningen förs hunden i ett (1) halsband, icke strypande, och med ett ca 180 cm långt
koppel. Fästinghalsband, s.k. hetshalsband eller dylikt är inte tillåtet.
Om hund på grund av t.ex. olydnad inte kan bedömas, eller om domarna anser att hunden är
alltför psykiskt påverkad av testet, äger domarna rätt att avbryta. Bedömning skall då göras så
långt hunden deltar och anledningen till att testet avbryts skall antecknas i protokollet.
I de fall domarna avbryter korningen skall orsaken till detta anges, och signeras av båda
domarna, på protokollet.
Om tik som löper deltar i mentaltest ska denna delta som sista hund/hundar.
16. Funktionärer
Funktionär ska uppträda sportsligt och korrekt mot hundägare, övriga funktionärer och
publik.

Mentaltestdomare
Mentaltest döms av två (2) domare gemensamt, vilka båda skall vara auktoriserade
mentaltestdomare. Mentaltestdomare som inte tjänstgjort vid officiell mentaltest under det
senaste året äger inte rätt att döma förrän förnyad prövning av kompetensen har skett.
Förnyad prövning av kompetensen sker enligt bestämmelser om aspiranttjänstgöring för
blivande mentaltestdomare.
För att fungera som domare krävs giltigt medlemskap i SBK.

Exteriörbeskrivning - beskrivare
Exteriörbeskrivning utförs av en beskrivare. Beskrivaren kan antingen vara en av SKK
auktoriserad exteriördomare för rasen eller vara en av SBK centralt auktoriserad
exteriörbeskrivare för rasen.
För att fungera som exteriörbeskrivare krävs giltigt medlemskap i SKK alternativt SBK.

Funktionärer - övrigt
Uttagning av domare, samt övriga funktionärer, vid korning görs av arrangör.
För testledare och figuranter krävs giltigt medlemskap i SBK.
Testledaren är ansvarig för hela provet.
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För testledare och figuranter gäller att dessa skall vara utbildade enligt fastställda
bestämmelser.
Figurant vid momenten ”Socialt samspel” skall vara A-figurant, och skall vara ny för hunden
för dagen.
Funktionär som ej tjänstgjort enl. gällande regler (1år) vid officiell mentaltest äger ej rätt att
tjänstgöra förrän förnyad prövning av kompetensen skett.
SKK och SBK:s etiska regler gäller för samtliga funktionärer. Funktionär får inte tjänstgöra
för egen uppfödning eller i familjen ägd hund.
Hund som under de senaste sex (6) månaderna ägts, trimmats, tränats, vårdats eller uppvisats
av funktionär, får inte anmälas till korning då ifrågavarande funktionär verkar. Detsamma
gäller även då annan särskild omständighet föreligger som kan komma att rubba förtroendet
för funktionärs opartiskhet.
17. Redovisning av resultat.
Inom åtta (8) dagar efter genomförd mentaltest och/eller exteriörbeskrivning ska arrangören
skicka ett exemplar av protokoll samt deltagarförteckning, med anteckning för hund som
deltagit, till SBK:s Förbundskansli, Box 4, 123 21 Farsta (se checklista för korningsansvariga).
Tjänstgörande domare/exteriörbeskrivare skall egenhändigt underteckna resultat/deltagarlista
För aktuellt prov.
Kopia av funktionärs-/resultatlista ska skickas till D-RUS/motsvarande.
18. Titel Korad
Tilldelas hund som godkänts i såväl mentaltest som exteriörbeskrivning under förutsättning
att:
Hunden enligt SKK:s bestämmelser är utställningsberättigad
För godkänd mentaltest krävas att hunden:
efter 18 månaders ålder vid officiell mentaltest erhållit + 300 poäng och inte kryssats i någon
ruta med kursiverad text.
Förutom minimipoängen skall poängfördelningen minst vara 50 poäng i del 1
(Samarbete – uthållighet) samt minst 215 poäng på resterande del i protokollet. Hunden kan
även uppnå ett ”väl godkänt” resultat, vilket innebär 480 poäng eller högre.
För godkänd exteriörbeskrivning krävs att hunden: efter 18 månaders ålder vid officiell
exteriörbeskrivning erhållit kryss i rutan godkänd (bedömts motsvara lägst 2:a pris/Good vid
kvalitetsbedömning).
19. Försäkringsbestämmelser
Deltagare/funktionär vid korning omfattas av SBK:s olycksfallsförsäkring.
20. Säkerhetsbestämmelser
Gällande bestämmelser för användande av vapen samt ammunition skall ovillkorligen genom
arrangörens försorg meddelas funktionärer m.fl.
21. Dispens för arrangerande av korning
Dispens kan ges till företag/myndighet som bedriver utbildning av samhällsnyttiga hundar t
ex tjänstehundar till Polis, Tull, Försvarsmakt eller annan statlig myndighet och/eller
ledarhundar för synskadade, väktarhundar eller liknande. Dispens sökes för varje kalenderår.
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Gällande regler för ansökan av dispens kan rekvireras från SBK:s kansli.
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