Svaret är från

Synpunkter

Ett distrikt

Vad har varit bra med nuvarande regler? • Roligare moment • Mycket ur tävlandes
perspektiv • Tydlig stegring i momenten genom klasserna – röd tråd • Att det i regeltexten
är fokus på bör belöna och premiera glädje och attityd Vad har varit mindre bra? • Det
redaktionella upplägget av regelböckerna • Svårt att hitta i regelboken och rörigt med
löpande uppdateringar på nätet • För många generella anvisningar • Regeltexten skapar
många diskussioner och tolkningar • Ologiskt med metallapport i klass 2 • Synd att vi bara
kan bestämma över startklass. • Få tävlar klass 2 – vi hade behövt en klass till kanske? •
Många val av den tävlande kan göra upplägget rörigt för domare och TL och kanske även
tävlande • Hård bedömning i de lägre klasserna om inte pyramidmodellen tillämpas • 2
enheters avdrag om hunden ”rycker” – stort avdrag för att hunden vill! Samt stor skillnad
mellan en hund som sitter oroligt/rycker och en hund som ändrar position eller flyttar sig
framåt, men ändå samma avdrag Konkreta förslag till förändringar i nästa revidering
Allmänt • Tydligare momentanvisningar istället för generella. • Redaktionell översyn
behövs. (Språkgranskning – inte ändra beslut!) • Materialspecifikation – förtydliga så att
det fungerar i praktiken. Styrande mått från marken till pinnen. • Lättare bom på öppna
hindret i klass 3 så att hunden inte kan skada sig vid islag eller bli rädd om bommen faller
tungt. • Tydlig cirkel i klass 3 så att den tävlande alltid har chans att se om hunden är inne
innan hunden skickas. • Obehagligt att som tjänstgörande funktionär behöva rapportera
sådant vi inte sett. Bättre att den som sett händelsen själv står för rapporteringen. •
Protokoll från centrala konferenser ska distribueras till samtliga lydnadsdomare • Större
spridning av deltagare på centrala konferenser. Inte alltid skicka samma. Moment • Ta
bort självständiga vändningar • Förtydliga anvisningar för fjärren • Precisera fritt följ
klass 2 – vad ska vara med • Mer gynnsam stegringsföljd start-2:an. • Helt om-vändning i
följsamheten i startklass • Sitt under marsch – större radie runt hunden, så det liknar
upplägget i kommande klasser mer • Förtydliga namnet på sitt under marsch – byt till
”Fritt följ med sättande” • Apportering i startklass – ändra avstånden till 5 & 10 m • Hopp
över hinder – valfritt avstånd även klass 1 (och då formulera reglerna mellan klasserna
exakt likadant, med samma namn!) • Fjärrdirigering – 2:an; 3 skiften istället för 6 • Byt ut
metallapporten i klass 2 till trä • Byt ut ett moment i klass 2 så att konen ingår. Tex runda
+ skifte. Bedömning • Maxbetygen bör vara mer generella genom klasserna • Det bör inte
vara samma avdrag (2 enheter) för om hunden ställer sig och flyttar en hundlängd som om
hunden inte sitter lugnt vid förarens sida i starten. Ändra till maximalt 2 enheters avdrag
så att det kan graderas. • Precisare bedömningsanvisningar i fritt följ
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Ett distrikt

Sättande under gång (startklass): Man stannar och sätter hunden och sedan fortsätter
fram 5 m och sedan vänder sig om och på TL tillsägelse går tillbaka och 1 m bak vänder
och går in till hunden och fortsätter marschen ca 10 m och på TL kommando göra halt.
Apportering (startklass): Föraren lämnar hunden och går ut 10 m vänder sig om och TL
står på mitten av sträckan och går ut och lägger apporten och går över på andra sidan TL
meddelar föraren att kommendera apport och hunden apporterar och kommer in med
apporten till förarens sida.
Följsamhet (Startklass): Längre avstånd i följsamheten Svårt för stora hundar med korta
sträckor.
Gruppmomentet (klass 1): Gruppmomentet byts ut till platsläggande utan koppel förarna
ut 5 m Tid 1 min.
Hoppet (klass 1): Fritt avstånd. Eller hopp och sitt.
Metallaporten bort (klass 2): Ersätts med runda kon och kanske lägga till apport eller hopp
efter rundandet.
Fjärrdirigeringen (klass 2): Bara tre skiften.
Klass 3: Inskrivet i reglerna att apporterna bör vara färgade som skiljer sig från underlaget
och att det inte bara rekommenderas utan ska vara fyrkantiga eller åttakantiga apporter.

Ett distrikt

Startklass: Kastad apport Kl 1: För stort steg mellan startklass och Kl 1 Ta bort stå under
marsch och ersätt sitt/ligg under marsch med att TL bestämmer skifte för dagen,
stå/sitt/ligg. Avslut i rutan som tidigare kl 2. Inkallningen eller hoppet skulle kunna tas
bort så att klassen inte blir så lång. KL 2: Ändra apporteringsdirigeringen som till klass 3
men utan mittenapporten då behåller vi ett värde att hunden lär sig att springa till en kon
först innan den ska ut och apportera. Ta bort metall apporteringen, ersätt med ett moment
där hunden lämnas på sitt och föraren lägger ner en apport 5 meter från hindret, gå och
ställa sig fem meter från hindret på andra sidan och kommendera apport hopp med ingång
till sidan. Enbart höga apporter skall tillåtas Kl 3: En tydlig rund cirkel istället för åtta
små markeringar till doldisen/framåtskicket innan rutan

Ett distrikt

Övergripande =========== Ta bort kommenderingen "Moment börjar" i alla klasser
Ta bort alla punkter där föraren ska agera självständigt, låt TL kommendera istället, i alla
klasser Styr upp färger på tex koner (bra kontrast för synskade) och storlekar/tyngd på
apporter 62 a och b: Borde tilläggas att detta gäller även för Startklass (ej endast klass 1))
Ta bort att man kan få betyg på fel position i "Ställande, Sättande eller Läggande under
marsch" Startklass ======== Följsamhet (1): Döp om till "Linförighet/Fritt följ" då
bedömningen i stor utsträckning följer samma bedömningsanvisningar som i övriga klasser
Sitt under marsch (3): Lägg till så att det framgår att man får säga "stanna" till hunden
innan man går runt Apportering (4): bör ändras så att TL går ut och lägger apporten på ca
10-15 meter. Dagens apportering är svår, och med denna ändring blir det en stegring mot
dirigeringsapporteringen i kommande klasser. Sänk Helhetskoeff (7) till 1, koeff 3 ger
alldeles för stor påverkan på totalpoängen Lägg till sittande i grupp med koppel, 7 meter
mellan hundarna, max 4 i gruppen. Ta de koeff som blev över i Helhet till detta moment.
Klass 1 ======== Hoppet mellan startklass och Klass 1 är väldigt stort. Ta bort ett par
moment för att minska ner antalet moment i klassen, t.ex. "Ställande under marsch" (1.2)
och "Inkallande med hopp över hinder" (1.8) Rutan (1.5): Momentet bör vara slut efter
läggande av hunden Apportering (1.6): bör ändras till utförandet i startklass (ej egen
apport) Några av de nya apporterna håller inte för att bli kastade, och för att underlätta
för arrangörerna bör alla kast med apporterna tas bort. Fjärr (1.7): Ta tillbaka linjen
istället för en tänkt linje genom två punkter (tydligare markering för förarna var man ska
ställa upp) Sittande i grupp (1.10): Ta bort och ersätt med "Liggande i grupp i koppel"
Sänk Helhetskoeff (1.11) till 1 Klass 2 ======== Fritt följ (2.1): Ta bort
stegförflyttningar framåt-bakåt, lägg till vändningar på stället. Bakåtmarschen, ange
meter istället för steg, tex 2-3 meter Ställande och/eller sättande och/eller läggande under
marsch (2.2): Få med i anvisningarna att det är önskvärt att ha skyltar med
positionsanvisningar Inkallning med ställande (2.3): Ta bort och ersätt med runda kon (20
meter) med ställande av hunden på halva sträckan tillbaka Apportering med dirigering
(2.5): Markeringen ska vara en kon (så som det är i Klass 3), sträckan när föraren ska
vända upp efter konen ska vara 2 meter så att hunden får en chans att bli rak Hopp m
apport (2.8): Ändra till att föraren ställer upp ca 10 meter från hindret, TL ägger ut
apporten (träapport) 5 meter innan hinder, föraren lämnar hunden och ställer upp på
andra sidan hindret och kallar in hunden. TL väljer om hindret ska vara öppet eller täckt
Platsliggning i grupp (2.9): Ta bort och ersätt med Sitt i grupp (Om ligg i grupp ska vara
kvar: Ta bort att förarna ställer upp bakom hundarna) Sänk Helhetskoeff till 1 Klass 3
======= Platsliggning i grupp (3.2): Ta bort betygsnerdrag på långsamma läggande (på
samma sätt som att man inte premierar snabba inkallningar) Stå, sitt och ligg under
marsch (3.4): Få med i anvisningarna att det är önskvärt att ha skyltar med
positionsanvisningar Rutan (3.6): Sätt tillbaka konen i cirkeln, plus heldragen linje i
cirkeln. Förtydliga i reglerna att det är tillåtet att vinkla åt båda hållen, men att man bör
ha en högervinkel på en högerruta och en vänstervinkel på en vänsterruta.

Ett distrikt

Begräsningen av antal ekipage som en domare per dag bör sänkas. I de lägre
lydnadsklasserna inte mer än 20 ekipage per dag och i de högre klasserna något lägre. En
begräsning av antal klasser en domare får döma per dag bör också införas (max 2 klasser
per dag). Vid SM kan andra regler gälla. Detta för att säkerställa de tävlande kvalité i
bedömningarna. En lydnadsdomare bör alltid kunna fungera som auktoriserad
tävlingsledare, oavsett om domaren är auktoriserad tävlingsledare eller inte. Reglerna för
kompetensprov behöver ses över och uppdateras så att anvisningar och regler
överensstämmer. Vidare bör det funderas på om en domare som inte uppfyllt kravet på
konferens istället för kompetensprov äger rätt att döma om konferenskravet uppfylls om
än i efterhand. Att döma regelbundet är en förutsättning för att bibehålla sin kompetens
medan regelkonferenser bidrar till mer enhetliga bedömningar och förhållningssätt. Det
bör övervägas om åldersgräns ska införas för domare igen Lydnadsreglerna behöver
revideras så att det är läsbara, konsekventa, tydliga, och inte motsäger sig själva.
Förenkla generella anvisningar för utförande och bedömning av moment så det enbart
innehåller det nödvändigaste. Det som gäller bedömning mm av specifika moment bör stå
under respektive momentet i respektive klass och inte ihopklumpat och/eller i generella
anvisningarna. Gäller en sak för tex en klass bör det stå under denna klass. Momenten i de
olika klasserna bör utformas på lika sätt men med olika svårighetsdrag. Vid revidering av
de internationella reglerna (class 3) bör distrikt, lokalklubbar m.m. lämnas möjlighet på
ett tidigt stadie att komma med förbättringsförslag.

En lokalklubb

Onödigt med gruppmoment. Onödigt moment för hund och förare. Färre människor vill
tävla när det ingår gruppmoment. Onödigt att riskera saker och ting med detta moment.

En lokalklubb

Det verkar som att det finns en plan för att öppna upp lydnaden även för "ickebruksraser", det verkar som att många i startklass har problem med apportering. Är det
möjligt att öppna upp för andra material än trä? I högre klasser borde även fler storlekar
på apporter finnas på klubbarna, alternativt att man kan öppna upp för egna apporter i
högre klasser för att minska kraven på klubbarna? Jag har själv en mops och har flertalet
gånger fått använda min egen apport i klass ett eftersom klubben inte kunnat erbjuda en i
lämplig storlek (vilket många av de andra tävlande reagerat på även om de också fått
erbjudande om att använda den).

En lokalklubb

• Förtydliga angående startande av löptik – Vi anser att löptikar alltid ska tillåtas att
starta lydnadsklass. Detta för att ta bort all förvirrning och utebliven information om
deltagande löptikar. Programmen skall läggas i vanlig lottningsordning och starta blandad
kring icke löpande hundar. Enda skillnaden mot tävlandet av löptik skall vara separat
gruppmoment ur ren säkerhetssynpunkt.

