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Ny rasstandard för Tax, GRUPP 4 (Dachshund) FCI nr 148 

Sedan 2019-11-07 har vi en ny av FCI godkänd standard på Tax 
(http://www.fci.be/Nomenclature/Standards/148g04-en.pdf), som gäller från och med detta datum. 
Den tyska originalstandarden är nu under översättning till svenska hos SKK:s standardkommitté 
och kommer att läggas ut så fort den är klar och SVTK får den. Största ändringen är storlek för de 
olika varianterna, en höjning med 2 cm. Följande gäller för deltagande på utställning, vid inmätning 
och för de hanhundar som med den nya standarden tillhör en annan storleksvariant:  

 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. 

Undantag från det som gäller ovan görs för hundar som är slutligt inmätta och som är anmälda  
till Stockholm Hundmässa och MyDog, eftersom anmälan har stängt till dessa utställningar. 
Eventuell omregistreringen måste vara gjord före utställningsdagen och kan inte göras på plats. 

 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 upp till 35 cm 
 Kanintax: Hanar: över 27 cm - upp till 32 cm Tikar: över 25 cm - upp till 30 cm 

Gällande 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 
om det skulle komma en för liten kanintax.  

 


