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D.10 Direktiv för bestämmandet av storleksklass
ALLMÄNT
I detta dokument beskrivs mätningen av hundens storleksklass. Praktiska saker vid mätningen som
stöder regeln har sammanfattats i direktivet “Direktiv D.10 Direktiv gällande mätningen”.

Använda termer
Vid bestämmandet av hundens storleksklass används följande termer:
Enskild mätning Mätning g jord vid officiell agilitytävling för att bestämma en hunds storleksklass.
Bestämmandet av storleksklass hos gränsfallshundar görs genom en mätningsprocess som består av
högst fem enskilda mätningar.
Bekräftat mätningsresultat En måttuppgift på hundens storleksklass som antecknats i tävlingsboken.
Ett bekräftat mätningsresultat innehåller nationella storleksklassen samt FCI-storleksklassen i vilken
hunden har rätt att delta i.
Mätningstillfälle E tt tillfälle där man på nytt bestämmer hundens bekräftade storleksklass. På
mätningstillfället kan också hundar delta som istället för enskilda mätningar behöver ett bekräftat
mätningsresultat för bekräftande av tävlingsboken. Tillfället ordnas av antingen FIAGI eller
medlemsförening i FIAGI. Det meddelas om mätningstillfällena på FIAGI´s hemsidor.
Mätningsintyg En blankett som fåtts på mätningstillfälle som innehåller uppgiften om det bekräftade
mätningsresultatet.
Gränsfallshund E n hund vars storlek är ± 1 cm från storleksklassens gräns.
Temporärt mätningsintyg Ett intyg över bestämmandet av storleksklass utskrivet i samband med
tävling 1.1.2018-30.6.2019. Intyget är i kraft 12 månader (samtliga tillfälliga mätningsintyg har
föråldrats).

1 MÄTNING AV HUNDEN
1.1 Hundens mätningsbehörighet och anmälning till mätning
Hunden som mäts bör uppfylla de krav som ställs i agilityreglementen angående rätten att tävla
enligt regeln D.3 “ Direktiv för granskning av tävlingsbehörigheten” och mätningsavgiften skall vara
betald. Hundar som inte uppfyller kraven för berättigandet mäts inte. Hund som inte deltar i
ifrågavarande tävlingsevenemang kan också anmälas till enskilda mätningen.
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Hunden bör vara anmäld på förhand till enskilda mätningen eller mätningstillfället.
- Till enskild mätning anmäler man sig på det sätt som tävlingsarrangören meddelat
- Till mätningstillfälle anmäler man sig via den länk som FIAGI meddelat

1.2 Mätningsavgifterna
Både en enskild mätningprocess och ett mätningstillfälle är avgiftsbelagda. Storleken på avgifterna
bekräftas av FIAGI som meddelar om dessa på sin hemsida samt i samband med anmälningen.
Avgiften bör vara betald före hunden kan mätas. Betalningskvittensen granskas före mätningen.
Avgiften returneras inte om mätningen misslyckas p.g.a. känslighet eller annan orsak.
I samband med enskild mätningsprocess debiteras avgift endast i samband med första enskilda
mätningen. Tilläggsmätningarna är avgiftsfria.
Ett mätningstillfälle ordnat av medlemsförening i FIAGI kan genom beslut taget av arrangören
prissättas avvikande från de priser FIAGI bestämt.

1.3 Mätning av hunden
Mätning av hundens mankhöjd utförs i första hand utgående från högsta punkten på skulderbladen
då hunden står i mätningsställning. Mätningen kan också (alternativt/i andra hand) utföras utgående
från högsta punkten på bröstkorgens taggutskott ifall dessa är högre vid skulderbladen.
Mätningsställningen har beskrivits i direktivet “Direktiv D.10 Direktiv gällande mätningen”). Vid
mätning får hunden ha högst halsbandet på sig.
Mätningen utförs på ett hårt, jämnt och stabilt underlag (t.ex. trimningsbord) med en mätsticka som
godkänts av FIAGI och rullmåttband som är EU I- eller EU II-klassificerat.
Domaren mäter först hunden för att bestämma storleksklassen och därefter höjden med 1 cm:s
mätningsmellanrum för statistiskföring. Domaren bör vid behov göra flera mätningar för att
säkerställa upprepandet av resultatet.
Ifall det inte går att bestämma hundens storleksklass på ett tillförlitligt sätt har den inte rätt att delta
i tävlingen.

1.4 Mätarna
Vid enskilda mätningar samt mätningstillfällen verkar som mätare finska agilitydomare som har
genomfört och blivit godkända i FIAGI´s mätningsskolning. Vid mätningarna följer man
Kennelklubbens i kraft varande regel om jäv.

SIDA 2/5

Finska Agilityförbundet
Godkänts av styrelsen 04.08.2020

Regel D.10
I kraft fr.o.m 01.09 2020

D.10 DIREKTIV FÖR BESTÄMMANDET AV STORLEKSKLASS

En utländsk domare eller en finsk domare som inte avlagt FIAGI´s mätningsutbildning kan bestämma
hundens storleksklass så att hunden kan delta i ifrågavarande tävlingsevenemang. Mätningen
antecknas på tävlingsbokens baksida men denna räknas inte med i den enskilda mätningsprocessen.
Den ifrågavarande hunden bör i nästa tävling anmälas till enskild mätning som om det skulle vara
hundens första tävling.