En lokalklubb

Startklass: Apportering Apporten skall lämnas närmare hunden.Som det är nu blir det ett
omotiverat stopp inte en träning av gripandet. Vi vill ha platsliggning i koppel i 1 minut.
Detta för att öka motivationen att träna gruppmoment som vi upplever har minskat ute
på klubbarna. Sänk koeffecienten på helheten till 2 och lägg den på gruppmomentet. Klass
1: Behåll momenten där man ställer hunden under marsch och där man sätter/lägger under
marsch. Men gör det som i klass 2 och 3 .Momentet slutar alltså med halt under transport .
Kör som det är nu , ställande först , ett moment emellan och sättande/läggande .Då blir
det en naturlig stegring mot L och Z i efterföljande klasser Ta bort avslutningen i
sändande till rutan. Momentet är slut när föraren lagt hunden. Klass 2: Apportering med
dirigering Ta bort transport till och ställande vid konen. Momentet skall vara som i klass 3
men med sändande till kon från 5 meters håll och utan mittenapport. Klass 3: Ha en cirkel
istället för punkter vid sändande till icke-konen vid rutan. Momentet upplevs som väldigt
otydligt både för förare och domare. Väldigt svårt att avgöra om hunden är i eller inte när
de står på kanten mellan 2 punkter.

En lokalklubb

Startklass, då denna klass var tänkt att fånga upp och få flera intresserade av lydnaden så
bör gränsen till uppflyttningspoäng ändras till 140, då är snittet 7 i samtliga moment inte
8 som idag. Många ger upp och går över till andra grenar då det är för svårt att komma
upp i 160 poäng på så få moment. Momentet sitt under march, förtydligande i reglerna och
anvisningar vad TL och förare måste säga då denna fråga kommer upp varje tävling av
tävlande och även från TL. Klass 3, under generella anvisningar punkt 20 lägga till skall.

En lokalklubb

Startklass Kastad apport istället för utlagd Inkallning 20m och Apportering (som
nuvarande moment) 20m så TL kan använda sig av samma markeringar Lägg till moment
Läggande under gång (som i nuvarande klass 1) Klass 1 För många moment och för svårt.
Stort hopp från Startklass Ta bort momentet läggande under gång Ta bort stå under
marsch ersätt med sitt och ligg under marsch (som momentet i nuvarande klass 2) Rutan.
Moment slut när hund lagt sig i rutan. Sen hämtar förare hunden till nästa moment (som i
gamla klass 1) Ta bort apporteringen Bedömning vid ställande/läggande under gång.
Moment ska nollas vid fel position Ta bort de självständiga halterna föraren gör vid
inkallning, sitt/ligg under marsch och ställande under marsch. Låt TL kommendera Klass
2 Ett förenklat rundamoment. Startpunkt 20m från hög kon. 2 hopphinder 5 m från
startpunkt med 5 m emellan sig. Hunden ska runda konen och sedan dirigeras till öppet
eller stängt hinder och hoppa över och sen tillbaks till föraren. Öppet eller stängt hinder
lottas på samling. Momentet blir en bra stegring inför rundamomentet i klass 3. Ta bort
transporten i dirigeringsapporteringen. Skicka istället hunden till konen från startpunkten
och dirigera därifrån. Fortfarande bara höger eller vänster apport och ingen mittenapport
Ta bort metallapporteringen Klass 3 Tydlig rund cirkel att skicka till innan rutan. Ta bort
texten ”markeringen bör inte vara iögonfallande för hunden” Högre koefficient för
gruppmomenten Se över bedömningen i gruppmomenten. Rörigt! Rekommendation att
använda positionsskyltar i momentet zätat. Helt om vid konerna i zätat kan göras
självständigt utan att TL kommenderar Generellt alla klasser Förenkla generella
anvisningarna. Skriv bara det nödvändigste. Det som gäller specifika moment bör stå
under det momentet inte i generella anvisningarna. Bedömningarna bör göras mer lika för
alla klasser. Förenkla för domarna vid betygsättning, för mycket anvisningar!
Gruppmomenten bör kunna utföras med bara 2 hundar. Om bara 1 ekipage är kvar är det
svårt för arrangören att ha 2 stand-in hundar redo Fritt följ bör begränsas att inte vara
längre än 2-3min i någon klass

En lokalklubb

- Ta bort apportering i startklass eller byt ut apporteringen från lydnad 1 till startklass
och tvärtom. - Flytta över startklassens apportering till lydnad 1 och byt ut apporten till
metall.

En lokalklubb

Klass 1 Vi tycker att det är ett stort steg från start till klass 1. Ett förslag för att få färre
moment är att istället för två moment, stå under marsch och sitt/ligg under marsch föra
det till ett moment där TL väljer en position för dagen. Liknade L och Z i de högre
klasserna men i klass 1 blir det istället ett I. Rutan slutar vid ligg Klass 2 Ta bort
transporten i dirigeringsapportering och skicka till kon. Ta bort metallapportering och gör
någon del av moment som kommer i klass 3 istället Klass 3 Det bör vara en tydlig cirkel så
man lätt ser om hunden är inne eller inte.

En lokalklubb

Startklass: Apporten- Kasta istället men ha bara ett avlämnande tex kan hunden komma
in med apporten=betyg. Lägg till Konen fast bara på 5 m. Klass 1:
Ställande/läggande/sättande under marsch : fortsätta efter till en halt ( som nu i Z) Rutan:
Skicka från 10 m -gå mot vinkla ggr 2-kalla in . eller som gamla slut i rutan. Hopp:
hopp/sitt

En lokalklubb

Vi ville inte ha någon förändring till nuvarande regler utan behålla dom gamla som dom
var. Vi tycker att nuvarande regler är för hårda bedömningsmässigt med alla fasta betyg
som finns. Både som tävlande och domare är det svårt. Vi vill helst ha det som innan
denna revidering. Om inte vill vi ha det lättare i klass 1 då steget från startklass är för
svårt. Vill även ta bort en del av dom fasta betygen för att lättare kunna få betyg enligt
den sk pyramidmodellen. Lydnaden känns som den minskar och minskar. På vår klubb
har tävlandet minskat kraftigt. Även att få tävlingsledare och domare att ställa upp är
svårare då kraven på dessa höjts.

En lokalklubb

Lydnadsklass 3- Låt domaren bestämma innan tävlingen om öppet respektive slutet
hinder. Lydnadsklasserna (1, 2, 3): -stegförflyttningar – saknas idag regler för hur de skall
utföras och domarnas bedömningar är olika för hur de skall ske. Anvisningar HUR?
Behövs! -Dirigeringsapport – låt alla tävlande få samma apport (vänster- eller höger-),
meddelas innan tävlingen startar. -Ta bort regler om att man inte får ha godis, leksaker
eller koppel på sig. Skall vara väl undanstoppat. -Standardisera poängavdragen, så att de
blir samma oavsett klass, skillnader skall ligga i svårighetsgrad och skillnaden mellan
momenten. Från III Generella anvisningar för utförande och bedömning av moment: (i
Regler lydnadstävling) 44. –om hunden tar i apporten innan momentet; underkänns
oavsett klass 62. –om hunden uträttar naturbehov; diskvalificering oavsett klass och när
det sker 65-66. –tjuvstart underkänns oavsett klass 67-68. –hund som lämnar ringen
diskvalificeras oavsett klass 69-71 –hund som lämnar förare utan att lämna ringen –
samma bedömning oavsett klass Z-at- sätt ut t ex skyltar om Stå, Sitt eller Ligg skall
utföras Kommendering skall göras av tävlingsledare vid fjärrdirigering, ställande/läggande
och sättande under gång.

En lokalklubb

Lydnadsklass- Startklass. Koffecient för helhet borde sänkas till 2. Lydnadsklass 1.
Moment 2 utgår och moment 4a ersätts med att TL kan variera mellan momenten för
dagen. Detta moment görs även om så att föraren inte stannar utan är i rörelse hela tiden
och att TL inte kommenderar. När föraren är åter vid hunden så tas hunden upp i
fotposition och fortsätter till kon/slutpunkt. Avstånd från kommendering till kon ändras
till 5m. Moment 5. Förslag på att momentet består av att skicka till rutan för stående
position och därefter lägga hunden 3sek och sedan är momentet slut. Moment 8 stryks.
Lydnadsklass 2. Moment 2 , Moment bör väljas av TL istället för domaren. Moment 5.
Den inledande transporten för placering av hund tas bort och ersätts med skick till kon
med ring lika kl3. Moment utförs enbart med V&H apport lika idag, alltid samma apport
för alla ekipage. Moment 7. Ändras moment ordning så det blir lika kl3 med bibehållet
avstånd om 10m. Moment 8 stryks och ersätts med ett halvt moment 8 i klass3. Inkallning
sker från en punkt 5m ifrån apporten på en tänkt mittlinje. Moment startar vid punken i
sittande position, TL kommenderar föraren att utgå till en 15meter ifrån startpunkten och
där kommernderar föraren hunden apport sedan hopp.Momentet avslutas med
överlämning av apport i utgångsposition. Klass 3. Moment 4 , Föreslår att TL inte
kommenderar helt om hela tiden utan att föraren utför själv. Moment 7. Ta bort lottning
av apport, välj samma för alla ekipage.

En lokalklubb

Bedömning, fasta betyg Alla fasta betyg ska definieras som maxbetyg och alla fasta
avdrag ska definieras som betygsenheter, inte poäng. En betygsenhet är 1, en halv
betygsenhet är 0,5. En poäng är däremot betygsenheten multiplicerad med koefficienten.
Gå igenom de fasta avdragen och gör i möjligaste mån om dem till maxbetyg istället. Se
till att bedömningen följer en röd tråd. Exempel: mom 3 Sitt u marsch (startklass) samt
mom 1.2 och 1.4 - stadgan prioriteras före korrekt skifte (betyg kan utdelas för fel skifte
med god stadga). Det är ologiskt i jämförelse med bedömningen av L i klass 2 och Z i klass
3. Förtydliga vad varje moments kärna är. Det är inte rimligt att ett ekipage som utför
kärnan av momentet på ett bra sätt men missar i detaljer i början och slutet av momentet
kan få samma eller t.o.m sämre betyg än ett annat ekipage som utför kärnan av momentet
mycket sämre. Givetvis ska både kärnan och alla detaljer vara korrekt utförda för högsta
betyg, men momentets kärna ska värderas högst. Rensa i texten. När det står att ett fel
ger 1-4 betygsenheters neddrag betyder det egentligen ingenting mer än att det blir
neddrag. Korrekturläs texten noggrant. Exempelvis mom 1.4 Bedömning: första stycket
innehåller en motsägelse som inte finns i motsvarande mom 1.2. Jämför klasserna
momentvis. Om ingång till rutan från sidan har fast neddrag 0,5-1 enhet i klass 3 ska det
även stå i klass 1-2. Om det inte står angivet i alla klasserna ökar risken att ett ekipage får
större neddrag för ett fel begånget i en lägre klass än i en högre klass, vilket vore
principiellt fel. Hur många hundar som gnäller i flera moment blir diskade? Det vanliga är
nog att de får kraftiga betygsneddrag, de flesta domare anser att det är orimligt att diska.
Förtydliga att punkterna 1-73 i regelboken för startklass - klass 2 även gäller startklassen.
I flera punkter anges bara vad som gäller för klass 1 respektive 2-3. Förtydliga när
moment ska underkännas. Om föraren har meddelat att hunden först ska ställas i rutan,
blir momentet då underkänt om hunden läggs direkt? Regeln om att koppel inte får
medföras i ringen i klass 2-3 är opraktisk och bör ändras till att det är tillåtet att medföra
koppel men det skall vara helt undanstoppat när ekipaget beträder banan. I klass 2 bör det
vara tillåtet att gå in på banan med kopplad hund inför platsliggningen (om den skall vara
kvar, vilket vi inte förordar, se nedan). Logisk utveckling av momenten Följsamhet/fritt
följ Klass 2 - lägg in vändningar på stället åt höger och vänster. Ha endast vändningar åt
höger och vänster i långsam marsch och språngmarsch, inga helomvändningar och halter i
dessa gångarter. Det blir en jämnare svårighetsökning. Stå/sitt/ligg under marsch
Startklassen - som idag, men låt TL bestämma vilken av positionerna sitt eller ligg som
ska intas på den aktuella tävlingen. Dvs föraren kommenderar skiftet i samband med halt
(om positionen ligg skall intas skall hunden inte hinna sätta sig först) och går runt hunden
innan ekipaget fortsätter i fritt följ. Föraren får säga "stanna kvar" precis som idag. Klass
1 - gör om de två momenten till ett enda, där TL bestämmer vilken position som ska intas
för alla ekipage på den aktuella tävlingen. Sätt upp två koner eller skyltar så att det blir
en sträcka på 10 meter där positionen ska intas på mitten (likadant i L/Z men bara ett
ben). Låt föraren vända självständigt vid konen/skylten och bakom hunden. Klass 2-3 Låt föraren vända självständigt vid konerna/skyltarna och bakom hunden. Inkallning
Klass 1 - ta bort regeln om att föraren ska stanna självständigt vid en punkt. Klass 3 förläng inkallningssträckan. En stor och tung hund har svårt att komma upp i fart på 10
meters delsträckor. Ruta Klass 1 - avsluta när hunden ligger i rutan. Klass 3 - tydligare
cirkel i mom 3.6. Konskick, apportering och hopp Klass 1 - ta bort hopp och apportering i
nuvarande form och ersätt med ett moment där hunden lämnas sittande, föraren lägger
ner en apport och ställer sig på andra sidan om hindret. Hunden ska ta upp apporten,
hoppa över hindret och inta utgångsställning. Det blir en logisk sammansättning av
startklassens apportering och hopp och förbereder för rundamomentet i klass 3. Avstånden
kan vara ca 5 meter mellan hund och apport, apport och hinder och mellan hinder och
förare, totalt 15 meter. Klass 2 - ta bort metallapportering över hinder. Ersätt med ett
moment där hunden får runda en kon 15 meter bort, dirigeras till en utlagd apport, hoppa
och inta utgångsställning. Föraren får veta vilken apport hunden ska dirigeras till i förväg
(lottas och meddelas innan momentet börjar). Föraren har även rätt att förflytta sig i

