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UTBILDNINGSBEVIS LC 
INMÄTARE 
 

 

 Ny utbildning  Återauktorisering 

 

Bevis om genomgången utbildning/återautorisering till 

inmätare 

Dokumentet skall medföras vid utbildningen av funktionärseleven. 
 

 

PKLC godkänt LCK               ansökan om sökt utbildning  

 Tillstyrks   Avslås 

Underskrift/Namnförtydligande 

Datum 

 

 

 

FUNKTIONÄR 

Namn:       

Adress:       

Postadress:       

Telefon  Bostad:       

 Mobil:       

E-post:       

Underskrift:  

 

Tidigare genomförd 
utbildning 

 Starter  

 Pilot steg 1 

 Inmätare 

 Sekreterare 

 Pilot steg 2 

 Licensgivare 

 Grundkurs 

 

 

UTBILDNINGSINFORMATION OCH KRAV 

Innan elev kommer till utbildningstillfället ska elev ha läst igenom aktuellt 

höjdmätningsprotokoll och dess instruktionstext.  

 

Endast godkänd elektronisk mätbåge får användas och hundar ska mätas på plant, slätt och 

halkfritt underlag. Eleven ska vara noga med att mätbågen står rätt genom att titta på 

vattenpasset samt att hunden är korrekt uppställd enligt direktiv från domaren. 

Följande procedur ska följas: 

• Elevens mätningar utförs efter varje tillfälle då hunden har rört på sig, dvs. efter 

mätning 1, 3, 5. Dessa mätningar är utöver domarnas ordinarie mätningar.  

• Eleven ska mäta alla hundar som deltar vid inmätningstillfället. 

• Eleven ska observera hur domarna fyller i höjdmätningsprotokollet och licensboken (om 

bok finnes) 

Minst 40 whippets och 15 italienska vinthundar ska mätas på ett av domaren godkänt sätt för 

att få godkänt. Antalet inmätta hundar av respektive ras ska anges vid varje 

utbildningstillfälle. 

 

I det fall utbildning av inmätare sker vid ett officiellt inmätningstillfälle får redan inmätta 

hundar gärna delta vid inmätningen för att få ett större utbildningsunderlag. 
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BEVISUTFÄRDARE/UTBILDARE 

Inmätningen är genomförd i enlighet med anvisningar för berörd utbildning. 

Datum:       

Plats:       

Antal inmätta hundar: Whippet        Italiensk Vinthund       

Underskrift: 

 

      

Namnförtydligande:  

Kommentarer:  
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Totalt inmätta whippets       Totalt inmätta italiensk vinthund       

 

 

Originalet skickas till PKLC:s registrator av utbildaren. Kopia på detta dokument 

tillställs den utbildade. 

Infört i databasen datum        av        

Underskrift: 

 

 


