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Att arrangera en exteriörbeskrivning
- enskilt eller t.ex. i samband med en kennel- eller västgötaspetsträff.
Det kostar dig ingenting att arrangera en beskrivning.
Förutsättning för att SKV ska skicka en beskrivare är att minst 8 hundar anmäls.
SKV står för beskrivarens reseersättning. Maximum är 16 hundar per dag och
beskrivare om inte beskrivaren meddelar annat.
Har man en större beskrivning över 2 dagar behöver man ordna övernattning åt
beskrivaren på något närliggande vandrarhem eller liknande om man inte kan
erbjuda sovplats hos arrangören. Beskrivaren skickar själv in reseräkning till
SKV.
Vid beskrivning i samband med kennelträff står arrangören för de ev. kostnader
som inte täcks av de anmälningsavgifter som betalats till SKV.
Det krävs inte mycket.
En gräs- eller grusplätt på kanske 15-20m2 räcker(marken bör vara plan och
vara välklippt om det är gräs så att hunden ska kunna röra sig fritt under
beskrivningen), plats att parkera.
Har man andra aktiviteter samtidigt som beskrivningen ska dessa ske en bit
bort så beskrivningen inte störs.
Finns det ett tak att stå under (sol- regnskydd) är det bra, annars går det bra
med ett utställnings- eller partytält. En del av beskrivarna har tält att ta med.
Ett stabilt bord behövs om inte beskrivaren tar med eget (trädgårdsbord med
till ex en matta på går bra). Ett par stolar är bra.
Det är tacksamt om arrangören kan ordna med kaffe/te/vatten/läsk och kanske
lunch åt beskrivaren. Ersättning utgår från SKV mot kvitto.
Arrangören bör tillfråga någon som kan fotografera varje hund som beskrivs så
att vi kan bifoga det till protokollet. Varje hund tar 20-30 minuter att beskriva.
En del beskrivare fyller själva i protokollen under beskrivningen, annars ska
arrangören ordna att det finns en "sekreterare" till beskrivaren (kan med fördel
vara samma som fotograferar).
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Vill du arrangera en beskrivning?
Kontakta Beskrivningskommitténs samordnare för överenskommelse om
datum, plats och beskrivare (beskrivningskom@vastgotaspets.se eller tel enligt
SKVs hemsida).
All bokning av beskrivare ska ske via beskrivningskommitténs samordnare.
Principen är att den beskrivare som bor närmast kommer och bokning av
beskrivare ska alltid ske genom samordnande för beskrivningskommittén.
Medlemskap i SKV krävs ej för att en ägare ska få sin hund beskriven eller för
att arrangera en beskrivning.
Samordnare kontaktar aktuell beskrivare och återkommer. Har du kontaktat
beskrivare innan för att kolla passande datum ska ändå samordnaren
informeras i god tid för hjälp med protokoll mm.
Exteriörbeskrivning som inte är enskild kennelträff ska annonseras i tidningen
Västgötaspetsen samt på SKVs hemsida i god tid. Hjälp gärna till att "ragga"
hundar till beskrivningen.
Anmälningar görs via SKVs formulär på hemsidan. Protokoll sammanställs av
samordnaren och mailas för utskrift, alternativt postas till arrangören.
Arrangören ska skriva en tydlig vägbeskrivning till platsen, med karta och info
om närbelägna vandrarhem och campingplatser och maila till samordnaren
innan annonsering. Telefonnummer till arrangören ska anges i annonsen.
Gäller det en beskrivning på en enskild kennelträff, skickas anmälningarna
normalt till arrangören som sedan sammanställer protokollen och skriver ut till
beskrivaren.
SKVs försäkring täcker endast de som är medlemmar i klubben. Även om det är
ovanligt med olyckor bör du själv och besökarna ha en olycksfallsförsäkring!
Som arrangör ska du på beskrivningsdagen:
 Ta emot deltagarna och anvisa lämplig plats att parkera.
 Se till att väntande hundar+ägare inte håller sig för nära beskrivningsplatsen
då det kan störa hundar som behöver lugn under genomgången.
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