sidled till rätt hinder när hunden har sänts mot konen. Det blir en enklare variant av
rundamomentet i klass 3 utan stopp, med kortare avstånd och med möjlighet för föraren
att placera sig vid rätt hinder för att underlätta dirigeringen. Fjärr Klass 2 - återinför
rullande skiften, dvs ta bort regeln att upprepa samma tre skiften. Gruppmoment Bör tas
bort helt och hållet. Stadgan kan prövas individuellt, här är ett förslag: TL meddelar
föraren att i ett av inkallningsmomenten ska föraren vänta med att kalla in hunden tills
TL har sagt X antal kommandon och/eller provocerat hunden genom att t ex kasta eller
locka med leksak. Svårigheten (tid innan kommendering, antal kommandon, grad av
provokation) ökar med klassen. Momentet där stadgan prövas kan variera på olika
tävlingar, det behöver inte vara momentet som heter inkallning. Det kan till exempel vara
inkallningen från rutan i klass 2/3 eller inkallning över hinder. Antalet kommandon kan
också variera. Alla hundar på samma tävling ska prövas likadant, men de tävlande bör
inte få veta i vilket moment stadgan kommer att prövas innan tävlingsdagen. Fördelen
med detta förslag är att stadgan prövas utan att det tillkommer något moment. Moment
klassvis enligt ovanstående förslag Startklass 1. Följsamhet - som nu. 2. Inkallning - som
nu. 3. Sitt eller ligg under marsch - utförande som nu men TL bestämmer positionen. 4.
Apportering - som nu, förbereder på ett bra sätt kommande moment i högre klasser. 5.
Fjärrdirigering - som nu. 6. Hopp - som nu. 7. Helhetsintryck. Klass 1 1. Fritt följ - som
nu. 2. Stå, sitt eller ligg under marsch - upplägg och utförande som ett ben på Z. Föraren
vänder självständigt vid konen/skylten och bakom hunden. TL bestämmer positionen. 3.
Inkallning - som nu men föraren behöver inte hålla reda på vändpunkter själv. Enkel
prövning av stadgan kan förekomma (TL kommenderar flera gånger innan inkallning t
ex). 4. Ruta - mom ska vara slut när hunden ligger i rutan. 5. Fjärrdirigering - som nu. 6.
Inkallning med apportering och hopp över hinder - enkel prövning av stadgan kan
förekomma (TL kommenderar flera gånger innan inkallning t ex). 7. Sändande runt en kon
- som nu. 8. Helhetsintryck. Klass 2 1. Fritt följ - vändningar på stället höger-vänster.
Inga helomvändningar och halter i språng och långsam marsch, bara vändningar högervänster. 2. L - som nu men föraren vänder självständigt vid konerna/skyltarna och bakom
hunden. 3. Inkallning med ställande - som nu. Prövning av stadgan kan förekomma (TL
håller en leksak synlig och kommenderar flera gånger innan inkallning t ex). 4. Ruta - som
nu. Prövning av stadgan kan förekomma (TL håller en leksak synlig och kommenderar
flera gånger innan inkallning t ex). 5. Apportering med dirigering - som nu. 6. Vittring som nu. 7. Fjärrdirigering - som nu men rullande skiften, inte upprepning av samma serie.
8. Runda kon, apport, hopp - enklare variant av cirkusmomentet i klass 3, se ovan. 9.
Helhetsintryck. Klass 3 1. Fritt följ - som nu. 2. Z - som nu men föraren vänder
självständigt vid konerna/skyltarna och bakom hunden. 3. Inkallning med ställande och
läggande - som nu men 45-50 meter. Prövning av stadgan kan förekomma (TL kastar en
boll och kommenderar flera gånger innan inkallning t ex). 4. Ruta - som nu men med
tydligare markerad ring. Prövning av stadgan kan förekomma (TL kastar en boll och
kommenderar flera gånger innan inkallning t ex). 5. Apportering med dirigering - som nu.
6. Runda kon, position, apport, hopp - som nu. 7. Vittring - som nu. 8. Fjärrdirigering som nu. Vi är medvetna om att regelrevideringen inte gäller klass 3, men vi vill ändå passa
på tillfället att lämna synpunkter och föreslå förändringar i alla klasser, även i klass 3.

En lokalklubb

Regelrevidering : Synpunkter Lydnadsklasser Startklassen har vi inga åsikter om förutom
att vi hört att många skulle vilja ha en kastad apport för hunden att apportera istället för
en utlagd. Klass 1 skulle vi vilja ha lite kortare såsom tidigare klass 2, en klass man kunde
landa lite i och tävla flera gånger om man ville ha lite tävlingserfarenhet med sin hund och
där steget inte var så långt från första till andra klassen. Det känns som att den ökat
ganska mycket i svårighetsgrad gentemot startklassen som ju är en bra introduktionsklass.
I klass 1 skulle vi därför vilja ta bort stå under marsch och ersätta sitt/ligg under marsch
med att TL bestämmer skifte för dagen, alltså Stå, Sitt eller Ligg. Det blir som ett I som
följs av ett L i klass 2 och ett Z i klass 3. Vi skulle vilja ha ett avslut i rutan som i tidigare
klass 2, där man gick tillbaka till hunden och hämtade den men själva momentet var slut
efter man ställt den eller att man ev har ett läggande också men absolut inte behöver gå
och göra ett uppsitt i rutan. Känns helt onödigt och inget som vi ser kommer tillbaka i
högre klasser. För att få bort ett moment till så klassen inte blir så lång så tycker vi att
apporteringen skulle kunna tas bort då den sen inte kommer kastas i övriga klasser (enligt
våra önskemål) Inkallningen eller hoppet som båda är väldigt lika startklass skulle också
kunna vara två alternativ att välja på att ta bort. I klass 2 skulle vi vilja förändra
Apporteringsdirigeringen så den blir som i klass 3 men utan mittapport. Då behåller vi ett
värde att hunden lär sig springa till en kon först innan den ska ut och apportera. Vi vill
också ta bort metallapporteringen (den fyller ingen funktion tycker vi då den inte kommer
tillbaka i klass 3 alls) Förslag: Ersätt med ett moment där hunden lämnas på sitt och
föraren får lägga ner en apport fem meter från hindret, gå och ställa sig fem meter på
andra sidan hindret och sen kommendera apport-hopp med ingång till sidan (alltså en
lättare variant av Rundamomentets avslut i klass 3). Vi tycker också att det bara ska
tillåtas höga apporter som inte ligger så nära marken på apporteringsmomenten i alla fall
främst dom där hunden apporterar mot oss. Skaderisken när hunden satsar för fullt på en
apport mot oss och greppar så nära marken skulle lätt kunna avhjälpas med att endast
använda de högre apporterna. Vi föreslår också att det är förlottat vilken apport som
gäller för dagen, höger eller vänster. Lika för alla. I klass 2:s fjärrdirigering föreslår vi
återgång till 6 olika skiften och inte repetition av de 3 första. Fria följet borde få en
rekommenderad maxtid på 2,5 min (kl 3), men även maximeras i övriga klasser.
Publikvänligare och trevligare för den tävlande, minskar tiden för varje ekipage och vad
jag hört från de domare jag pratat med så har de inga problem med att hinna se utförandet
av momentet under den tiden.

En lokalklubb

Vårat förslag/åsikter: Vi skulle vilja att man skriver in i reglerna att de fyrkantiga
apporterna ska användas då man minskar tandskaderisken för hunden med dem. Vi
föreslår att man tar bort momenten 1:2 och 1:4 och ersätter dem med ett annat moment;
som 1:4 men en vald position av domaren och som delges på uppropet - sitt, ligg eller stå.
Föraren går rakt fram och rundar en kon, gör återgång till hunden som i lkl 3`s moment
3:4 (”Z:at”), tar med sig hunden och går mot konan igen och gör halt på T-ledarens order.
En början på högre klasserna. Moment 1:5 Vårt förslag är att momentet är slut då föraren
ställt upp bredvid den liggande hunden och föraren får således välja hur man tar hunden
ur den positionen. En förtydligande i reglerna när det gäller moment 1:5 vore bra. Ska
hunden kunna krypa in i rutan och därmed få 7 poäng? Eller är det att hunden kryper inne
i rutan och får därmed max 7 poäng? Känns lite felformulerat i regelboken. Vore bra med
ett förtydligande. Moment 2:5, apportering med dirigering, skulle vi vilja ta bort att
föraren går med hunden till konan och ändra till lika apportering som i Lkl 3, men utan
mittenapport. Moment 2:8 tycker vi kan göras om och att man tar bort metallapporten då
den inte förekommer i någon annan klass. Ersätt med: Hunden lämnas sittande och
föraren går ifrån, lägger ner en träapport 5 meter före hopphindret och ställer upp på
andra sidan hindret, vänd mot hindret. På T-ledarens order kommenderat föraren hunden
att apportera, hoppa och inta utgångsposition. En början på moment 3:8. Vi skulle vilja
att det är T-ledaren som väljer ordningen i moment 2:7 och 3:10 bara man börjar med
utgångsläget ligg och att sista kommandot innan återgång är ligg. Moment 3:6. Där vill vi
att man har en tydlig cirkel istället för 8 små markeringar. Enligt texten i regelboken står
det att mittpunkten inte ska märkas ut men i regelboken är den utmärkt på bilden. Borde
tas bort så det inte förvillar. Regelförslag: Vi vill gärna se en maxtid på FF i klass 3. Det
kan bli väldigt långt som det är nu men 3½ minut borde räcka för att kunna bedömma. Vi
anser att bedömningen i moment 1:2 och 1:4 är för snäll och mycket för domaren att hålla
reda på. Om hunden missar positionen bör det generera till 0 poäng. Vi tycker även att en
domare ska få möjlighet att tävla på samma tävling som den har dömt men inte i samma
klasser. Risken finns att alla domare slutar om dem inte ges tillfälle att tävla själva och vi
tror att det är bra att domare tävlar för att hålla sig uppdaterade också.

En lokalklubb

Lydnad Klass 2: Moment 2.8 Hopp över hinder och apportering av metallföremål
(metallapporten finns inte i någon annan klass) tas bort och ersätts av en fortsatt stegring
av momentet runda konen från klass 1 till. I klass 2 finns inget moment som bygger vidare
på klass 1 runda konen och i klass 3 heter momentet Sändande runt en kon, positioner,
apportering och hopp över hinder. En naturlig utveckling borde vara att det nya
momentet i klass 2 skulle innehålla antingen sändande runt kon och positioner eller
apportering och hopp över hinder

En lokalklubb

Regelrevidering Lydnad Startklass: Minska 1 koeff på apporteringen och lägg den på
fjärren som ändras till att lägga ner hunden, gå fem m, sätt upp, lägg ner, återgå
Motivering: Apporteringen behöver inte ha så hög koeff så att det till skillnad från de
flesta moment gör det nästan omöjligt att bli uppflyttad utan, fjärren bör med tanke på
kommande klasser ändras så att det blir ett lika upplägg som senare utförs. Om fjärren blir
kvar i sin nuvarande form vill vi att betygen/bedömningen ska ändras så att en hund som
utför moment innan föraren kommit på plats ska ha 0 i betyg, efter att föraren är på plats
men före kommando maxbetyg 5 Klass 1: Moment ställande under gång och
sättande/läggande under gång. Motivering: anvisningarna bör ändras så att det blir
tydligt, just nu står det att samma utförande kan ge 5 i betyg samtidigt som det i samma
text står att momentet underkänns, vi anser att hunden som utför momentet i felaktig
ställning ska underkännas Moment ”rutan” bör avslutas efter nedläggandet i rutan
Motivering: finns ingen anledning till att man ska behöva gå fram o ställa upp bredvid,
och sedan ha ett uppsättande då det inte förekommer i de högre klasserna Klass 2 Moment
hoppapport bör utföras med träapport. Motivering: Metallapporten förekommer inte i

någon annan klass och bör därför bytas ut till en träapport som då är början till moment
med hopp/apport i klass tre

En lokalklubb

Genomgång; Tävlingslydnad v Byte av apporter. Välj ngn av dem nya modellerna som
standard. v För att underlätta för domare, TL så kan det fria valet i rutan tas bort (Alltså
ställande med läggande i rutan och inte godkänna direktläggande). Startklass: v Sättande
under gång. Mer än förberedelse inför sitt under march (Z) än nuvarande utförande,
Moment slut vid återgång till hunden. Klass 1: v Momenten ”ställande under gång” och
”sättande eller läggande under gång” borde bytas ut till ett mer förberedande moment
inför kommande lk2 (L) och lk3(Z). Tex placera ut koner på samma sätt som första raka
sträckan i L & Z, momentet är ”sitt, ligg eller stå” och utförs på samma i övrigt. Finns
väldigt många moment i klass1, redan här har man då slagit ihop 2 moment till 1 och då
sparat både tid, uthållighet och transporter. v Enda klassen som har ett
apporteringsmoment där kast av apporten förekommer (alla andra klasser läggs dem ut).
Ändra apporteringsmomentet så det blir mer förberedande inför kommande klasser.
Utförandet kan vara tex att man får föremålet utlagt av TL eller mer likt
apporteringsdirigering och då ställer hunden från apportens placering och kommenderar
hunden av vända sig för att apportera. Klass 2: v Önskar ha ett runda kon-moment även i
denna klass som blir ett mellanting av klass 1 och klass 3. Tex runda kon och inta
sitt/ligg/stå -skifte. v Apporteringen ändras till att skickas till kon (som i klass3) istället för
nuvarande transport fram till kon. v Ta bort metallapporten i momentet ”hopp över
hinder”, behåll momentet vilket är en bra förberedelse inför klass 3. Önskar byta till
träapport alternativt flytta metallapport till klass3. Klass 3: v Synligheten av cirkeln
innan rutskicket bör ses över, göra en standardisering av hur cirkeln skall utformas.

