
Samlade frågor och svar kring de nya 
storleksklasserna 2017 

 

Kan man mäta redan nu? 
Ja, det kan man. Mätintyg finns att skriva ut på sagik.se (under tävlingar). Domarna har fått 
instruktioner om mätningen via mail. De nya reglerna är godkända av SKKs centralstyrelse 
vilket man kan läsa i protokoll från dem. 

Hur länge har man på sig att mäta om hunden? 
Under hela 2017 kan man göra en ny mätning av hunden, där endast en domare mäter. 
Från 2018 kan du ansöka om en ommätning med 3 domare om du senare kommer på att du 
vill byta storleksklass. 
 

Ska alla hundar mätas? 
Nej, det är bara hundar som kan vara under 28 cm och vill tävla XS, samt hundar som kan 
vara under 50 cm och vill tävla L som ska mätas. 
 

Får jag mäta min 43-45-mediumhund? 
Nej, den har redan ett intyg på att den är över 43 cm, den ska inte mätas. Du kommer själv 
att kunna fylla i att hunden ska gå i Large från 2017. Om du misstänker att hunden är felmätt 
sedan tidigare och faktiskt är under 43 cm måste du ansöka om en vanlig ommätning med 
tre domare via kansli@sagik.se  
 

Vilka är det som får välja storleksklass? 
Det är endast de med hundar som är under 28 cm samt hundar som är 43-50 cm som har 
två klasser att välja mellan (XS och S, L och XL). Hundar som är 28-34,99 ska tävla small, 
hundar som är 35-42,99 ska tävla medium, hundar som är över 50 cm ska tävla XL. 
 

Räcker det med en domare för mätning om jag tror att min hund är under 28 cm? 
Ja, det räknas inte som en ommätning utan är en ny mätning. Under 2016 och 2017 räcker 
det därför med en domares mätning om du vill pröva om din hund är under 28 cm eller under 
50 cm och vill tävla en av de nya klasserna. 
 

När väljer man storlek? 
Storlek väljs av föraren i samband med mätningen. Det finns rutor att kryssa i på mätintyget 
och det kommer att gå att välja i sagik-tävling när funktionen lanseras. 
 

Vad gör jag med mätintyget? 
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Mätintyget som du skrivit ut från sagik.se och fått underskrift på av domaren ska sparas, 
häfta fast det i din tävlingsbok. Den del som domaren ska behålla sparas av domaren och 
används vid verifieringen i sagik-tävling 
 

Ska man ha en tävlingsbok även om pinnarna inte ska skrivas i längre? 
Ja, tävlingsboken kommer att finnas kvar som mätintyg. Det kommer även att finnas plats för 
att fyllas i om du tävlar i ett annat land och tar meriter. Dina pinnar kommer du att se i sagik-
tävling och på SKK hunddata. Under 2017 kommer tävlingsboken att användas som vanligt, 
som övergång. 
 

Får XS-hundar tävla i både S och XS? 
Nej, föraren väljer klass och det kan inte ändras med annat än en ommätning eller vid 
slutmätningen av hunden. Valet sker i samband med mätningen. 
 

Min hund är medium, inte över 43 cm, ska den mätas? 
Nej, det är bara hundar som vill byta storleksklass som ska mätas. 
 

Jag tävlar i large idag och vill tävla i XL efter nyår, vad gör jag? 
Du kommer själv att fylla i att din hund är XL i systemet, du ska inte mäta hunden. 
 

Min hund är 52 cm, får jag välja att tävla i L? 
Nej, hundar över 50 cm ska tävla i XL. 
 

Vad är skillnad på storleksklass och mätning i sagik-tävling? 
Föraren väljer storleksklass i de fall det finns ett val (hundar under 28 cm kan välja mellan 
XS och S, hundar 43-50 cm kan välja mellan L och XL). Domaren bekräftar mätningen och 
talar om för systemet att hunden är under 28/mellan 43-50. 
 

Hur kommer det att fungera för utländska hundar? 
Utländska hundar tävlar i den storlek de tävlar i i sitt hemland, dvs FCI-large heter XL i 
Sverige. Om de vill tävla i en annan storlek får de skaffa svenskt mätintyg och det är inte 
säkert att hemlandet accepterar eventuella meriter tagna i Sverige från de klasserna som 
inte finns i hemlandet. 
 

Varför heter klasserna L och XL? Vore det inte bättre om nya L hette något annat så 
det inte rör till det för internationella tävlande? 
SAgiK har sökt efter ett bra namn på den nya klassen men inte funnit något riktigt passande. 
L och XL har under regelrevideringens tid blivit relativt inarbetat i Sverige. 
 

Vad händer med vårt lag? Vi har hundar som är 43-45 cm i vårt mediumlag. 



Fram till SM-årets slut 14 maj 2017 får ni fortfarande tävla tillsammans. Om ni kvalar till SM 
2017 får ni starta i medium men om ni vinner blir ni inte direktkvalade till 2018. Efter 14 maj 
måste ni starta ett nytt lag med endast mediumhundar och de hundarna som är 43-45 får 
tävla i nya lag tillsammans med large och XL-hundar. 
 

Om jag tävlar i XS/L, kan jag då tävla S/L på internationella tävlingar? 
Ja, på internationella tävlingar gäller FCIs regler och storleksindelning, du tävlar i den klass 
internationell som din hunds mankhöjd stämmer med, oavsett vad du tävlar i för storlek på 
svenska nationella tävlingar. 
 

Får man vara med i landslagsuttagningen även om man tävlar XS/L? 
Ja, eftersom de svenska storleksklasserna korrelerar direkt mot de internationella så startar 
du på LLU i din internationella storlek. 
 

Om jag startar min 25/45 cm höga hund i XS/L vid 18 månader och sen väljer S/XL 
vid slutmätningen, kan jag då mäta om honom vid senare tillfälle och gå tillbaka till 
XS/L? 
Du har rätt att mäta om hunden en gång efter slutmätningen för att eventuellt byta klass 
igen. 
 

Kan XS/L-hundar ta cert? 
Ja, de tävlar i en helt egen ny klass i Sverige och kan såklart ta cert i Sverige i sin klass, 
likväl som pinnar i klass 1 och 2. 
 

Min hund tävlar S klass 3 idag men jag vill tävla XS, måste jag börja om från ettan? 
Nej, alla tävlingsarrangörer ska arrangera alla storleksklasser (även om de kan vara 
uppdelade på olika dagar) så du ska kunna tävla XS klass 3. 
 

Vad händer med SM-pinnarna om jag byter storlek i januari 2017? 
Du får behålla dem, och kan ta fler i din nya storlek innan SM-året slutar. Kvalar du till SM 
2017 tävlar du i din nya storlek, det är endast lagen som SM 2017 kommer tävla i sina gamla 
storlekar (43-45-hundar i medium). 
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