
Endringer i forbindelse med måling av hunder – info til dommere og 
utøvere 
(Regler for agilitystevner, 01.01.2017, kap. 3) 
 
Fra 1. januar 2017 er det gjort noen endringer rundt måling i Agilityreglenes kapittel 3. Det er også 
utarbeidet et nytt målebrev.  
 
Som tidligere, er målebrev obligatorisk og skal medbringes til alle konkurranser. Det er nå 
spesifisert at norske hunder skal ha norsk målebrev. 
 
I hovedsak er det norske agilitydommere som kan måle hund. I forbindelse med offisielt stevne 
kan arrangøren dog benytte utenlandsk dommer, forutsatt at denne er godkjent for måling i sitt 
hjemland.  
 
Ved måling på et stevne er det stevnearrangør som er ansvarlig for å sende dommerens 
eksemplar inn til NKK. Dersom en norsk dommer ved en annen anledning måler hund, er det 
dommeren selv som er ansvarlig for innsending til NKK. Innsendingen skal ikke overlates til 
utøveren. 
 

Nytt målebrev 
Deltaker/ eier medbringer målebrev til målingen. 
 
Det nye målebrevet er på 3 sider: 

• Dommerens eksemplar I (sendes NKK etter føreløpig måling) 
• Eiers eksemplar 
• Dommerens eksemplar II (sendes NKK etter endelig måling) 

 
Dersom hunden er 15-24 mnd gjennomføres foreløpig måling. Alle 3 sidene fylles ut, 
“Dommerens Eksemplar I” sendes inn til NKK, eier/ fører får tilbake de to resterende sidene og 
medbringer disse når endelig måling skal gjennomføres. 
Endelig måling gjennomføres dersom hunden er eldre enn 24 mnd. “Eiers eksemplar” + 
“Dommerens eksemplar II” fylles ut, “Dommerens eksemplar II” sendes inn til NKK - eier/ fører 
får tilbake “Eiers eksemplar”. 
 
Pga. oppdatering av målebrevet vil det fra nå av ikke være mulig å benytte målebrevet som står i 
NKKs resultatbok da dette er av gammel type.  
I løpet av 2017 vil det komme ny resultatbok for agility med oppdatert målebrev.  
 

Nytt avkrysningsfelt - Ikke målbar 
Dersom hunden ikke lar seg måle (feks. trekker seg unna dommeren, spenner seg, står ikke rolig 
el naturlig), skal dommeren krysse av i feltet “Ikke målbar”. Dommerens eksemplar (I eller II) 
sendes inn til NKK og fører/ eier får Eiers eksemplar. Når hunden skal måles neste gang 
medbringes 3 nye eksemplar. Dersom hunden heller ikke på dette forsøket lar seg måle, skal det 



igjen krysses av på i feltet “Ikke målbar” og Dommerens eksemplar sendes inn som sist gang. 
Eier/ fører må kontakte NKK for å avtale kommisjonsmåling - hunden kan ikke stille til start 
før kommisjonsmåling er gjennomført, se agilityreglenes kapittel 3.1.1. 
 

Akseptere eller påklage måling/ kommisjonsmåling 
Målingen betraktes som akseptert dersom den ikke påklages innen 3 uker. 
Dersom eier/ fører ønsker å påklage resultatet av måling, gjøres dette skriftlig til NKK 
 
Dommer som får fremvist hund til bedømming har nå mulighet til å forlange denne 
kommisjonsmålt (dersom hunden ikke er kommisjonsmålt tidligere). Dette gjøres skriftlig til 
NKK senest 1 uke etter stevnet. 
 
Det er NKK som organiserer kommisjonsmåling. For kommisjonsmåling er det utarbeidet et eget 
skjema som de forespurte dommerne medbringer til målingen. 
 

Hund som flyttes opp eller ned en størrelsesklasse 
Hund som blir flyttet ned en størrelsesklasse beholder, som tidligere, resultatene sine. 
Hund som blir flyttet opp en størrelsesklasse mister resultatene fra de siste 12 mnd.  
Se forøvrig kapittel 3.1.5. 
 
 
 
 
KG Agility 
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