En lokalklubb

Startklass Moment 2 Inkallande Att föraren gör helt om halt på TL tillsägelse Moment 5
Fjärrdirigering Att föraren gör helt om halt på TL tillsägelse

En lokalklubb

Klass 1 Moment 1.1 Fritt följ (Koeff 3) (Koeff 4) Kommandon: ”Fot” Utförande: Fritt följ
prövas i vanlig marsch, i samband med vändningar till höger och vänster,
helomvändningar och halter. Fritt följ prövas även i språngmarsch, men här ingår endast
vändningar till höger. Hunden ska också prövas i vändningar på stället, höger, vänster och
helt om. Alla hundar på samma tävling ska prövas i fritt följ enligt samma mönster.
Utförandet: Ta bort stegförflyttningar och lägg till vändningar på stället, höger, vänster
och helt om. Momentet har en så pass hög svårighetsgrad jämfört med många andra
moment och bör därför ha en högre koeff, vi föreslår koeff 4 på momentet. Moment 1.2
Ställande under marsch (Koeff 3) Inte stanna upp vid hunden och sätta ner utan fortsätta
marschen och avsluta med en halt ca 5 meter efter på TL kommando, som i startklass.
Moment 1.3 Inkallande (Koeff 3) Föraren gör helt om halt på TL tillsägelse ej
självständigt Moment 1.4 Sättande eller läggande under gång (Koeff 2) (Koeff 3) Inte
stanna upp vid hunden och sätta hunden utan fortsätta marschen och avsluta med en halt
ca 5 meter efter på TL kommando, som i startklass. Vi föreslår en höjning med en (1) till
Koeff 3 på momentet. Moment 1.5 Sändande till ruta med läggande (Koeff 3) (Koeff 4) Vi
föreslår en höjning med en (1) till Koeff 4 på momentet. Moment 1.6 Apportering (Koeff 4)
Utgår och ersätts med ett nytt moment enligt förslag Moment 1.6 Apportering med hopp
över hinder (Koeff 4) Moment 1.7 Inkallning med hopp över hinder (Koeff 3) Utgår och
ersätts med ett nytt moment enligt förslag Moment 1.6 Apportering med hopp över hinder
(Koeff 4) Nytt moment som ersätter både apporteringen och hopp över hinder Moment 1.6
Apportering med hopp över hinder (Koeff 4) Kommandon: Stanna, Apport, Hopp (fot)
Utförande: Föraren ställer sig framför ett hinder på ca 5 meters avstånd på anvisad plats,
Tävlingsledaren meddelar att momentet börjar och lämnar över en apport¬bock av trä till
föraren. Tävlingsledaren beordrar föraren att lämna hunden i sittande ställning, varefter
föraren beordras lägga ut ap¬portbocken ca 2 meter framför hunden och föraren fortsätter
förbi hindret och gör helt om halt på valfritt avstånd 2-4 meter från hindret. Innan föraren
lämnar hunden får ett ”stanna kvar” kommando användas. På tävlingsledarens tillsägelse
kommenderar föraren hunden att apportera föremålet och hoppa över hindret. Efter
hoppet ska hunden snabbt inta utgångsposition och Tävlingsledaren beordrar föraren att
ta föremålet. Hindrets höjd ska ungefär motsvara hundens mankhöjd. Höjden kan
avrundas, nedåt hellre än uppåt. Maxhöjden är dock 50 cm. Bedömning: Huvudvikten ska
läggas vid att hunden visar villigheten och glädje att hämta och lämna apportbocken till
föraren. Hund som ändrar ställning innan föraren kommenderat ”apport/hopp” kan inte
ges högre betyg än 8. Hund som startar innan tävlingsledarens uppmaning men efter att
föraren gjort helt om tilldelas högst betyg 6. Hund som startar på tävlingsledarens
uppmaning kan tilldelas högst betyg 7. Hund som ej förmås sitta kvar tills föraren intagit
sin plats på motsatta sidan av hindret underkänns. Minsta beröring av hindret när hunden
hoppar ger maxbetyg 8. Om hunden stödjer sig på hindret, om hindret välter eller om
hunden vägrar hoppa, så underkänns momentet. För bedömning av om hunden tappar
apportbocken, eller tuggar/biter på apportbocken, se de generella anvisningarna för
bedömning av moment. Bedömning: Hundens villighet att följa kommandon och
inkallning, hundens tempo och att den tar den kortaste vägen till föraren, ska påverka
betyget. Moment 1.7 Fjärrdirigering (Koeff 3) (Koeff 4) Vi föreslår en höjning med en (1)
till Koeff 4 på momentet. Moment 1.10 Helhetsintryck (Koeff 3) (Koeff 2) Vi föreslår en
sänkning med en (1) till Koeff 2 på momentet.

En lokalklubb

Klass 2 Moment 2.1 Fritt följ (Koeff 3) (Koeff 4) Kommandon: ”Fot” Utförande: Fritt följ
prövas i olika tempon, vanlig marsch, långsam marsch och språngmarsch, samt i samband
med vändningar, helomvändningar och halter. Hunden ska också prövas i
stegförflyttningar från halt, 2–3 steg åt höger och vänster samt i vändningar på stället
(höger/vänster/helt om) från halt, såväl som i en kort sträcka rakt bakåt (5–8 steg). Det
bör säkerställas att fritt följ baklänges kan utföras på en plan och säker yta. Alla hundar
på samma tävling ska prövas i fritt följ enligt samma mönster. Utförandet: Ta bort
stegförflyttningar framåt och bakåt och lägg till stegförflyttningar 2-3 steg åt höger och
vänster och lägg till vändningar på stället, höger, vänster och helt om. Momentet har en så
pass hög svårighetsgrad jämfört med många andra moment och bör därför ha en högre
koeff, vi föreslår koeff 4 på momentet. Moment 2.2 Ställande och/eller sättande och/eller
läggande under marsch (Koeff 3) Föraren vänder själv vid konerna utan TL
kommendering, dock är TL kommendering bakom hunden kvar. Moment 2.3 Inkallande
med ställande (Koeff 4) (Koeff 3) En (1) koeff tas bort och läggs på Fria följet istället.
Moment 2.5 Apportering med dirigering (Koeff 3) Kommandon: ”Fot”, ”stanna”,
[”höger/vänster” och/eller handtecken], ”loss”, (”fot”) Utförande: Föraren och hund står
vid startpunkten riktade mot en markering på ca 5 meters avstånd. Markeringen är
placerad ca 10 meter från mitten på en tänkt linje mellan två apportbockar av trä, och
startpunkten är placerad ca 15 meter från denna linje. Tävlingsledaren placerar två
apportbockar på rad ca 10 meter ifrån varandra så att de syns tydligt. Den apportbock
som blivit lottad (höger eller vänster) läggs ned först. På tävlingsledarens instruktion går
föraren med sin hund mot markeringen, passerar markeringen (1–2 meter), gör helt om på
tävlingsledarens tillsägelse varefter han/hon (självständigt) ska placera hunden i stående
position vid markeringen, riktad mot startpunkten. Föraren lämnar hunden, går tillbaka
mot startpunkten och gör helt om halt på TL kommando. TL kommenderar föraren att
göra helt om halt vid startpunkten istället för att självständigt vända sig, vilket i de flesta
fall inte fungerar idag. Moment 2.8 Hopp över hinder och apportering av metallföremål
(Koeff 3) Utgår och ersätts med ett nytt moment enligt förslag Moment 2.8 Sändade runt
en kon, positioner och inkallning (Koeff 3) Nytt moment som ersätter Hopp över hinder
och apportering av metallföremål Moment 2.8 Sändande runt en kon, positioner och
inkallning (Koeff 3) Kommandon: ”Runt”, ”stå/sitt/ligg” och/eller handtecken, ”hit”.
Beskrivning: Innan tävlingen börjar bestämmer domaren vilken position (stå/sitt/ligg)
hunden ska inta på sin väg tillbaka till föraren. Positionen ska vara densamma för
samtliga tävlande. En ca 40 cm hög, väl synlig kon placeras ca 20 meter från startpunkten.
Utförande: Föraren står vid startpunkten med hunden i utgångsposition. Tävlingsledaren
meddelar att momentet börjar och på tävlingsledarens tillsägelse skickar föraren hunden
att runda konen. När hunden tydligt har passerat runt konen och är på väg tillbaka mot
föraren, ca 2 meter från konen men innan den har passerat den tänkta linjen rakt mot
förarens position, kommenderar föraren (självständigt) hunden att stanna i den position
som har beslutats av domaren. Muntligt kommando får kombineras med handtecken.
Efter ca 3 sekunder på tävlingsledarens tillsägelse kallar föraren in hunden till
utgångsposition. Bedömning: Hundens villighet att följa kommandon och inta positioner,
hundens tempo och att den tar de kortaste vägarna, ska påverka betyget. Hunden måste
uppvisa god fart, åtminstone snabb trav och bibehålla farten. Långsamt arbete ger
betygsneddrag (1–5 enheter). Hundens ras ska tas i beaktning vid bedömning av
hastigheten. Hunden bör omedelbart följa kommandona. Det ska finnas viss tolerans för
ett icke omedelbart stannande för snabba hundar men inte för långsamma hundar. För att
momentet ska godkännas måste hunden bli kvar i positionen (stå/sitt/ligg) tills den får
kommando att fortsätta med momentet. Om hunden intar fel position är maxbetyget 8.
Om hunden vänder tillbaka före konen, måste den dirigeras om till konen. Detta medför
betygsneddrag. Om hunden inte rundar konen underkänns momentet. Föraren får
använda två dirigeringskommandon (1 betygsenheters neddrag för varje ytterligare
kommando om hunden lyder). Efter att hunden har rundat konen ska den inta korrekt

position (stå/sitt/ligg) på kommando. Momentet underkänns om föraren kommenderar
(stå/sitt/ligg) för tidigt då hunden fortfarande befinner sig vid sidan om konen. Om föraren
kommenderar (stå/sitt/ligg) för tidigt, men ändå så hunden tydligt rundat konen (minst en
meter) medför det 2 betygsenheters neddrag. Om hunden inte åtlyder kommandot
(stå/sitt/ligg) ger det 2-4 betygsenheters neddrag. Om hunden agerar självständigt, t ex
stannar strax innan kommandot, medför det 2 betygsenheters neddrag. Om hunden
stannar för tidigt utan kommando, ska den kallas in och kommenderas (stå/sitt/ligg).
Maxbetyg 6. Det är inte tillåtet att rikta in hunden från startpunkten eller att vid
startpunkten vidröra hunden. Detta leder till att momentet underkänns.

