
Anvisningar för ommätning av agilityhund 
 

Vad är en ommätning? 

Ommätning är den tävlandes möjlighet att ompröva hundens mätresultat från en första inmätning, 

en slutmätning eller en tidigare ommätning. En ommätning innebär att tre agilitydomare mäter 

hunden vid samma tillfälle, men separat från varandra. För att hundens storleksgrupp ska ändras vid 

en ommätning krävs att samtliga tre domare mäter hunden till samma storlek, alla andra utfall 

innebär att hundens tidigare storlek kvarstår, se exemplet nedan: 

Storlek före ommätning Domare A Domare B Domare C Storlek efter ommätning 

Medium Small Medium Medium Medium 

Medium Small Small Medium Medium 

Medium Small Small Small Small 

 

Ur regler för agilitytävlingar: 

Inmätt eller slutmätt hund kan mätas om efter ansökan hos SAgiK. Ommätningen utförs av tre 

auktoriserade agilitydomare enligt SAgiKs anvisningar. Inmätt hund mellan 18 och 24 månaders ålder 

kan mätas om en gång. Slutmätt hund kan mätas om en eller flera gånger, dock kan en ny 

ommätning ske tidigast två år efter den senaste ommätningen. 

 

Ansökan om ommätning 

1. Den som vill mäta om sin hund måste själv planera ommätningen genom att göra upp med tre 

domare om tid och plats. 

2. När ommätningstillfället är planerat ska föraren skicka följande uppgifter till SAgiKs kansli: 

a. Datum och plats för ommätningen. 

b. Namnen på de domare som ska utföra ommätningen (minst en domare måste anges för 

att ansökan ska kunna behandlas). 

c. Förarens namn, adress och e-post. 

d. Hundens registreringsnummer/tävlingslicensnummer, namn och storleksgrupp. 

3. SAgiKs kansli behandlar ansökan (kontrollerar att hunden enligt agilityreglerna får mätas om vid 

det aktuella tillfället) och mejlar SAgiKs särskilda ommätningsintyg till en av de tre domarna. 

 

Ommätning och dokumentation 

1. Alla tre domarna ska vara närvarande vid ommätningen men hunden ska mätas separat av 

respektive domare. 

2. Ingen domare ska få kännedom om resultatet av de andras mätning förrän samtligas mätning är 

avslutad. 

3. Därefter sammanställs resultatet av ommätningen. Två exemplar av SAgiKs särskilda 

ommätningsintyg fylls i och undertecknas av samtliga domare. 

4. Föraren erhåller ett exemplar och det andra exemplaret skickas till SAgiKs kansli. 

5. En av domarna dokumenterar resultatet av ommätningen i Agida. De övriga domarnas namn 

anges i fritextrutan. 



6. Resultatet av ommätningen ska alltid dokumenteras på ommätningsintyget samt i Agida. För att 

hundens storleksgrupp ska ändras krävs att samtliga domare har mätt hunden till samma storlek. 

I annat fall kvarstår hundens tidigare storleksgrupp. 


