
Särskilt beslut gällande dispens utifrån rådande läge med covid -19 från 
styrelsen för Svenska Slovensky Kopovklubben fatta per capsulum 

Styrelsen vill med denna skrivelse lämna information till våra medlemmar och övriga intressenter vad 
som i dagsläget gäller angående hundutställning med kvalitetsbedömning. Då läget i landet med covid -
19 har påverkat möjligheten att ställa ut hund för en kvalitetsbedömning under större delen av 2020 
finns det risk för att enstaka hundar som skulle kunna stå till förfogande som avelsrekommenderade 
hundar (enligt klubbens kriterier) ej kan få en avelsrekommendation då de saknar ett utställningsresultat 
efter 24 månaders ålder.

 Styrelsen diskuterade frågan om möjlig dispens vid styrelsemötet 201130 och fattade beslut i frågan. 
Då ny information om möjligheten till individuell exteriörbedömning framkom till styrelsens kännedom 
i början av december vill vi med denna skrivelse tydliggöra att det är nedanstående som styrelsen nu 
fattat beslut om. Beslutet gäller från 201224 fram till 210331. 

I klubbens RAS dokument från 2018 gäller följande krav angående utställningsresultat: 

 Lägst Very Good efter 24 månaders ålder 

Om du har en kopov som du önskar få avelrekommenderad men saknar momentet utställning kan du 
göra på följande sätt: 

Enskild kvalitetsbedömning 
Möjlighet finns till en enskild kvalitetsbedömning av auktoriserad domare på rasen enligt 
beslut från Svenska Kennelklubben. Beslutet gäller från 201201 och i dagsläget fram till 
210331 om inget ändras. 
 Ta kontakt med styrelsen för vidare hjälp om hur du kommer i kontakt med en domare 
alternativt din länsklubb. 
Domaren kommer att titta på hunden i rörelse, uppställd samt känna igenom hunden som på 
en ”vanlig” utställning. Hunden får skriftlig kritik och tilldelas kvalitetspris Excellent, Very 
Good, Good, Sufficient, Disqualified eller Cannot be judged. 
Vi påminner om att Slovensky kopov har särskilt beslut om att inmätning av mankhöjd ska ske i 
samband med utställning, påtala det om domaren inte på eget initiativ mäter hunden. 

Om du inte har bråttom att få en enskild kvalitetsbedömning kan du avvakta tills att ordinarie 
utställnings arrangemang kommer igång. Flera länsklubbar planerar för utställningar under 
våren/sommaren med covidanpassningar. SKK´s möjlighet med enskild exteriörbedömning 
riktar sig till de uppfödare samt hanhundsägare som behöver ett utställningsresultat för att 
kunna genomföra planerade kullar. 



Om du har en kopov med utställningsresultat innan 24 månader: 

Möjlighet till dispensbeslut från styrelsen 
Styrelsen är medveten om att det finns kopovs i landet som har fina utställningsresultat innan 
24 månaders ålder och där hundägarens ambition har varit att genomföra ytterligare 
utställning under 2020. 
Styrelsen har möjlighet att lämna tillfällig dispens till enskild hund efter ansökan, som har ett 
som lägst Very good innan 24 månaders ålder. Observera att en förutsättning är att 
hundägaren kontaktar styrelsen med en förfrågan. Därefter kommer styrelsen att titta på de 
officiella resultaten som hunden har på hunddata. Om din hund har ett utställningsresultat 
som inte är lägre än Very good kan du ändå givetvis inkomma med en förfrågan. 

Övriga kriterier och moment som en kopov behöver genomgå för att bli en avelsrekommenderad 
hund enligt klubbens kriterier bedömer vi i styrelsen som fullt genomförbara trots situationen med 
covid -19. Därmed kommer inte dispens att lämnas för övriga krav såsom röntgen, skallbedömning, 
hägntester- och/eller jaktprov. 

Kontakta oss om du har några frågor. 
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