En lokalklubb

Klass 3 Moment 3.3 Fritt följ (Koeff 3) (Koeff 4) Momentet har en så pass hög
svårighetsgrad jämfört med många andra moment och bör därför ha en högre koeff, vi
föreslår koeff 4 på momentet. Vi föreslår att en (1) koeff tas bort från inkallningen.
Moment 3.4 Stå, sitt och ligg under marsch (Koeff 3) Föraren vänder själv vid konerna
utan TL kommendering, dock är TL kommendering bakom hunden kvar. Moment 3.5
Inkallande med ställande och läggande (Koeff 4) (Koeff 3) En (1) koeff tas bort och läggs
på Fria följet istället. Moment 3.6 Sändande med dirigering, platsläggande och inkallande
(Koeff 4) Från att ha varit hundarna och förarnas roligaste moment att både träna och
tävla så har detta moment blivit otydligt och mycket svårt för ekipagen. Därför föreslår vi
följande ändringar: • Tydliga men inte överdrivna markeringar i form av en cirkel eller 8
markeringar till framåtskicket innan rutan. Det är mycket svårt både för domare och
tävlande att bedöma om hunden står innanför trots att det bara är ca 10 meter ut. • En
liten markering (typ kinahatt) bör finnas som markering cirkelns mitt. Moment 3.7
Apportering med dirigering (Koeff 3) Samma apport bör lottas för samtliga ekipage för
respektive tävling, som det är nu så är det mycket olika och orättvisa förhållanden
beroende på vilken apport som lottas. En öppen lottning ska göras vid samlingen.

En lokalklubb

Övrigt förslag till UG Lydnad • Till alla TL - Markera ej med röd/orange färg (färgblinda
har mycket svårt att se detta i grönt gräs) • Den standard på apport som ska vara ex. 8
kantig eller 4 kantig som finns som önskemål från UG Lydnad ska finnas att köpa från
SBK centralt till ett rimligt pris för våra arrangörer, som det är idag får klubbarna lägga
mycket pengar på bara apporter då dessa som finns är betydligt mer ömtåliga än den
gamla typen av apport. • En fast 12 månaders kvalperiod till SM i lydnad borde införas, då
spelar det ingen roll att och om datumet för SM arrangemanget varierar från år till år.
Som det är nu varierar det mycket på hur många månader som kvalperioden blir. Ex. från
januari – december eller någon annan lämplig kalenderfördelning skulle lösa detta problem
för gott.

En lokalklubb

Tydligare bedömningsanvisningar platsliggning i koppel från startklass ,så att det blir en
naturlig stegring till övriga klasser

En lokalklubb

Det borde vara obligatoriskt för arrangörerna att lägga ut vilken domare som dömer en
lydnadstävling minst två dagar innan sista anmälningsdatum. Det är ett starkt önskemål
hos många tävlande. I klass 1 skulle vi vilja ta bort stå under marsch och ersätta sitt/ligg
under marsch med att TL bestämmer skifte för dagen, alltså Stå, Sitt eller Ligg. Det blir
som ett I som följs av ett L i klass 2 och ett Z i klass 3. I klass 2 anser vi att hopp-apport
bör ersättas med ett moment där man sätter hunden på andra sidan hindret, lägger en
apport framför den och sen kallar in. Det blir en bra förberedelse inför motsvarande
moment i klass 3. Metallen bör tas bort ur klass 2 då den inte finns i klass 3. I klass 2 skulle
vi vilja förändra Apporteringsdirigeringen så den blir som i klass 3 men utan mittapport.
Det känns logiskt att hunden lär sig springa till en kon först innan den ska ut och
apportera. I lydnadsklassernas apporteringar anser vi att det ska stå i reglerna att det ska
vara den s k Nordiska apporten i samtliga klasser utom i klass 1 (där apporten kastas).
Gärna också en skrivning om att apporterna i dirigeringsmomenten ska synas tydligt mot
underlaget. Reglerna bör ses över och fler anvisningar (som rör de tävlande) bör skrivas in,
t ex hur sitt under gång i startklass ska utföras, vilket neddrag som gäller för vält kon,
punkt 57 ang stå-sitt-ligg under marsch med mera. Vi tycker att koefficienten för helhet är
för hög i startklass och klass 1. Helhetsbetyget känns så godtyckligt att koeff 1 borde
räcka. Lägg de poängen någon annanstans. Vi önskar en mer logisk stegring av
gruppmomenten. Vårt förlag är att man in startklass lägger in sitt i grupp i koppel från
nuvarande klass 1, i klass 1 lägger man in dagens platsliggning från klass 2, i klass 2 lägger
man in sitt i grupp (okopplade) utan störning av tävlingsledaren (känns överflödigt) och
klass 3 behålls som den är. Det blir en mer naturlig ökning av svårighetsgraden som vi tror
är bra för ekipagen. Betyg 0 på gruppmoment bör alltid åtföljas av en förklaring i
protokollet på SBK Tävling. Alltså avstår, ändrar position, går till föraren, störande av
gruppmoment osv. Det är rimligt att medtävlande får information om detta.

En lokalklubb

Allmänt Reglerna bör integreras till ett dokument istället för att vara uppdelade i två
dokument. Vi vill att det ska vara ett sammanhållet dokument och inte två olika, som i
dag. Dessutom bör texten kunna kortas med cirka en tredjedel, med ett mer exakt språk
och utan en massa onödiga upprepanden. På sociala medier har företrädare för SBK
påstått att reglerna för klass 3 ska revideras ”tillsammans med FCI” och att förslag som
gäller klass 3 därför inte ska skickas in av remissinstanserna. Detta anser vi är både fel och
odemokratiskt. De regler som revideras är de svenska femårslåsta nationella
lydnadsreglerna, oavsett hur mycket eller lite de liknar FCI:s regler. Därmed ska också
följsamheten gentemot FCI:s regler alltid kunna prövas på nytt i en regelrevidering.
SKK:s allmänna regler Kapitel 6: Mentalitet Eftersom begreppet disqualified eller pris 0
på grund av mentaliteten inte finns i lydnad (och flera andra hundsporter) bör skrivningen
omformuleras så att den överensstämmer med vad som faktiskt går att registrera, det vill
säga rapporteringskod A vilket kan ses som en mentalanmärkning. Kapitel 7: Doping Vi
föreslår att hanhundar som är kemiskt kastrerade får en generell dispens för att delta i
tävling. Särskilda regler för tävlingslydnad Vi anser att eftersom lydnad är en allmän
hundsport (och inte ett avelsutvärderande prov) – ska villkoren vara lika för alla hundar
som får delta. Alla hundar ska därmed kunna erhålla championat, det vill säga även
oregistrerade hundar. Kapitel 3: Ansökan om tävling Avsnittet måste formuleras om. Ta
bort styckena om dubblerad/delad tävling, de är inte begripliga och hör mer hemma i
anvisningar till arrangörer. Kapitel 4: Det som gäller oregistrerad hund bör strykas.
Texten om tävlingsbok för utlandsägd hund bör strykas. Kapitel 4.1: Löptik Löptikar bör
få delta, men starta sist och hålla sig på av arrangören anvisat område före start. Kapitel
4.2 Andra stycket bör strykas. Det finns en logik bakom regeln vad gäller bruksprov, men
inte för lydnadstävlingar. Bruksprovsreglerna ska inte styra lydnadsreglerna. Kapitel 8
Bör tas bort. Kapitel 9 Arrangör har rätt att genomföra kontroller, det ska inte vara en
skyldighet. Ta bort skrivningen med 10 kronor i extra avgift. Kapitel 10 Stryk ”inte
godkänd”. Stryk meningen att domaren ska kommentera muntligt i startklass. Kapitel 11
Rött kort är likvärdigt med pris 0 (se första stycket, sista meningen). Kapitel 12
Lydnadsdomare ta bort beteckningarna ”andra/första klass”. Ta bort texten om domares
auktorisering (hör inte hemma i detta regelverk). Domare ska få tävla på samma tävling
som de dömer, dock inte i den klass där de tjänstgör. Kapitel 13 Auktoriserad
tävlingsledare ska krävas i alla klasser. Ta bort texten om internationell tävling. Ta bort
texten om auktorisation. Ta bort begreppet huvudtävlingsledare. Kapitel 15
Tävlingsledningen: ta bort begreppet, det förklaras inte och blir därmed meningslöst.
Kapitel 16 Förarens skyldigheter: slopa 30-minutersregeln, den är obegripligt formulerad
utan definierade begrepp, och därmed orimlig att följa. Sele (istället för halsband) bör vara
godkänd att använda i startklass. Andra stycket, stryk det om förarens olämpliga
beteende. Definiera om det blir pris 0 eller diskvalificering för den förare som ej följer
reglerna. Kapitel 17 Ersätt strykning med pris 0. Kapitel 18 Gruppmomenten bör tas bort.
Man ska inte behöva vara beroende av andras hundträning när man tävlar. Utan
gruppmoment skulle sporten bli roligare och snabbare. Utan gruppmoment kan sporten
breddas, fler skulle vilja börja och fler skulle vilja fortsätta. Kapitel 20 Titeln i startklass
bör byta namn (retroaktivt) till LD S. Alla hundar ska kunna erhålla championat.
Utformningen av apporten Inför skisser på hur hela apporten ska se ut och mått på
pinnens mittdel. Dess tjocklek bör följa apportens storlek, det vill säga är apporten liten
bör mittdelen ha liten diameter och om apporten är stor bör mittdelen ha större diameter.
Fler storlekar på apporter behövs, vi föreslår fem. Priser och uppflyttning Det måste
framgå i reglerna hur en hund erhåller pris 0 (noll) respektive ej godkänd (startklass), det
vill säga när hunden får lägre poäng än för pris 3/godkänd alternativt att föraren bryter
(vilket ger noll poäng som resultat). Startklass: ej godkänd 0-129,5 poäng. Bryter = 0
poäng/ej godkänd. Mening två kan strykas (startklass före klass 1, på grund av
upprepning). Färger på rosett: ta bort. Stryk att moment ska tas om vid lika poäng.
Generella anvisningar för utförande och bedömning av moment Kapitlet innehåller

orimligt många punkter (73). I flera fall strider de dessutom med momentbeskrivningarna.
Moment Dessa momentbeskrivningar är nästintill obegripliga: Startklass: sättande under
gång Klass 1: inkallning med hopp över hinder Klass 2: sändande med läggande och
inkallning. Anvisningar för lydnadstävlingar Återbetalning av anmälningsavgift Vi
föreslår att det ska stå i reglerna vid vilka omständigheter som återbetalning sker.
Återbetalning bör ske vid kennelhosta och andra smittsamma sjukdomar utan att
veterinärintyg krävs. Ingen veterinärklinik vill få besök av en hund som hostar ifall
hostan inte kräver veterinärbehandling, vilket kennelhosta oftast inte gör (även enligt
SBK:s webbplats, https://www.brukshundklubben.se/hundar/halsa/kennelhosta).
Dessutom går det inte att få något veterinärintyg för en symtomfri hund som har umgåtts
med hostande hundar. En sådan symtomfri hund får dock, enligt reglerna, inte tävla på en
månad. Att kräva veterinärintyg för att få tillbaka startavgiften vid kennelhosta riskerar
därför att leda till att de tävlande inte följer reglerna. I flera andra allmänna hundsporter
(agility, nosework och freestyle) är arrangörerna därför generösa med återbetalning vid
kennelhosta, på uppmaning av sporternas huvudmän.

En lokalklubb

Lydnad, startklass Vid moment apportering används apporter enligt SBKs regler. Inga
egna apporter tillåts. Detta för att underlätta för tävlingsledaren samt för att domaren
inte ska behöva bedöma kvalitén på apporten, vilket kan medföra att en domare
godkänner apporten medans en annan nekar den tävlande att använda samma apport.

En lokalklubb

Det är för stort kliv mellan startklass och klass 1. Ta bort minst ett moment från klass 1
för att göra det lite lättare. Förslagsvis ”runda”, eftersom det lätt trasslar till saker när
man ska lära in både ”rutan ”och ”runda” samtidigt. Dessutom återkommer ”runda” först
i klass 3, och därför skulle det momentet kunna flyttas till klass 2. Låt ”rutan” i klass 1
vara slut när hunden lagt sig ner. I högre klasser ska hunden inte sättas upp, så det känns
bara onödigt att lära in något som man sedan inte använder. Ta bort metallapporten i
klass 2, och byt eventuellt ut den mot ett liknande moment med träapport (alternativt ta
bort det helt). Metallapporten förekommer endast i klass 2, och känns väldigt onödig. Sänk
koefficienten för helheten i startklass. Den blir så utslagsgivande för orutinerade hundar.
Byt koefficient med antingen fjärren eller hoppet.

