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Nytt om exteriörbeskrivningar och vallanlagstest.
SKV har tagit fram nya riktlinjer för arrangemang av exteriörbeskrivningar och vallanlagstest.
Detta gäller från och med 2020.
Exteriörbeskrivningar arrangeras antingen av SKVs beskrivningskommitté (med hjälp av
platsansvariga) på olika orter i landet, eller av enskilda uppfödare som vill ha en sk.
kennelbeskrivning med särskilt inbjudna.
Vallanlagstest arrangeras av SKVs vallanlagskommitté (med hjälp av platsansvariga) på olika
orter i landet, eller av uppfödare (kennel).
En uppfödare som har tillgång till djur och plats och vill arrangera ett vallanlagstest för sin
uppfödning måste, för att få tillgång till SKVs vallanlagsbeskrivare, upplåta minst hälften av
platserna till allmän anmälan.
Om det fördelas på en eller två dagar, spelar ingen roll.
Enskild hundägare som har tillgång till djur och plats och vill arrangera ett vallanlagstest
måste först kontakta vallanlagskommittén för att boka vallanlagsbeskrivare och alla platser
upplåts till allmän anmälan.
Inför ett arrangemang:
Datum och ort, med maximalt antal platser, annonseras på SKVs hemsida och i tidningen i så
god tid som möjligt. Exakt plats anges endast i pm till deltagarna. Detta för att så bra som
möjligt säkra att inga obehöriga kommer till platsen.
När det gäller sk. kennelarrangemang blir det noga angivet hur många platser som är
reserverade alternativt tillgängliga för allmän anmälan.
SKV har nu ett nytt anmälningsformulär på hemsidan, som gäller för både exteriörbeskrivning
och vallanlagstest. Praktiskt för de tillfällen då båda sakerna arrangeras samtidigt och man vill
anmäla sin hund till båda.
Anmälan ska alltid göras via detta formulär (gäller även vid enskild exteriörbeskrivning) och
det går bara att anmäla en hund åt gången.
Alla hundar ska alltid anmälas i ägarens namn.
Man får bara anmäla en hund till en beskrivning/ett vallanlagstest åt gången för att flera
platser inte ska upptas av samma hund.
Har man inte tillgång till Internet kan man alltid ringa SKV samordnare och få hjälp med
anmälan.
Anmälan öppnar 6 veckor innan respektive tillfälle och stänger 2 veckor innan.
Plats ges i turordning efter anmälan. Reservlista upprättas för dem som anmäler efter att det
blivit fullt.
Ett par dagar efter din anmälan skickar SKVs samordnare ut en personlig bekräftelse med
information om du fått plats eller står som reserv. Där får du också information om hur och
när du ska betala.
Är betalningen inte SKV tillhanda vid angivet datum mister du din plats som då går till nästa
hund på listan.
Detta gäller oavsett om det är SKV eller enskild kennel som arrangerar.
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Undantag görs för utländska deltagare som får betala kontant på plats för att undvika höga
bankavgifter. Kan man inte komma ska det avbokas så fort som möjligt så att platsen kan
lämnas vidare till annan hund.
PM med fullständig information om dagen skickas ut av SKVs samordnare eller
kennelarrangör ca 5 dagar innan arrangemanget.
Ditt/dina protokoll får du, uppfödaren samt hundens pappas ägare på e-post eller snigelpost ett
par veckor efter arrangemanget och det läggs också upp på SKVs hemsida.
Vill Du ha en exteriörbeskrivning nära dig?
Det krävs inte mycket. Leta upp en plan yta om kanske 15x15 meter, grus eller kortklippt
gräs. Det är bra om det finns tillgång till toalett (dass) och parkering för lite bilar (alla
kommer och åker nog inte samtidigt).
Kontakta Marit Cronquist och boka en lämplig dag så ordnar vi resten. Generellt gäller att den
beskrivare som har kortast resväg kommer.
Samordnare beskrivningskommittén:
Marit Cronquist, tel: 073-349 99 11
e-post: beskrivningskom@vastgotaspets.se

Kan du ordna tillgång till kor?
Kontakta vallanlagskommittén, för mer info om vad som krävs och behövs:
Samordnare vallanlagskommittén:
Eva Lidman, tel: 070-289 54 68
e-post: vallanlagskom@vastgotaspets.se

