Anvisningar för ommätning
I de svenska agilityreglerna står följande text.
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 gång. Därefter är
mätresultatet definitivt.
Den som önskar ommätning gör själv upp med domare om när ommätning kan göras. Det
måste finnas tre domare på plats, därför behöver man vara ute i god tid för att planera in en
tidpunkt då detta är möjligt.
När detta är bestämt ska SAgIKs angivelser följas. Dessa är:
1. Den som önskar få sin hund ommätt skickar följande uppgifter till SAgIKs kansli:
- Datum, plats och de domare som ska mäta, helst alla tre men minst en
domare
- Hundens reg.- /tävlingslicensnummer, namn och nuvarande storleksklass
- Ägarens kontaktuppgifter
När detta är inskickat har personen gjort en ansökan om att få göra en ommätning. OBS!
Detta steg måste vara uppfyllt innan processen går vidare.
2. Mätintygsblanketten mailas till en av de tre domarna som ska mäta. Hunden mäts
med samtliga tre domare närvarande, dock utan att se vad den mätande domaren får
för resultat. Varje domares mätning är ”hemlig” tills alla tre mätt färdigt. Detta för att
ingen av misstag ska påverkas av någon annan. Dock kan domarna hjälpa varandra
med att tex se till så att hunden står rakt.
3. Hunden betraktas som ommätt till ny storlek om alla tre domare kommit fram till
samma storlek. Kommer domarna fram till olika storlekar behåller hunden sin
nuvarande storleksklass. Mätintygsblanketterna fylls i med mätresultatet och signeras
av samtliga tre domare. Detta ska göras även när hunden blir kvar i samma storlek.
En av domarna ska dokumentera hundens storlek i SAgIK-tävling. De övriga två
domaranas namn skrivs in i fritextrutan
4. Det ena mätintyget häftar den tävlande in i tävlingsboken, det andra postar en av de
mätande domarna till kansliet, SAgiK c/o Lundin, Hasselvägen 17, 691 44 Karlskoga.
Porto och kuvert ska den tävlande stå för, domaren ska inte ta någon utgift.

Om man begärt ommätning av sin hund och sedan inte infinner sig till den utan att ta kontakt
med domare som ska utföra mätningen så har man förbrukat sin chans till ommätning.

