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EXTERIÖRBESKRIVNING – vad är det och varför gör man det?
Exteriörbeskrivning beskriver en hunds anatomiska styrkor och svagheter och följer ett förutbestämt
formulär/protokoll.
Beskrivaren är antingen en Auktoriserad Domare eller en Diplomerad Exteriör Beskrivare för
respektive ras.
Beskrivaren/Domaren mäter och fyller i mått, kryssar i olika alternativ och graderar olika egenskaper
som bedöms vara utan anmärkning (ua), lite mer, mycket mer eller kanske mindre av någon speciell
egenskap, allt enligt de graderingar som finns i protokollet. Även rörelser kontrolleras noga.
Till skillnad mot utställningar så får utställare och beskrivare tala med varandra och beskrivaren talar
även muntligt om vad denne tittar på och bedömer, varpå utställaren/ägaren kan passa på att ställa
frågor. Man talar dock inte om hundens namn. Det viktigaste är att den som visar hunden riktigt
förstår vilka exteriöra för och nackdelar hunden har. Man har dessutom gott om tid på sig att både
undersöka och förklara detta då en beskrivning oftast tar 20-30 minuter att genomföra.
Om hunden uppnått 18 månaders ålder och är hyfsat rastypisk och inte har alltför graverande fel blir
den tilldelad: ”Godkänd Exteriör”, vilket också kryssas i längst ner på protokollet. Har den allvarliga
fel, vilket är rätt sällsynt, kan den inte bli godkänd och då kryssas rutan för ”icke godkänd” i.
Några skäl till att hundägare väljer att beskriva sin hund:
1) Som HUNDÄGARE får du en GEDIGEN GENOMGÅNG av din hunds exteriör/utseende av en
erfaren domare/beskrivare av rasen. Du får ett protokoll och du får veta vad man tittar på
och bedömer och du får dessutom ställa frågor, eftersom det inte är någon tävling. Just det
faktum att det inte är en tävling gör att många vanliga hundägare föredrar denna form.
2) RASKLUBBEN får HJÄLP ATT KARTLÄGGA en större del av en ras och inte bara de ca 7-10%
som visas på utställning. Detta underlättar för bättre statistiskt underlag och dokumentation
vid t.ex. de kommande RAS arbeten i klubbarna, som bör ske ca vart 5:e år.
3) Det är en HJÄLP för din UPPFÖDARE, som genom att beskriva i första hand sina avelsdjur
men även dess avkommor, mer konkret kan se hur man lyckats med sina intentioner.
4) Sist men inte minst viktigt är det EN NÖDVÄNDIGHET att erhålla en ”godkänd exteriör” om
man vill få sin hund KORAD. Det förutsätter också att man gjort ett MT (Mentaltest) och i den
uppnått tillräckligt höga poäng. Godkänt MT tillsammans med Godkänd Exteriörbeskrivning
vid lägst 18 månader ger den åtråvärda titeln ”KORAD”. Väldigt enkelt förklarat innebär
titeln KORAD ett slags Championat i Mentalitet som anses mycket åtråvärd.
Många uppfödare passar på att samlas till populära kennelträffar. De bokar en domare för Unghunds
beskrivning av en eller flera kullar. Avgiften för deltagande är endast 250:-. Resultaten från
Exteriörbeskrivningarna registreras i SKK:s ”Hunddata”. Det berättigar också till Valphänvisning i
Dvärgschnauzerringen och den lägre avgiften vid Valpregistrering på SKK.
”Exteriörbeskrivningar” skall inte förväxlas med ”Exteriörbedömningar” som SKK har tillhandahållit
under pandemin, och som mer liknar utställningar, då man får en kritik på sin hund och ett CK om
domaren anser att hunden är av championkvalitet. Dessa är inte heller någon tävling och resultaten
går inte att tillgodoräkna sig. Avgiften för Exteriörbedömning är 500:-.
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Dvärgschnauzerringen började genomföra dessa ”beskrivningar” med protokoll, mer konsekvent när
man skulle sammanställa sitt RAS arbete 2020. Det blev också en väldigt uppskattad aktivitet när vi
levde under Corona Pandemin, då som ersättning och komplement till de utställningar som ställdes
in under denna tid. Under åren 2020 och 2021 arrangerade Dvärgschnauzerringens Avelskommitté
(AK) närmare 140 beskrivningar på 6 olika platser spridda över landet och där flera kända domare
och uppfödarprofiler tjänstgjorde som Beskrivare.
Många rasklubbar, speciellt de med Brukshundsraser har i många år använt denna form av
bedömning, inte bara när man vill få en hund korad utan vid t.ex. ”Unghundsbeskrivningar”.
SSPK har också stått som arrangör av Exteriörbeskrivningar ända sedan vi fick behörighet att
genomföra korningar med våra raser i SSPK. Dock i stort sett uteslutande på hundar som velat få
titeln korad. Även våra rasklubbar som ingår i SSPK har arrangerat Exteriörbeskrivningar.
Vi i Dvärgschnauzerringens AK hoppas och tror att Exteriörbeskrivningar är en aktivitet som kommit
för att stanna och som förutom att den är tilol hjälp vid RAS arbeten även uppskattats av både
uppfödare och hundägare som ett bra komplement till utställningar.

(Jag vill här passa på att tacka de domare/beskrivare som ställt upp och gjort dessa beskrivningar
möjliga att genomföra. Stort tack för att ni ställt upp! Som beskrivare under de senaste två åren har
bl.a. följande personer varit delaktiga: Benny Blid, Eva Liljequist-Borg, Susanne Swedjebrink, Göran
Åkesson, Bo Skalin, Carina Andersson, Nina Stafberg, Boel Niklasson och jag själv Maria Landergård.)
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