
Høydemålingsskjema
CACIL / INTERNASJONAL KLASSE:

• Whippet: Hannhund makshøyde 51 cm, tispe 48 cm.

• Italiensk mynde: Makshøyde 38 cm 

Hunden skal måles når den er rolig. Den skal stå på et jevnt, stabilt og tilstrekkelig stort underlag. Hunden skal stå naturlig vinklet 
og med naturlig høyt hode (strupehodet skal være i (omtrentlig) mankehøyde). 

Hundens skal håndteres av eier, eller handler oppnevnt av eier. Vedkommende som utfører målingen kan kun korrigere oppstilt hund 
dersom eier/handler samtykker til det. 

Hunden skal måles seks ganger ved mankehøyde, eller ved ryggens høyeste punkt. Det hyppigste resultatet vil bli registrert på 
hundens dokumenter. Hvis det etter seks målinger er tre resultater over og tre resultater innenfor maksimal tillatt størrelse, skal en 
syvende måling gjennomføres. Denne registreres som endelig. Etter 1., 3. og 5 måling skal hunden bevege seg på bakken. 

Hvis en hund ikke lar seg måle, eller ikke står korrekt, skal målingen avbrytes, og registreres som ugyldig. Målingene utføres alltid i 
henhold til det til enhver tid gjeldende FCI-regelverk for lure-coursing og racing.
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Dersom målingen utføres med elektronisk målestav og hunden er godkjent, skal "G" og resultatet skrives i ruten for høydemåling. 
Lyser rød lampe skal målingen gjennomføres med målestav og resultatet av målingen skal noteres.

Høydemåling 1 Høydemåling 2 Høydemåling 3 Høydemåling 4 Høydemåling 5 Høydemåling 6 Høydemåling 7

Høydemåling 8 Høydemåling 9 Høydemåling 10 Høydemåling 11
Godkjent for 
INT klass

Godkjent for 
SPRINT klasse

Kommentar

Skjema sendes til NLCKs lisensregistrator av sekretær. 
Kopi av skjema sendes til hundeeier.

SPRINTER-KLASSE:
• Whippet hannhund makshøyde 56 cm. Tisper makshøyde 52 cm
• Italiensk mynde makshøyde 41 cm 
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