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Prioritering vid överanmälan i bruks sker via en funktion i SBK Tävling. (Av hävd, och i dagligt tal,
kallas detta för lottning men det är inte en korrekt beteckning då det främst är andra faktorer än
lottning som avgör. Dessutom finns en risk för sammanblandning med den lottning av startordning
som sker på tävlingsdagen.) Prioriteringen innebär att de i ordinarie tid anmälda hundarna ges varsitt
ordningsnummer, inlagt i ett fält som endast kan ändras via funktionen i SBK Tävling. Antal ordinarie
platser anges av arrangören före prioriteringen, antal reserver avgörs också av arrangören men
behöver inte anges före prioriteringen. Eventuella efteranmälningar ingår inte i prioriteringen utan
får hanteras i tidsordning av arrangören och kan aldrig komma före de i ordinarie tid anmälda
hundarna. Detta säkerställs genom att en klass inte kan öppnas för anmälan igen förrän prioritering
av de i ordinarie tid anmälda hundarna gjorts.
Prioriteringen bör, för att underlaget vad gäller uppflyttning och tidigare starter ska vara så aktuellt
som möjligt, inte göras förrän resultaten från senaste helgen hunnit registreras. Det innebär i
praktiken att prioriteringen, för en lördags- eller söndagstävling, inte bör utföras före måndagen
efter att anmälningstiden gått ut. Observera att prioriteringen endast ska göras en gång och den
ordning hundarna placerats i ska sedan inte ändras. Det som kan ske är att ordinarie ekipage lämnar
återbud och reserver går in.

Paneler där prioriteringen kan utföras
Prioriteringsfunktionen kan startas från ett par paneler under hanteringen av startlistor. Tydligast är
kanske att prioritera en klass i taget och då ser panelen ut så här:

Då prioriteringen är gjord så kommer ordningen att anges i kolumnen rubricerad ”Nr” längst till
vänster.

Det finns också möjlighet att prioritera flera klasser på en gång från denna panel:

Då en klass prioriterats ändras dess status från ”Ej prioriterad” till ”Prioriterad”.
Observera att prioriteringen endast innebär att hundarna tilldelas varsitt unikt ordningsnummer (där
1 förstås står för den högst prioriterade o.s.v.). Efteranmälningar hanteras manuellt utanför
prioriteringen och ska hamna efter de prioriterade hundarna.

Prioritering vid dubblerad tävling
Vid dubblerad tävling måste prioriteringen ske innan hundarna fördelas på de två dagarna. Före
prioriteringen måste anges totala antalet ordinarie platser (alltså sammanlagt för dag 1 och dag 2).
Efter prioriteringen låter man SBK Tävling utföra dubbleringen, alltså fördela hundarna på de två
dagarna. Detta görs så att så att nummer 1, 3, 5 och så vidare placeras första dagen, resten placeras
andra dagen. En reservlista som är gemensam för de båda dagarna upprättas. Om arrangören vill ha
en reservlista per dag ska i kallelsen anges att reserv 1, 3, 5 och så vidare gäller för första dagen och
att resten gäller för andra dagen.

Prioritering vid flera klasser
Vid exempelvis en tävling i lägre, högre och elitklass sök sker prioritering per klass. Arrangören anger
sedan vilket antal ordinarie platser som finns per klass. Dock kan ingen klass där anmälningar finns
ges 0 ordinarie platser, med andra ord kan en klass med anmälningar inte ställas in. I övrigt bör
antalet ordinarie platser per klass så längt möjligt stå i proportion till antalet anmälningar i klassen.
En reservlista per klass upprättas, om reserverna i en klass tar slut så tas nästa reserv från någon av
de andra klasserna i stället.

Publicering av deltagarlista
För att alla ska kunna se hur prioriteringen utfallit, och vilka som fått ordinarie respektive
reservplatser, måste deltagarlistan göras publik. Då visas en lista enligt nedan (med borttagna namn
på förare och hundar) där det framgår var gränsen för ordinarie platser går.

Observera att listan ovan återspeglar läget efter ett antal återbud vilket framgår av att det finns
luckor i prioriteringsnummerserien.

Insättande av reserver
Vid återbud från ett ekipage med ordinarie plats ska arrangören kontakta reserverna i den ordning de
står. En reserv som inte vill utnyttja den erbjudna platsen stryks från listan. Då arrangören hittat en
reserv som vill ha den erbjudna platsen stryks det ekipage som lämnat återbud varefter första
reserven hamnar ovanför strecket mellan ordinarie och reserver.

Prioriteringsfaktorer
Följande faktorer används:
-

-

-

-

-

Om hunden redan är uppflyttad ur aktuell grupp/klass (i appellklass oberoende av
specialprovsalternativ). Handlar om vad som vid lottningstillfället finns registrerat på hunden i
SBK Tävling.
Lokalklubb som föraren representerar. Handlar inte om var föraren är medlem (även om
medlemskap förstås är en förutsättning) utan om den klubb föraren representerar. Vid DM
handlar det om ifall klubben hänförs till aktuellt distrikt.
Rasklubb som föraren representerar och om hunden är av ras hänförd till rasklubben. Handlar
inte om var föraren är medlem (även om medlemskap förstås är en förutsättning) utan om den
klubb föraren representerar.
Antal tidigare starter i aktuell grupp/klass under viss period (under 2017 senaste 6 månaderna).
Handlar om vad som vid lottningstillfället finns registrerat på hunden i SBK Tävling. Hundarna
grupperas sedan beroende på antal tidigare starter (under 2017 tre grupper: 0 tidigare starter,
1-3 tidigare starter respektive fler än 3 tidigare starter).
Kvalresultat vid Distriktsmästerskap (DM) och Rasklubbsmästerskap (RM). Hundarna prioriteras
efter fallande resultat.
Lottning i de fall de tidigare faktorerna inte räcker för att särskilja.

Tävling i akl-hkl, arrangör lokalklubb
1. Ej redan uppflyttad
1.1. Tävlar för arrangören
1.1.1.Tidigare starter
1.2. Tävlar ej för arrangören
1.2.1.Tidigare starter
2. Redan uppflyttad
2.1. Tävlar för arrangören
2.1.1.Tidigare starter
2.2. Tävlar ej för arrangören
2.2.1.Tidigare starter
Tävling i akl-hkl, arrangör rasklubb, ej RM
1. Ej redan uppflyttad
1.1. Tävlar för arrangören och med ras hänförd till arrangören
1.1.1.Tidigare starter
1.2. Tävlar ej för arrangören eller med ras ej hänförd till arrangören
1.2.1.Tidigare starter
2. Redan uppflyttad
2.1. Tävlar för arrangören och med ras hänförd till arrangören
2.1.1.Tidigare starter
2.2. Tävlar ej för arrangören eller med ras ej hänförd till arrangören
2.2.1.Tidigare starter

Tävling i akl-hkl, arrangör rasklubb, RM
1. Tävlar för arrangören och med ras hänförd till arrangören
1.1. Kval-resultat
1.2. Ej kval-resultat
2. Tävlar ej för arrangören eller med ras ej hänförd till arrangören
2.1. Ej redan uppflyttad
2.1.1.Tidigare starter
2.2. Redan uppflyttad
2.2.1.Tidigare starter
Tävling i ekl, arrangör lokalklubb eller rasklubb, ej DM eller RM
1. Tidigare starter
Tävling i ekl, arrangör lokalklubb, DM
1. Tävlar för lokalklubb inom distriktet
1.1. Kval-resultat
1.2. Ej kval-resultat
2. Tävlar ej för lokalklubb inom distriktet
2.1. Tidigare starter
Tävling i ekl, arrangör rasklubb, RM
1. Tävlar för arrangören och med ras hänförd till arrangören
1.1. Kval-resultat
1.2. Ej kval-resultat
2. Tävlar ej för arrangören eller med ras ej hänförd till arrangören
2.1. Tidigare starter

