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Allmänna anvisningar Korning 
1.  Arrangör 
Arrangör ska sträva efter att anordna hel korning.  

Oavsett vilken del av Korning som genomförs ska anmälan i förhand 
vara gjord till SBK:s Förbundskansli.  

Samtliga kostnader för korningens genomförande bekostas av 
arrangören. 

Arrangören ansvarar för att Id-kontroll genomförs på samtliga 
deltagande hundar vid mentaltest och exteriörbeskrivning. 
 
1.1 Blanketter och dokument 
Det åligger arrangören att hålla följande tillgängligt vid 
mentalprov/exteriörbeskrivning: 

• Allmänna anvisningar Korning 
• Regler för Korning  
• Exteriörbeskrivningsprotokoll 
• Resultatlista 
• Arrangörsrapport  
• Mentaltestdomarrapport 
• Blankett för Rapport om hund som visat oacceptabelt beteende  
• Blankett för Rapport om hund som förvaras på ett olämpligt sätt  
• Utförandeanvisningar – endast mentalprov 
• Protokoll – endast mentalprov 
• Nyckel till protokoll – endast mentalprov 
• Lathund för exteriörprotokollet – endast exteriörbeskrivning 
 

2. Prioritering av anmälda hundar 
2.1 Mentaltest (MT) 
A) Då lokalklubb är arrangör ska i första hand företräde ges för hund:
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1. Av SBK-ras som i SKK:s register är ägarregistrerad på medlem i 
arrangerande klubb  

2. Av SBK-ras som i SKK:s register är ägarregistrerad på medlem i 
annan klubb inom SKK organisationen 

3. Av icke SBK-ras som i SKK:s register är ägarregistrerad på 
medlem i arrangerande klubb  

4. Av icke SBK-ras som i SKK:s register är ägarregistrerad på 
medlem i annan klubb inom SKK organisationen 
 

B) Rasklubb/lokalområde:  

Rasklubb äger rätt att först prioritera fritt inom den egna rasen. 

Vid plats för hundar av andra raser prioriteras hund: 

1. Av SBK-ras 
2. Övriga raser 

Finns fler anmälda hundar än det gällande maxantalet, sker efter 
prioritering ovan, lottning inom den prioriteringsgrupp där det finns 
fler anmälda än tillgängliga platser. 
 
C) Uppfödar-MT: 

Arrangeras av lokalklubb eller rasklubb/lokalområde.  

Avsikten är att en uppfödare ska få möjlighet att mentaltesta en kull 
ur sin uppfödning, alternativt mentaltesta minst fem (5) hundar från 
samma uppfödare vid ett och samma tillfälle. 
För uppfödare med få avkommor kan två (2) uppfödare samverka för 
att komma upp till minst fem deltagande hundar.  

Finns lediga platser efter att uppfödaren anmält sina avkommor sker 
prioritering enligt följande: 

1. Hund av SBK-ras från aktuell uppfödare. 
2. Hund av samma ras från annan uppfödare. 
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3. Eventuella lediga platser tillfaller arrangören och 
prioriteringsordningen blir därmed utifrån arrangörens 
prioriteringsordning ovan.  

Klubbar med samarbetsavtal har rätt att anordna förbokade MT för 
sina raser. Vid dessa arrangemang frångås prioriteringsordningen 
ovan. 

2.2 Prioritering av anmälda hundar till exteriörbeskrivning  
Arrangören beslutar i samråd med tjänstgörande 
domare/exteriörbeskrivare det antal hundar som kan beredas 
deltagande. 

2.3 Lägst antal anmälda 
Om antalet anmälda deltagare ej uppgår till minst fyra (4) vid 
anmälningstidens utgång äger arrangör rätt att inställa 
provtillfället. Detta ska meddelas till berört distrikt samt 
SBK:s förbundskansli. 
 

3. Hundägare 
3.1 Anmälan/efteranmälan och avgifter  
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 till prov görs i SBK Tävling, www.sbktavling.se  
• Vid anmälan ska hela anmälningsavgiften betalas in  
• Anmälan och anmälningsavgift ska vara arrangören tillhanda 

senast tre (3) veckor före testdagen.  
 

Hund kan delta vid mentaltest respektive exteriörbeskrivning vid 
olika tillfällen. 

http://www.sbktavling.se/
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3.2 Testdagen 
Registreringsbevis, medlemsbevis och vaccinationsintyg ska medföras 
på testdagen.  
Det är godkänt att uppvisa vaccination och medlemsbevis digitalt vid 
tävlingar.  
För uppvisande av vaccination gäller att hundens ID-nummer samt 
namn framgår och tydligt kan avläsas. 
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