INMÄTNINGSPROTOKOLL
Nedanstående storleksregler gäller CACIL/INTERNATIONELL KLASS.
Whippet maxhöjd hanar 51 cm, tikar 48 cm. Italiensk vinthund maxhöjd 38 cm.
Nedanstående storleksregler gäller CDL-SPRINTER klass vid EM.
Whippet maxhöjd hanar 56 cm, tikar 52 cm. Italiensk vinthund maxhöjd 41 cm.
Mätningarna utförs från 12 månader. Mätningarna måste utföras av godkänd inmätare/domare. Mätningen får endast ske
med godkänd elektronisk mätbåge. Följande procedur skall följas.
Hunden skall mätas när den står lugnt. Den skall stå på ett jämnt och halkfritt underlag eller på ett tillräckligt stort bord. Hunden skall
ha korrekta vinklar på benen och naturligt höjt huvud (struphuvudet skall befinna sig på ungefärlig samma nivå som
skulderbladstoppen). Efter mätning 1, 3 och 5 skall hunden röra sig på marken. Hunden skall mätas genast när hunden står korrekt.
Hunden skall mätas vid skulderbladets topp. Är det omöjligt att ställa en hund korrekt, skall mätningen stoppas och ogiltigförklaras.
Mätansvariga får ej vara ägare till eller uppfödare av den aktuella hunden. Kommittén ansvarig för mätningarna skall bestå av två
domare alternativt inmätare och en LC-sekreterare. Domarna/inmätarna mäter varannan gång och sekreteraren övervakar och skriver
ner mätvärdena. Hunden mäts 6 gånger. Om man efter 6 mätningar uppnår 3 mätningsresultat under och 3 över maxhöjden, skall en
sjunde mätning genomföras och den skall då gälla som slutresultat. Är hunden över klass 1 på de fem första mätningarna så ställs
bågen på sprintklasshöjden inför mätning 6. Är den mätningen tveksam ska en sjunde mätning göras.
Om licensbok finns ska resultatet skrivas in i boken och signeras av domare/inmätare. Om bok INTE finns lämnas protokollet
(originalet) till hundägaren som sedan skickar in det tillsammans med licensboksansökan till registratorn.

Plats:
Datum:
Typ av mätning:

1

2

12-24 mån

3

över 24 mån

extra begärd av
ägaren

Mätning typ 3 och 5
kan ej göras efter
att hunden har fyllt
24 månader.

5
kontroll begärd
av PKLC

Whippet

Hund namn:

Hane

Reg nummer:

Födelsedatum:

Italiensk
vinthund

Tik

Krypt

Kön:

ID-nummer:
Ägare namn:
Ägare adress:
Ägare adress:

Postnr:

Ort:

Ägare telefon:

Ägare e-post:

Inmätare 1:

Signatur

Inmätare 2:

Signatur

Sekreterare:

Signatur

Mätning sker med MÄTBÅGE och om hunden är godkänd för klass 1 skall ”G” skrivas i rutan för höjdmåtten, om
inte ska det skrivas ”IG” i rutan.

Mätning 1

Mätning 2

Mätning 3

Mätning 4

Mätning 5

Mätning 6

Mätning 7

Fyll i med ”X” i den ruta som motsvarar den klass som hunden är inmätt i.
Hundens höjd är inom
standard. Godkänd för
klass 1.

Hundens höjd är utanför
standard. Godkänd för klass 2
och EM cdl-sprinter klass.

Hundens höjd är utanför standard.
Godkänd för klass 2.

Kommentar

Originalet skickas till PKLC:s registrator, av sekreteraren.