En lokalklubb

Startklass ======== Följsamhet (1): Stäckan 30-60m bör släppas fri, behåll övriga
anvisningar. Apportering (4): bör ändras så att TL går ut och lägger apporten på ca 10-15
meter. Dagens apportering är svår, och med denna ändring blir det en stegring mot
dirigeringsapporteringen i kommande klasser. Sänk Helhetskoeff (7) till 1, koeff 3 ger
alldeles för stor påverkan på totalpoängen Lägg till sittande i grupp med koppel, ta de
koeff som blev över i Helhet till detta moment. Klass 1 ======= Hoppet mellan
startklass och Klass 1 är väldigt stort. Ta bort ett par moment för att minska ner antalet
moment i klassen, t.ex. "Ställande under marsch" (1.2) och "Inkallande med hopp över
hinder" (1.8) Sättande eller Läggande under marsch (1.4): Byt ut mot Ställande eller
Läggande under marsch Sittande i grupp (1.10): Ta bort och ersätt med "Liggande i
grupp" enligt regler från Klass 2 Sänk Helhetskoeff (1.11) till 1 Ta bort alla punkter där
föraren ska agera självständigt, låt TL kommendera istället. Klass 2 =======
Markeringen i Dir.app ska vara en kon (så som det är i Klass 3) Hopp m apport (2.8):
Ändra till att föraren lämnar hunden ca 10 meter från hindret, lägger ut apporten 5 meter
innan hinder, ställer upp 5 m från hindret och kallar in hunden. TL väljer om hindret ska
vara öppet eller täckt Platsliggning i grupp (2.9): Förarna går utom synhåll Sänk
Helhetskoeff till 1 Ta bort alla punkter där föraren ska agera självständigt, låt TL
kommendera istället (förutom vid konen i dir.app.) Klass 3 ======= Rutan (3.6): Sätt
tillbaka konen i cirkeln Ta bort alla punkter där föraren ska agera självständigt, låt TL
kommendera istället.

En lokalklubb

Startklass Följsamhet: Byt språng marsch mot sakta marsch. Klass 1 Fritt följ: Byt
språng marsch mot sakta marsch. Byt backa mot vändningar på stället. Vi vill ha färre
moment såsom tidigare klass 2, en klass man kunde landa lite i och tävla flera gånger om
man ville ha lite tävlingserfarenhet med sin hund och där steget inte var så långt från
första till andra klassen. Det känns som att den ökat ganska mycket i svårighetsgrad
gentemot startklassen som ju är en bra introduktionsklass. Att ta bort ett moment till så
klassen inte blir så lång, kanske att apporteringen skulle kunna tas bort då den sen inte
kommer kastas i övriga klasser. Hoppet är väldigt lik startklass, skulle också kunna vara
ett alternativ att välja på. Skulle vilja ha ett avslut i rutan som i tidigare klass 2, där man
gick tillbaka till hunden och hämtade den men själva momentet var slut efter man ställt
den el att man eventuellt har ett läggande också men absolut inte behöver gå och göra ett
¨uppsitt ¨ i rutan, det kommer ju ändå inte att ske längre upp i klasserna. Ta bort ställande
under marsch och ha momentet Stå/Sitt eller Ligg under marsch, men inte att man går och
ställer sig mitt emot hunden utan att man även här då vänder runt en kon. Det skulle då
vara som en början för ¨L:et¨ i klass 2 och senare 3:ans Z. Vi tycker att TL bestämmer
vilket skifte det är för den aktuella tävlingen. Klass 2 Där tycker vi att
dirigeringsapporteringen blir som i klass 3 men utan mittapport. Ta bort metallapport
med hopp. Inför i stället sista delen av Rundamomentet där konen från klass 3 står kvar.
Man lämnar hunden på en punkt på samma mittlinje som konen, förslagsvis 5 meter från
konen, sittande hund, apporten läggs ut av TL på samma ställe som i klass 3 fem meter
framför hindret och föraren har ställt upp sig på mittlinjen (precis som i klass 3) Då
kommer hunden alltså få gå snett mot apporten, gripa apporten, hoppa hindret och
komma in på en sned linje till förarens sida. En bra förberedelse inför 3ans rundamoment,
utan framskicket, positionen efter konen och valet av hinder, då det endast ska stå ett
hinder i 2an, förslagsvis det öppna, så det också blir en bra förberedelse. Klass 3 Vi vill ha
en tydlig rund cirkel istället för åtta små markeringar till framåtskicket innan rutan. Det
är i många fall svårt att avgöra om hunden står innanför cirkeln och det kan vara svårt för
både domare och tävlande trots att det bara är 10 meter ut. Bedömningen av fel position
(sitt, stå, ligg) ska i alla moment medföra 0 p.

En lokalklubb

startklass- utlagd apport ska hämtas från sittande vid förarens sida, ej under inkallning,
mer likt vanlig apportering med kast. Steget mellan startklass o lydnadsklass I är för stort,
tex rutan och sändande runt kon är "svåra" för nya ekipage. Bör förenklas

En lokalklubb

startklass- utlagd apport ska hämtas från sittande vid förarens sida, ej under inkallning,
mer likt vanlig apportering med kast. Steget mellan startklass o lydnadsklass I är för stort,
tex rutan och sändande runt kon är "svåra" för nya ekipage. Bör förenklas

En lokalklubb

Löptikar ska ej vara tillåtna. –
Låt arrangörerna bestämma utseende på apporterna. Okej med rekommendationer men
det får inte bli krav som kräver en massa nya inköp/kostnader för klubbarna.
Startklass: Återinför gruppmoment i startklass. Förslag: Ligg i grupp 1 min i kopplets
längd. Utförs sist i klassen som i klass 1 och 2.
I helhetsintrycket ska det vara möjligt att diskvalificera en hund som är utom kontroll
(lämnar föraren/tävlingsplan och med svårighet kallas tillbaka) eller uträttar naturbehov
på tävlingsplan.
Klass 1: Moment 1.2 och 1.4 så ska hunden plockas upp under gång och fortsätta en bit
fram innan halt görs för att mer likna/förbereda för klass 2 och 3.
Ta bort markerade punkter där förarna ska stanna/vända sig om självständigt och låt TL
kommendera som i övriga klasser. Det blir för plottrigt med material på tävlingsplan och
förare som är nervösa behöver ändå ofta hjälp att hitta/komma ihåg vad de ska göra.
I Moment 1.4 så låt TL bestämma positionen. Kan skrivas ut i PM om de tävlande vill ha
tid att förbereda sig.
I Moment 1.5 bör bedömningen sluta när föraren lagt hunden i rutan.
I helhetsintrycket ska det vara möjligt att diskvalificera en hund som är utom kontroll
(lämnar föraren/tävlingsplan och med svårighet kallas tillbaka) eller uträttar naturbehov
på tävlingsplan.
Klass 2: I Moment 2.4 används samma kommendering som i klass 3 så att en kan ha högereller vänsterrutor.
I Moment 2.5 så ska hunden skickas till konen istället för att ekipaget ska gå tillsammans.
I Moment 2.6 så låt föraren märka pinnen eftersom hen ändå ska ta i föremålet.
I Moment 2.7 ska den fasta ordningen på skiftena tas bort.
Moment 2.8 tas bort och ersätts med ett förberedande runda konmoment. Förslag:
Hunden sänds runt en kon, läggs ner och kommenderas sedan att hoppa öppet eller täckt
hinder. En förberedelse till klass 3.
Metallapporten finns endast i klass 2 så den är onödig att lära in.
Klass 3: Ta bort kravet på minst tre hundar i gruppmomentet i klass 3. Ändra ”ska” till
”bör” som i övriga klasser.
Fritt följ får en maxtid. Vårt förslag är 2 minuter.
I Moment 3.6 så ska cirkelns omkrets vara märkt runt om, ta bort texten om punkterna.
Och ta bort texten om att cirkeln inte ska vara iögonfallande. Idag kan cirkeln vara så
dåligt uppmärkt att föraren har stora svårigheter att se om hunden är i cirkeln. Till
skillnad från domaren så kan ju inte föraren flytta sig för att se bättre. I Moment 3.7 så låt
TL bestämma/lotta höger eller vänster apport. I Moment 3.8 så låt TL bestämma/lotta
öppet eller täckt hinder. I Moment 3.9 så låt föraren märka pinnen eftersom hen ändå ska
ta i föremålet.

En lokalklubb

Rent allmänt är det för många fasta bedömningsaspekter för domare att hålla reda på och
minnas. Startklass: Apporten bör ligga närmare hunden än nu (ca 1-1,5m). Den ska kunna
resa sig och gripa i stort sett på en gång. Hög koefficient på helhetsintryck. Klass 1:
Transport efter utfört moment bör införas i ”Ställande under marsch” samt ”Sättande
eller läggande under gång” precis som i startklass som i klass II. Byta till samma ord
(antingen marsch eller gång). Klass 2: Apporteringsdirigering: här ska man kunna skicka
hunden direkt till konen (utan att föraren går med). Klass 3: Cirkeln som hunden ska
sändas till bör kunna göras tydligare så att förarna (och domarna) lättare kan se om
hunden är på rätt plats.

Privatperson

Jag tycker att införandet av startklass har varit en riktig hit! Många ekipage har vågat sig
ut på tävlingsplanerna, och det är jätteroligt. Däremot tycker jag att steget från startklass
till klass 1 är alldeles för stort, och många kommer inte längre. Jag tror inte att lydnaden
vinner nånting på detta jättehopp. Det är som att startklass är dagis och klass 1 är rakt
upp i högstadiet. Det ska vara roligt att tävla lydnad, men med ett sådant glapp drar sig
många för att fortsätta. Och det vore väl roligt om fler kunde ta sig uppåt i klasserna, fast
man inte har hundträning som jobb, utan bara tränar för att det är så himla kul?

Privatperson

Moment fjärrdirigering bör förtydligas/ändras/ses över så att föraren kan välja att placera
antingen framtassar eller baktassar på den gräns som "dras bakom hunden". I nuläget är
det skrivet på ett sådant sätt att de som har låsta framtassar på sin hund kan missgynnas.

Privatperson

Ta bort gruppmoment. Har hittills bara tävlat i klass 1. På min andra tävling var det inte
mindre än två hundar som gjorde utfall mot min hund när de skulle gå på led in till
gruppmomentet. De tilläts fortsätta tävla. Eftersom vare sig förare eller domare tar ansvar
kommer jag aldrig starta min hund i ett gruppmoment med okopplad hund.

Privatperson

Hej! Det jag kommer ta upp som synpunkt är en väldigt viktigt fråga, framförallt för mig
men även för många andra. Jag kan av medicinska orsaker inte springa. Och eftersom jag
inte kan springa så kommer jag aldrig att kunna tävla högre än startklass eller apellklass i
bruks eftersom jag aldrig skulle klara det fotgåendet. I rallylydnad så har jag en dispens
för spring moment vilket jag tycker borde införas i lydnad och bruket, för hundsport ska
väll vara för alla? Just på grund av detta har jag inte satsat på bruks med min hund och
jag har även övervägt lydnaden, för hur kul är det egentligen att tävla när man aldrig kan
starta högre än första klassen? Om nu folk upplever detta som orättvist att vissa ska
slippa spring så kan man väll lägga till nån extra sväng eller moment i fotgåendet istället,
fast helt ärligt så är det inte speciellt orättvist tycker jag. Kan man inte springa så kan
man inte och jag tycker det är extremt tråkigt att man ska behöva välja bort en hel gren
bara för att man har ett handikapp, det får en ärligt att känna sig ännu mer utsatt. Jag är
15 år och hoppas verkligen att det införs en dispens under mitt liv, vilket det borde, men
jag hoppas såklart att den införs så fort som möjligt så att andra, äldre, med handikapp
oxå ska få uppleva det. Jag hoppas verkligen att mitt förslag tas upp och tas på allvar, för
det här är allvar, det handlar om saker som man faktiskt inte kan rå för som människa,
som gör att man ibland får utesluta en viss gren bara för att man inte är som alla andra.
Jag vill inte att hundsport ska utesluta en viss grupp människor, jag vill att alla ska få
känna sig välkomna även om man sitter i rullstol, hoppar på kryckor eller har andra
problem som kanske inte syns på utsidan. För det är en fantastisk sport vi håller på med,
och det vore verkligen synd om man skulle gå miste om den bara för att man har ett
handikapp.

Privatperson

Hej! Jag anser att man skall kunna leda hunden i koppel till platsläggning i alla fall i klass
2 , samt att man skall få ha sig med kopplet i västen i stället för att lämna den utanför
planet.

Privatperson

Jag önskar att tex runda kon kommer redan i startklassen. Detta då hoppet mellan
startklass och klass 1 blir väldigt stort och det inte finns något moment i startklass där
man skickar hunden ifrån sig. Jag skulle även önska (även om detta är mer riktlinje än
regel kanske) att man övergick till apporterna med fyrkantiga smala sidor som kommer
högre upp från gräset, gärna färgade, eftersom jag anser att det blir tydligare för hunden
samt att skaderisken minskar när apporten kommer upp lite högre. Jag tycker även att
metallapporten ska tas bort då den inte är med i 3an och det känns som en onödig
skaderisk för tänderna samt att jag anser att klasserna ska bygga på varandra och då är
metallapporten onödig. Ett förslag är att man i klass 1 ändrar hopp över hinder så att man
lägger ut apporten innan hindret och ställer sig likt startklassen.

Privatperson

Jag tycker man borde kunna söka dispens för just språngmarshen. Jag har opererat foten
o kan ej springa alls. Får hur mycket avdrag som helst för att jag inte kan springa.

