
Exteriörbedömning, Kiruna Brukshundklubb 

Kiruna Brukshundklubb bjuder in till en exteriörbedömning där hunden erhåller ett 
kvalitetspris som registreras hos SKK.   

OBS! Endast raser som tillhör SBK har rätt att delta då vi är en SBK-
ansluten klubb som arrangerar. 

Exteriörbedömning riktar sig till uppfödare och hanhundsägare som är i behov av ett exteriört 
kvalitetspris för att hunden ska gå i avel i den närmaste framtiden. 

Hunden kan alltså erhålla: Excellent, Very Good, Good, Sufficient, Disqualified eller Cannot 
be judged, och CK kan delas ut. 
 

Resultatet registreras i hunddata och berättigar bland annat till den lägre avgiften vid 
valpregistrering, gäller som slutlig inmätning för hundar över 15 månader, och som 
utställningsmerit för championat i annan disciplin. 

Hunden ska vara lägst 9 månader och uppfylla kraven på registrering som framgår av 
utställningsreglernas punkt 17 för få att delta på exteriörbedömningen. 

ID-kontroll utförs på alla anmälda hundar. 

Avgift 500:- kronor/hund betalas med Swish till 123 69 17 892 eller till bankgiro 5493-0805 
senast 10 juli. Skriv hundens regnr som meddelande vid betalningen. 
Anmälan är bindande, vilket innebär att om du anmäler och inte betalar kommer ägaren att 
faktureras i efterhand. 

Reservation för domarändringar. Medlemskap i SBK organisationen krävs.  

Domare: Kurt Nilsson 
Datum: lördag 17 juli 
Sista anmälningsdag: 7 juli 
Avgift: 500:- 
Plats: Kiruna Brukshundklubb, Värmeverksvägen 13, 981 38 KIRUNA. 
 
Vi förbehåller oss rätten att stänga anmälan då vi uppnått maxantal, 50 hundar per dag.  

Ni kommer få ett tidsschema via mail, och tanken är att man kommer strax före, och inte 
stannar kvar efter. På så vis räknar vi med att det endast kommer vara ett fåtal personer på 
plats hela tiden. 

Rosetter kommer att finnas till försäljning. 

Glöm inte att ta med munskydd/visir. 
 
Vi kommer följa FHM och SBKs restriktioner som gäller angående Covid19. 

Anmälan görs via formuläret nedan.  

Eventuella frågor besvaras av Wenche Huber 070-61 24 202 eller 
ordforandekbhk@gmail.com  
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