
 

Till alla ägare av Dvärgschnauzer! 

EXTERIÖRBESKRIV din hund i augusti! 

 

 

 

 

DVÄRGSCHNAUZERRINGEN anordnar under augusti månad officiella 

EXTERIÖRBESKRIVNINGAR runt om i Sverige! 

 

Passa på att få din hund exteriörbeskriven av erfarna och examinerade Rasdomare och 

Beskrivare. Samtidigt bidrar du till att Dvärgschnauzerringen ges möjlighet att samla in 

värdefull information i ringens kartläggning av dvärgschnauzerns exteriör.   

Vad innebär exteriörbeskrivning? 

En exteriörbeskrivning är en detaljerad beskrivning och mätning av din hunds alla exteriöra 

egenskaper (hundens utseende) och rörelser. Detta förs in i ett protokoll, där de graderas 

från 1-5. Siffran 3 är normal eller medel och de andra siffrorna beskriver om någon egenskap 

är mer, mycket mer eller mindre, mycket mindre än medel. Beskrivaren går sedan igenom 

med ägaren och förklarar vad man tittat på och hur man kommit fram till de olika resultat 

som förts in i protokollet. Hela proceduren tar ca 20-30 minuter. 

Då beskrivningen är officiell kommer resultatet att registreras i Svenska Kennelklubbens 

(SKK:s) arkiv för att senare vid behov, tex i framtida RAS arbeten kunna användas som 

statistiskt underlag. Vi vill göra dig uppmärksam på att det inte är någon tävling utan bara en 

beskrivning och mätning av er hund.  

Förutom den nytta vi ser, hoppas vi även att detta skall vara en trevlig aktivitet under den 

Coronatid som vi nu befinner oss i, då alla andra utställningar är inställda. 

Högst 10 personer vid samma tillfälle och plats 

Vi kommer att se till att ni efter anmälan kommer att få bokade tider då ni ska infinna er på 

respektive plats samt övrig relevant information! Allt för att vi skall kunna hålla avstånd från 

varandra och inte samla mer än högst 10 personer vid samma tillfälle och plats. 

 



Exteriörbeskrivningar sker på följande datum och platser 

Datum Plats Domare/Beskrivare 

Lör. 15/8 Göteborg Benny Blid (domare) 

Sön. 16/8 Stockholm/Lidingö Boel Niklasson 
(beskrivare) 
Reserv: Maria Landergård (beskrivare) 

Lör. 22/8  Dalarna Susanne Svedjebrink (domare & beskrivare) 
 

Ons. 26/8  Gävle BK Bo Skalin (domare & beskrivare) 

Lör. 29/8 Sundsvall Göran Åkesson (domare) 

Sön. 30/8  Hässleholm  Eva Liljekvist Borg (domare) 

Vid intresse Umeå Susanne Svedjebrink (domare & beskrivare) 
 

 

Anmälan 

Anmälningsavgift per hund är 150 kr, sätts in på Dvärgschnauzerringens PG. 49 75 10-8. Det 

går även att betala med swish 123 302 33 89. 

Anmälan sker till ”SBK Tävling” och följande länk https://www.sbktavling.se/ eller till 

maria.landergaard@gmail.com och uppge då ditt namn, e-mailadress, hundens/hundarnas 

registreringsnummer och tilltalsnamn. 

Sista dag för anmälan utgår en vecka före utsatt aktivitet. 

Vi hoppas på god uppslutning, och skulle aktiviteten falla väl ut, finns det inget som hindrar 

att vi bjuder in fler namnkunniga rasdomare och anordnar fler Beskrivningar i framtiden! 

Dvärgschnauzer har företräde men även andra SSPK raser kan förekomma! Minimiålder 18 

mån. 

Vid frågor kontakta:  

Maria Landergård, mobil: 0760-167 368, mail: maria.landergaard@gmail.com 

Monica Andersson, mobil 0703-662 349, mail: madalay@live.se 

 

Varmt välkomna!  

Dvärgschnauzerringen! 

Styrelsen och Avelskommittén 
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