Privatperson

Det är omöjligt näst intill och bli uppflyttad o Startklass.....det är få moment men kravet
är alldeles för högt för å vara nybörjar hundar....självklart ska kravet höjas vid varje klass
men att man bedöms som elit hund nästintill på Startklass och ska ha 8or i alla moment
minst för att få uppflytt är alldeles för hårt. Folk tröttnar och gör något annat istället. Det
heter följsamhet i Startklass dem ska följa sin hund men det bedöms som fotgående och
minsta lilla blir nerdrag....det är helt fel....

Privatperson

Tillåt beröra och berömma hund efter avslut, före ny uppställning. Det gillas inte efter
Startklass och det ska vara en positiv anda mot våra duktiga hundar. Det är inte
maskiner.

Privatperson

Jag tycker att momentet "följsamhet" i startklass bör döpas om. Momentet döms precis
lika hårt som vanligt frittfölj/linförighet och har alltså inte särskilt mycket att göra med
en "följsam" hund utan det är det strikta, exakta fotet som krävs från början. Visserligen
är en hund som går exakt en följsam hund på sätt och vis, men momentets namn blir
väldigt missvisande enligt min ringa åsikt.

Privatperson

Inga gruppmoment

Privatperson

Jag önskar skicka in förslag på att dela upp Lydnaden i en internationell och en nationell
variant, där samtliga klasser förekommer. Den internationella skall följa FCI:s regelverk
och den nationella skall beslutas av SBK. I den nationella varianten skall inga
gruppmoment förekomma, och övriga moment behöver ej vara likadana som de i det
internationella. Anledningen till detta förslag är mångas oro inför gruppmomenten, både
för dem som har en osäker hund själv och som antingen utsätter andra för risker under
tävling eller väljer att avstå detta moment och därmed missa poäng viktiga poäng. Jag
anser att gruppmoment, till skillnad från övriga moment, inte är HELT träningsbart. En
hund som är rädd eller av någon anledning har svårt för andra hundar sedan tidigare,
kommer ha mycket svårt att någonsin bli helt trygg i dessa moment. Så lika dess förare.
Då jag själv har en hund som vid tidig ålder blev påhoppad av andra hundar och sedan
dess uppvisar stor rädsla och flyktbeteenden i situationer som kräver närhet av okända
hundar (trots mycket träning på just detta), vet jag vilken oro momentet skapar- och
väljer därför att avstå. Lydnad ska vara en rolig tränings- och tävlingsform för såväl hund
som förare, och inte innebära känslor av olust. Genom att dela upp lydnaden såhär hade
även fler, nya moment kunnat införas och de förare som siktar högt, tränar och tävlar ofta
hade tex kunnat få både titel som internationell och nationell LCH. Jag tror detta hade
gett ett uppsving till sporten då fler helt enkelt kunnat tävla och många som gått över till
andra hundsporter kanske åter velat tävla lydnad. Det uppsving startklassen gett sporten
tycker jag är värd att tänka på i detta, det ska helt enkelt kännas möjligt och bekvämt för
alla typer av hundar och förare att tävla! Nackdelen blir såklart av planering av tävlingar
blir merjobb för klubbarna, skall man köra båda eller bara den ena, blir det fler tävlingar
eller färre? Fördelen tror jag kan bli fler tävlande och även att alla som är anmälda till
internationell klass kommer genomföra gruppmomenten vilket gör det lättare för
arrangören att planera dessa moment. Idag avstår ju en hel del, både av skälet att hunden
inte klarar av dem eller att tävlingen "redan gått dåligt". Sätter man dem då först i
Internationell slipper arrangören det problemet. Jag skulle även oavsett ovanstående
förslag se en mer sammanhållen bild hos landets TL och domare av hur FF i de olika
klasserna skall se ut. I klass ett har jag sett dem som är såväl en halv som över två minuter
långa och högre upp är det ännu mer varierande. Det skapar orättvisa mellan tävlingarna
som ej beror på opåverkbara omständigheter utan borde med tydligare direktiv uppifrån
göra det lättare för både funktionär, domare och tävlande.

Privatperson

Möjlighet för oreggade hundar att delta i landslaget.

Privatperson

LD STARTKLASS borde byta namn till LDS, av den enkla anledningen att LD
STARTKLASS tar upp för många tecken. LD för klass I och klass II förkortas ju enkelt
LDI och LDII, och inte LD KLASS I/LD KLASS II

Privatperson

Jag tycker att alla gruppmoment bör tas bort. Det är så synd att man blir beroende av hur
andra tränat sina hundar (en del chansar och lägger sin hund ändå) och det är så tråkigt
med incidenter som sedan tar lång lång tid att reparera för! Tycker också att det är för
stort glapp mellan startklass och klass 1, lägg till något ytterligare moment i startklassen!

Privatperson

Vill att ALLA gruppmoment där hundarna är utan koppel tas bort från tävlingslydnaden.

Privatperson

Titeln "LD Startklass" känns lång och krånglig och skiljer sig helt från alla andra titlar.
Det borde ses över och ändras för att passa in bättre. Exempelvis "LD", "LD S", "LD SK"
. De som har erövrat titeln LD Startklass innan 2022 borde få den ändrad retroaktivt om
det skulle förändras.

Privatperson

Ta bort platsliggningen eller ge den låg koff. Vill inte vara beroende av alla andra ekipage
träning. Alternativt sätt en lägre koff så jag har chans att i slutänden få championat utan,
men inte nå hela vägen fram till landslagsplats. Vill också se en förändring på apportering
dirigering klass 2. Här tycker jag intentionen att bygga momenten över klasserna har
fallerat. Momentet i klass 2 är svårare än momentet i klass 3. Det är längre i tid och
innehåller fler fallgropar för ekipaget iom krav på fokus (FF)ett ställande vid kon och
längre väntan vid kon (då föraren skall gå tillbaka till utgångspunkt) Något borde göras
ex.v. Ta bort Fotgåendet, ex.v. sitt framför kon, lägg ut vänd upp hunden valfritt vid kon
och skicka

Privatperson

Möjlighet att diska sig genom att belöna hunden under programmet på lydnadstävling
men ändå få slutföra programmet önskas! En mindre lyckad insats kan då vändas till att
ge hunden en positiv upplevelse på planen utan att arbetet måste avbrytas, och både hund
och förare kan få ut något av tävlingen. (Idén kommer från rallylydnaden, där positiva
diskningar numera blir allt vanligare. Där kan du slutföra banan om du så vill efter en
diskning och se till att det blir så bra för hunden som möjligt även vid en mindre lyckad
tävling)

Privatperson

Jag tycker att fria följet ska prövas även på höger sida om föraren i klass 3. Skulle gärna se
det istället för bakåt marsch, som är svårt för både förare och hund att utföra, så svårt att
domarna inte ens ska bedöma det på samma sätt som framåt marsch eftersom det är svårt
att gå naturligt bakåt... De allra flesta lydnadshundar lever sitt liv på förarens vänstra
sida vilket skapar en snedbelastning hos hundarna. Så förutom att det vore roligt och
utvecklande att ha sträckor på höger sida i fria följet, vill jag alltså även framhäva att det
skulle göra hundarna mer hållbara fysiskt om man tvingas träna dem på båda sidor! Det
är inte svårt att lära in högersidan!

Privatperson

Jag tycker att det är galet att man som förare ska bli bedömd hur man går i Z:at. Vissa
domare drar för att man går på "fel linje" dvs någon dm åt ena eller andra hållet. Borde
inte rakhet, följsamhet, skiften och stadga vara det som bedöms? Hur mkt diskussioner
har det inte varit om 50 cm från konen eller tänkta linjen osv... Känns som att det är fel
fokus, det är väl inte föraren som ska bli bedömd? Alternativt spraya linjen man ska gå på
om det nu är så viktigt...Men att få 2 p neddrag för "felaktig linje" (då man gått ngn dm fel
mellan markeringarna) när inga andra avdrag görs, det känns galet.

Privatperson

Jag tycker att platsliggningen oavsett ska bort, ser ingen anledning att låta vitt
främmande hundar ligga bredvid varandra under press och tvång i ex minuter. Oftast när
man tränar så tränar man med de hundar som känner varandra, det finns för många
osäkra hundar i vårt land som inte klarar av grupp momenten. Ser isåfall att man gör som
i Lydnads 1an att man har dem kopplade men med en koppellängd som är 3 meter under
platsliggningen och att man själv får välja om man vill ha hunden kopplad eller lös.
Tycker att det är mycket bättre för då får alla en chans samt att man ändå kan se hur
hunden fungerar i gruppmomentet men att munken för attacker minskas om man själv får
välja om ens hund skall vara lös eller kopplad. Då är det under eget ansvar. Med vänliga
hälsningar Camilla Callerstig

Privatperson

Synpunkter avser lkl 3. Saknar utvecklingspedagogik mellan klasserna. Petitesser i
bedömningen gör skillnader mellan domarna, inkonsekvens. Glädjen i tävlingen försvinner
både för föraren och hunden. Föreslår en återgång till tidigare regler.

Privatperson

Startklass: De flesta moment leder med träning vidare till ökad svårighet i klasserna.
Apportering i högre klasser ger bästa betyg när hunden tar apporten på väg ut och vänder.
I startklass ska hunden ta apport på väg mot föraren. Tidigare utförande att apport tas ur
hand eller att apport kastas några få meter är vettigare ur perspektivet att moment ska
byggas på i högre klasser. Generellt upplever jag personligen att det måste vara svårt att
bedöma lydnadsklasser på lokal nivå där domare inte tidigare själva tränat och tävlat
egna hundar på hög nivå.

Privatperson

När det gäller hinderhöjder: I startklass står det :hundens mankhöjd avrundat till
närmaste 5 cm I klass 1 står det: höjden kan avrundas nedåt hellre än uppåt. Tänk er en
hund som är tex 48 cm i manken. Ska den då hoppa 50 cm i startklass, men bara 45 cm i
klass 1? Känns lite avigt! Borde kanske hellre vara tvärtom. Har ej kollat vidare i högre
klasser, men hoppas att det där är/ blir logiskt.

Privatperson

Vid beskrivning av hinderhöjd finns det inte angivet för startklass utan endast klass 1 till
3.

Privatperson

Start klasserna är så fulla nu det borde finnas möjlighet stt gå från bruksets appell till 1an

Privatperson

Jag tycker man bör förbjuda kuperade hundar att delta, precis som på utställning. Vi bör
på alla sätt göra det mindre attraktivt att ta in kuperade hundar.

Privatperson

Jag tycker att det är dags att sluta med att hundar ska ha samma apporter i munnen. Det
är en onödig smittrisk som hundarna utsätts för. Hälsorisken, speciellt vissa tider på året
överväger syftet med att hunden ska kunna apportera en kollektiv apport.

Privatperson

Jag önskar innerligt att gruppmoment med lösa hundar försvinner, pga överfallsrisken.
Det är förlegat att utsätta hundar för sådan risk. Jag skulle även önska att det var fritt att
använda egen apportbock i samtliga klasser. Inte minst pga smittskyddsskäl.

Privatperson

1. Obligatorisk banvandring i starklassen. Nu är det olika hur tävlingsledarna gör. 2.
Markering vid de olika momenten så att avstånden blir korrekta. Även om tävlingsledarna
är erfarna så är det omöjligt att avgöra hur många meter föraren går när det är lite
avstånd till ekipaget. 3. Domarna ska visa poängen så att de syns. Väldig variation nu,
ofta mycket svårt för åhörarna att se vilka poäng som delas ut.

