
Kriterier för tillstyrkande av ansökan om 

  utbildning/vidareutbildning som exteriördomare 

Svenska Rottweilerklubben  
 

 
 

 

För att rottweilerklubben ska tillstyrka en ansökan om utbildning till 

exteriördomare för rottweiler ska personen uppfylla följande kriterier: 

 

Om uppfödare av rottweiler 

1. Vara medlem av Svenska Rottweilerklubben 

2. Vara utbildad exteriörbeskrivare för rottweiler sedan minst 2 år (aktiv auktorisation) 

3. Kunna styrka närvaro vid minst en specialutställning som rasklubben arrangerat 

4. Kunna uppvisa egna tävlingsresultat som motsvarar kraven för deltagande i bruksklass 

på utställning  

5. Kunna uppvisa utbildningsbevis som mental figurant för MH/MT (behöver ej vara aktiv), 

alternativt styrka deltagande som hundförare vid MH/MT till minst 5 rottweiler 

Om uppfödare av annan brukshundras  

1. Vara medlem av aktuell rasklubb inom SBK 

2. Vara utbildad exteriörbeskrivare för rasen sedan minst 2 år (aktiv auktorisation) 

3. Kunna styrka närvaro vid minst två specialutställningar som rottweilerklubben arrangerat 

4. Kunna uppvisa egna tävlingsresultat som motsvarar kraven för deltagande i bruksklass på 

    utställning  

5. Kunna uppvisa utbildningsbevis som mental figurant MH/MT (behöver ej vara aktiv), 

    alternativt styrka deltagande som hundförare vid MH/MT till minst 5 egna hundar 

Om uppfödare av annan ras  

1. Vara medlem av aktuell rasklubb 

2. Kunna styrka närvaro vid minst två specialutställningar som rottweilerklubben arrangerar 

3. Kunna styrka närvaro vid bruksprov med minst 7 deltagande rottweiler (ett eller flera prov) 

4. Kunna styrka närvaro vid MH/MT med minst 7 deltagande rottweiler (ett eller flera prov) 

 

För att rottweilerklubben ska tillstyrka en ansökan om vidareutbildning som 

exteriördomare för rottweiler ska personen uppfylla följande kriterier: 

1. Vara exteriördomare sedan minst 5 år 

2. Kunna styrka närvaro vid minst en specialutställning som rasklubben arrangerat 

alternativt utställning som bedömts av svensk rasspecialist med minst 20 deltagande 

rottweiler i officiell klass 

3. Kunna styrka närvaro vid bruksprov med minst 7 deltagande rottweiler (ett eller flera) 

4. Kunna styrka närvaro vid MH/MT med minst 7 deltagande rottweiler (ett eller flera) 

 

Punkt 3 och 4 för vidareutbildning kan ersättas av punkt 4 och 5 i kriterierna för tillstyrkande 

av ansökan om utbildning till exteriördomare om uppfödare av rottweiler/brukshundras.  

 

 



Kriterier för tillstyrkande av ansökan om 

  utbildning/vidareutbildning som exteriördomare 

Svenska Rottweilerklubben  
 

 
 

 

Prövning av ansökan 

Svenska Rottweilerklubbens prövning omfattar inte nödvändigtvis de kriterier som gäller för 

granskning hos Svenska Kennelklubben. Att den ansökande uppfyller kriterierna garanterar 

inte ett tillstyrkande av ansökan, varje ansökan innebär en individuell prövning.  

Arbetsgång vid mottagande av ansökan 

1. Ansökan vidarebefordras till utskottet för exteriör och utställning för yttrande 

2. Utskottet lämnar ett förslag till styrelsen, avslag eller tillstyrkande, samt motivering 

3. Styrelsen fattar beslut om ansökan och besvarar ansökan inom angiven tid 
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