2 BESTYRKANDET AV HUNDENS STORLEKSKLASS OCH ANTECKNANDET AV
MÄTNINGSRESULTATET
2.1 Bestyrkandet av hundens storleksklass
Hundens storleksklass bestyrks för första gången antingen genom enskilda mätningar i samband med
tävlingar eller vid ett skilt mätningstillfälle. Bestyrkande av hundens storleksklass har presenterats i
nedanstående bild.

SIDA 3/5

Finska Agilityförbundet
Godkänts av styrelsen 04.08.2020

Regel D.10
I kraft fr.o.m 01.09 2020

D.10 DIREKTIV FÖR BESTÄMMANDET AV STORLEKSKLASS

Ifall hundens höjd är mera än 1 cm från gränsen för storleksklassen bestyrks hundens nationella
storleksklass och FCI-storleksklassen utgående från första mätningen. Det bestyrkta
mätningsresultatet antecknas i tävlingsboken.
Ifall hunden är ett gränsfall mäts hunden så många gånger att den har tre mätningsresultat av tre
olika domare i samma storleksklass. Det bestyrkta mätningsresultatet antecknas i tävlingsboken.
Ifall det är möjligt utgående från domaren bör gränsfallshunden samla mätningsresultaten från
efterföljande tävlingar. Varje mätningsresultat skall vara av olika domare. Hunden tävlar i
storleksklassen som bestämts i första enskilda mätningen tills den har ett bestyrkt mätningsresultat
som bestämmer den slutliga storleksklassen.
Domaren bestyrker tävlingsboken med sin underskrift först när hundens storleksklass slutgiltigt har
bestämts.

2.2 Ommätning vid mätningstillfälle
Föraren har möjlighet att föra hunden till mätningstillfälle för nytt bestämmande av storleksklass
högst två gånger. Ett nytt bestämmande av storleksklass kan göras endast vid mätningstillfälle.
Uppgifter om ny mätning av hunden och mätningsresultatet antecknas i hundens tävlingsbok på
försättsbladet. Hundens på nytt bestämda storleksklass ersätter det tidigare bestämmandet.

2.3 Antecknandet av mätningsresultaten
Mätningsresultatet antecknas i FIAGI´s databas och enskilda mätningarnas protokoll skall följande
uppgifter framgå (också från de enskilda mätningar):
- datum och ort
- hundens registreringsnummer
- mätande domarens namn
- domarens nummer
- nationella storleksklassen (xS, S, M, sL, L) samt FCI-storleksklassen (S, M, L)
- statistikmätningens mätningsmellanrum (t.ex. 32-33 cm)
Vid enskilda mätningarna antecknas följande uppgifter i tävlingsboken
- datum och ort
- mätande domarens namn, domarens nummer och underskrift
- nationella storleksklassen (xS, S, M, sL, L) samt FCI-storleksklassen (S, M, L)
- statistikmätningens mätningsmellanrum (t.ex. 32-33 cm)
Det bekräftade mätningsresultatet antecknas i tävlingsboken med följande uppgifter:
- datum och ort
- mätande domarens namn , domarens nummer och underskrift
- nationella storleksklassen (xS, S, M, sL, L) samt FCI-storleksklassen (S, M, L)
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Mätningsresultatet antecknas i hundens tävlingsbok och lagras i FIAGI´s databas. Ett protokoll
uppgörs över tävlingsevenemangets enskilda mätningar (se “Direktivet D.10 Direktiv gällande
mätningen punkt 4).

2.4 Utländska hundar
Hunden kan tävla i de nationella storleksklasserna ifall man utgående från hundens tävlingsbok eller
annan tillförlitlig källa kan fastställa hundens höjd (cm). Ifall hundens höjd för de nationella klasserna
inte kan bekräftas kan domaren bestämma storleksklassen i enlighet med punkt 2.1 eller så deltar
hunden i den FCI-klass som fastställts för den.
Det rekommenderas att en utländsk hund på förhand anmäler sig till enskild mätning.

2.5. Hundar som har tävlat före 1.7.2019 och som inte har ett bekräftat mätningsresultat
samt hundar vars mätningsintyg har föråldrats
Hos hundar vars temporära mätningsintyg har utgått (i kraft 12 mån) samt hundar som har tävlat
före 1.7.2019 och som inte har ett bekräftat mätintyg bestäms storleksklassen i enlighet med punkt
2.1. Hunden får tävlingsrättigheter genast efter den första enskilda mätningen.

3. ANORDNANDET AV MÄTNINGSTILLFÄLLET
Mätningstillfället kan anordnas av FIAGI eller medlemsförening i FIAGI. En medlemsförening kan
anhålla om anordnandet av mätningstillfälle hos FIAGI. Uppgifterna som uppges i anhållan har
beskrivits i “Direktiv D.10 Direktiv gällande mätningen”.

4. ANORDNANDET AV ENSKILDA MÄTNINGAR
Information angående vad som krävs för att ordna enskilda mätningar och mätningstillfällen har
beskrivits i direktivet “Direktiv D.10 Direktiv gällande mätningen”.

5 ÄNDRINGAR I VERKSAMHETSDIREKTIVET FÖR BESTÄMMANDET AV
STORLEKSKLASSEN
Ändringarna bestyrks av FIAGI´s styrelse.
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