Privatperson

Såsom domare och tävlingsledare har jag följande synpunkt • Ändra ordningsföljden så att
gruppmomenten kommer först o Lättare för domare att sätta helhetsintryck o Lättare för
sekretariat o Snabbare möjlighet att redovisa resultat • Ändra Lydnadsmoment 2.2 och 3.4
så att föraren själv vänder efter att lämnat hunden o Sliper en tjatig kommendering för
tävlingsledaren o De tävlande kan momenten och vet hur de skall gå. o Utförs inte
momentet rätt påverkas betyget o Tävlande gör motsvarande själv vid moment 1.2 och
1.4

Privatperson

Regelrevidering i lydnaden: Startklass: Apporteringen som nu, men med 3 meter till utlagd
apport och 5 meter som föraren sedan går. Lägga till ett moment, sittande i grupp 1 minut
med koppel som i dagens klass 1. Klass 1: Skillnaden emellan startklass och klass 1 är för
stort både i tid och svårighetsgrad. Ta bort ett moment, ex. ställande eller läggande under
gång. Gå tillbaka till hur rutan var i tidigare klass 2, att ha stå och gå tillbaka utan uppsitt. Moment slut, föraren går in och hämtar hunden. Ändra sittande i grupp till att man
har 1 ½ minuter läggande med koppel, så man stegrar svårighetsgraden. Klass 2 :
Apporteringsdirigeringen ändras, Blir som i klass 3 men utan apporten i mitten. Ta bort
metallapporteringen, då den inte återkommer i klass 3. Ersätt med ett moment där hunden
lämnas på sitt, föraren får lägga ner en apport fem meter ifrån hindret, gå och ställa sig
fem meter på andra sidan hindret, kommendera apport-hopp ingång på sidan.
Vittringsapporteringen, anser att det bara ska vara vittring på förarens pinne, även att
man kan korta ner avståndet till pinnarna till ca 8 meter. */Bör ej bli avdrag för att
hunden går över rätt pinne, anser att det är en noggrann hund som kollar av alla pinnarna
innan den tar rätt pinne. Tar man rätt pinne under de 30 sekunderna man har på sig ska
det ej ge några avdrag./ Klass 3 : Anser att det ska vara en mycket tydligare rund cirkel
markering till framåt skicket innan rutan. Under skrivelsen Lämpliga apporter : Det står
skrivet vad som gäller angående klass 2 och 3, saknar vad som ska gälla i klass 1. Anser att
där bör stå att det ska finnas minst 2 apporter, 1 med grov greppyta och 1 med smal
greppyta. Bör även finnas apporter för små - x små hundar. Varje uppsättning ska vara
varierande så att det passar hundar av olika raser och storlekar. Nordiska apporter
(fyrkantiga) anser att dom ger stor risk för skada på hundar som springer i full fart när
dom ska greppa, hörnen alldeles för vassa. Färger på koner : Färgerna på konerna är
anpassade för att passa förarna inte hundarna. Då hundar har mycket svårt att se röda
färger emot grönt (gräs) Så borde det vara mest logiskt att färgerna på koner skall vara
vita, gula eller blå. *Gäller även klass 3.

Privatperson

Vore väldigt bra att domare anges på Sbktävling innan anmälningstiden har utgått.

Privatperson

förändringar till nästa regelrevidering och jag har gjort det tillsammans med några väl
insatta lydnadsnördar där jag tror vi var ganska eniga om detta: Startklassen har vi inga
åsikter om förutom att vi hört att många skulle vilja ha en kastad apport för hunden att
apportera istället för en utlagd. Klass 1 skulle vi vilja ha lite kortare såsom tidigare klass 2,
en klass man kunde landa lite i och tävla flera gånger om man ville ha lite
tävlingserfarenhet med sin hund och där steget inte var så långt från första till andra
klassen. Det känns som att den ökat ganska mycket i svårighetsgrad gentemot
startklassen som ju är en bra introduktionsklass. I klass 1 skulle vi därför vilja ta bort stå
under marsch och ersätta sitt/ligg under marsch med att TL bestämmer skifte för dagen,
alltså Stå, Sitt eller Ligg. Det blir som ett I som följs av ett L i klass 2 och ett Z i klass 3.
Vi skulle vilja ha ett avslut i rutan som i tidigare klass 2, där man gick tillbaka till hunden
och hämtade den men själva momentet var slut efter man ställt den el att man ev har ett
läggande också men absolut inte behöver gå och göra ett uppsitt i rutan. Känns helt
onödigt och inget som vi ser kommer tillbaka i högre klasser. För att få bort ett moment
till så klassen inte blir så lång så tycker vi att apporteringen skulle kunna tas bort då den
sen inte kommer kastas i övriga klasser (enligt våra önskemål) Inkallningen eller hoppet
som båda är väldigt lika startklass skulle också kunna vara två alternativ att välja på att
ta bort. I klass 2 skulle vi vilja förändra Apporteringsdirigeringen så den blir som i klass 3
men utan mittapport. Då behåller vi ett värde att hunden lär sig springa till en kon först
innan den ska ut och apportera (Har inte träffat en enda människa som tyckt att det
momentet med inkluderat fotgående och ställande vid sidan är ett bra upplägg inför klass
3 ). Vi vill också ta bort metallapporteringen (den fyller ingen funktion tycker vi då den
inte kommer tillbaka i klass 3 alls) Förslag: Ersätt med ett moment där hunden lämnas på
sitt och föraren får lägga ner en apport fem meter från hindret, gå och ställa sig fem meter
på andra sidan hindret och sen kommendera apport-hopp med ingång till sidan (alltså en
lättare variant av Rundamomentets avslut i klass 3) , Vi tycker också att det bara ska
tillåtas höga apporter som inte ligger så nära marken på apporteringsmomenten i alla fall
främst dom där hunden apporterar mot oss. Skaderisken när hunden satsar för fullt på en
apport mot oss och greppar så nära marken skulle lätt kunna avhjälpas med att endast
använda dom högre apporterna. (detta är möjligen redan helt bestämt) Vi föreslår också
att det är förlottat vilken apport som gäller för dagen, höger eller vänster. Lika för alla. I
klass 2:s fjärrdirigering föreslår vi återgång till 6 olika skiften och inte repetition av de 3
första. I klass 3 skulle vi vilja ha en TYDLIG rund cirkel istället för åtta små markeringar
till doldisen/framåtskicket innan Rutan. Det är i många fall svårt att avgöra om hunden
står innanför cirkeln och det kan vara svårt för både domare och tävlande trots att det
bara är 8-10 meter ut. Några i vår grupp tyckte det skulle vara en tydlig markering i
mitten som en platt liten kon edyl. Några förslag som tillkommit som jag skriver under på
är också att Fria följet får en rekommenderad maxtid på ca 2,5 minut i klass 3. Låter
vettigt tycker jag. Publikvänligare och trevligare för den tävlande, minskar tiden för varje
ekipage och vad jag hört från de domare jag pratat med så har dom inga problem med att
hinna se utförandet av momentet under den tiden. Det har vi ju också sett under flera SM
att det fungerat bra. Ett föredömligt beslut av de som varit ansvariga under senaste årens
SM. Något vi inte diskuterade var gruppmomentens varande eller inte varande. Jag är
väldigt glad över de förändringar vi fick till inför senaste regelrevideringen, det visar att
det inte är omöjligt att förändra! Säkert har en del glömt dom gruppmoment det var tänkt
att vara från början men jag vill bara påminna om att förslagen på utförandet var rejält
mycket svårare än idag i både klass 1 och 2 med mycket större säkerhetsrisker. Vet att det
fortfarande finns många som vill ha bort gruppmomenten och jag skriver gärna under på
det. Vi hann heller inte diskutera bedömning med dom fasta avdragen. Där finns det
mycket att göra tycker jag. Vissa fasta avdrag känns helt orimliga och jag tror att många
domare också tycker det. Men det vore intressant att höra vad olika domare har för åsikter
om detta.

Privatperson

Klass 1: Stort hopp från startklass till klass 1. Ta bort uppsittet i rutan - helt onödigt! Ha
skick till rutan och att föraren lägger sin hund. När hunden ligger är momentet slut eller
att föraren ska gå till sin hund. Ha ett skifte som L (senare Z). Alltså ett sitt, ligg eller stå
och att föraren får gå tills TL säger ”vänd” och sen får föraren vända och gå tillbaka runt
hunden. Apporteringen kan ändras så den liknar rundamomentet i klass 3. Sätt eller lägg
hunden, lägg ut en apport sen gå förbi ett hinder. Hunden får ta apport sen hoppa. Klass
2: ta bort fotgåendet till konen i dirigeringsapporteringen och skicka istället hunden till
kon och ha två apporter (ej mitten). Ta bort metallapporteringen Ha färgade och höga
apporter i alla klasser. förlottad apport, höger eller vänster. Lika för alla. I klass 2:s
fjärrdirigering föreslår vi återgång till 6 olika skiften och inte repetition av de 3 första.
Klass 3: TYDLIG rund cirkel istället för åtta små markeringar till doldisen/framåtskicket
innan Rutan. Det är i många fall svårt att avgöra om hunden står innanför cirkeln och det
kan vara svårt för både domare och tävlande trots att det bara är 8-10 meter ut. Tydliga
apporter! Ha en ca-tid på friaföljet. Så man vet ungefär hur länge en hund ska klara. Är
stor skillnad på 2 och 7 min. Domaren ska inte döma hur tajt hunden springer runt konen
eller hur tekniken är. Ska tänka på skaderisk

Privatperson

Startklassen har jag inga åsikter om förutom att jag hört att många skulle vilja ha en
kastad apport för hunden att apportera istället för en utlagd. Klass 1 skulle jag vilja ha lite
kortare såsom tidigare klass 2, en klass man kunde landa lite i och tävla flera gånger om
man ville ha lite tävlingserfarenhet med sin hund och där steget inte var så långt från
första till andra klassen. Det känns som att den ökat ganska mycket i svårighetsgrad
gentemot startklassen som ju är en bra introduktionsklass. I klass 1 skulle jag därför vilja
ta bort stå under marsch och ersätta sitt/ligg under marsch med att TL bestämmer skifte
för dagen, alltså Stå, Sitt eller Ligg. Det blir som ett I som följs av ett L i klass 2 och ett Z i
klass 3. Jag skulle vilja ha ett avslut i rutan som i tidigare klass 2, där man gick tillbaka
till hunden och hämtade den men själva momentet var slut efter man ställt den el att man
ev har ett läggande också men absolut inte behöver gå och göra ett uppsitt i rutan. Känns
helt onödigt och inget som vi ser kommer tillbaka i högre klasser. För att få bort ett
moment till så klassen inte blir så lång så tycker jag att apporteringen skulle kunna tas
bort då den sen inte kommer kastas i övriga klasser (enligt våra önskemål) Inkallningen
eller hoppet som båda är väldigt lika startklass skulle också kunna vara två alternativ att
välja på att ta bort. I klass 2 skulle jag vilja förändra Apporteringsdirigeringen så den blir
som i klass 3 men utan mittapport. Då behåller vi ett värde att hunden lär sig springa till
en kon först innan den ska ut och apportera (Har inte träffat en enda människa som tyckt
att det momentet med inkluderat fotgående och ställande vid sidan är ett bra upplägg
inför klass 3 ). Jag vill också ta bort metallapporteringen (den fyller ingen funktion tycker
jag då den inte kommer tillbaka i klass 3 alls) Förslag: Ersätt med ett moment där hunden
lämnas på sitt och föraren får lägga ner en apport fem meter från hindret, gå och ställa sig
fem meter på andra sidan hindret och sen kommendera apport-hopp med ingång till sidan
(alltså en lättare variant av Rundamomentets avslut i klass 3) , Jag tycker också att det
bara ska tillåtas höga apporter som inte ligger så nära marken på apporteringsmomenten i
alla fall främst dom där hunden apporterar mot oss. Skaderisken när hunden satsar för
fullt på en apport mot oss och greppar så nära marken skulle lätt kunna avhjälpas med att
endast använda dom högre apporterna. Jag föreslår också att det är förlottat vilken
apport som gäller för dagen, höger eller vänster. Lika för alla. I klass 2:s fjärrdirigering
föreslår jag återgång till 6 olika skiften och inte repetition av de 3 första. I klass 3 skulle
jag vilja ha en TYDLIG rund cirkel istället för åtta små markeringar till
doldisen/framåtskicket innan Rutan. Det är i många fall svårt att avgöra om hunden står
innanför cirkeln och det kan vara svårt för både domare och tävlande trots att det bara är
8-10 meter ut. (klass 3 ska vi visst inte tycka till om nu men kanske kan vara ngt för våra
representanter att ta med sig i diskussioner med FCI) Fria följet skulle kunna få en
rekommenderad maxtid på ca 2,5 minut i klass 3. Kanske något som går att påverka redan

innan nästa revidering från FCI? Publikvänligare och trevligare för den tävlande, minskar
tiden för varje ekipage och vad jag hört från de domare jag pratat med så har dom inga
problem med att hinna se utförandet av momentet under den tiden. Det har vi ju också
sett under flera SM att det fungerat bra. Ett föredömligt beslut av de som varit ansvariga
under senaste årens SM.

Privatperson

Klass 1 - Färre moment så att steget från startklass inte blir riktigt så stor. Många fastnar
redan efter startklassen och tappar suget vilket inte direkt gynnar sporten. - Ta bort
uppsättandet i rutan. Det är inte förberedande för någon klass och bara ett onödigt
moment i mitt tycke. Klass 2 - Ta bort metallapportering och ersätta med möjligtvis något
förberedande inför det nya klass 3-momenten ”sändande till kon, positioner, apport och
hopp över hinder”. Metallen är onödig i dagens läge. - Ändra upplägget på
dirigeringsapporteringen (ej fritt följ mot apporterna). För många är det momentet
svårare än ett skick till konen vilket blir konstigt eftersom momentens svårighetsgrad ska
stegra uppåt i klasserna. Klass 3 - Tydligare regler kring utmarkerna av cirkel
(tomskick/dolt skick) inför rutan. 8/10 tävlingar har det blivit diskussioner kring ringens
tydlighet och vart hunden är inne eller inte. Jag föreslår helt markerad ring av spray eller
tejp, EJ sågspån eftersom det blåser bort och blir mindre och mindre sy lig för varje
egipage vilket inte är rättvist. - