
Checklista för resultatredovisning av utställning i Svenska Taxklubben 
Ifylld checklista, prislistor, 1 st. ifylld katalog samt bestyrelserapport skall vara Svenska 

Taxklubbens tävlingssekreterare tillhanda senast 10 arbetsdagar efter utställningstillfället.  

Kopia på prislistor, 1 st ifylld katalog samt kritiklappar skall vara lokalklubbens katalogskrivare 

tillhanda senast 10 arbetsdagar efter utställningstillfället. I de fall lokalklubben själva skriver sin 

katalog skickas bara materialet till tävlingssekreteraren. SRD-rapporten skickas till SKK. 

______________________________________________________________________________ 

 

Arrangör   ............................................................................. Ort  .................................................  

 

Datum  ..........................................................................................................................................  

 

Noteringar:  ..................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

Ansvarig kontaktperson hos lokalklubben: 

 

Namn  ................................................................................... Tel  .................................................  

 

Mailadress  ...................................................................................................................................  

______________________________________________________________________________ 

 

Kontrollera och markera att följande material är med: 

❏ Ett (1) exemplar av prislista, noga kontrollerad och undertecknad av tjänstgörande domare och 

båda ringsekreterare samt kontrollerad att resultatet stämmer med kritiklapparna av arrangören. 

Observera att för kanin- och dvärgtax skall på lämplig plats alltid anges av domaren konstaterat 

bröstomfång om inte slutlig mätning skett efter 15 månaders ålder. 

 

❏ Ett (1) exemplar av katalogen med ifyllda priser. 

 

❏ Bestyrelserapport, kontrollerad och undertecknad. 

 

❏ SRD-rapport skickad till SKK. 

 

OBS: 

Om tax blivit ommätt av två för rasen auktoriserade domare på utställningen skall det på särskild 

blankett anges hundens namn, regnr, utställningstillfälle och ort, mätresultat samt båda domarnas 

underskrifter. Detta sänds direkt till SKK. 

Kom ihåg att: 

Mätning av tax görs innan bedömningens början och den skall alltid tävla i den storlek den blir mätt till. 

(9 – 15 månader). Slutlig inmätning sker först efter, på officiell utställning företagen mätning, sedan 

hunden uppnått 15 månaders ålder. M = slutligt inmätt. Denna mätning genomförs innan bedömningen 

börjar. Därefter avgör domaren, vid varje enskild utställning, om hunden skall mätas. Slutligt inmätt 

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

Efter slutlig inmätning får hunden ej tävla som annan storlek. 

 

Om hundägaren efter slutlig inmätning ej accepterar av domaren fastställt mätresultat,  

kan anhållan om ommätning insändas till arrangerande klubb vid nästa utställningstillfälle.  

Ommätning skall då utföras av två för rasen auktoriserade domare.  

(Ommätning kan ske endast en gång och kan ej överklagas). 


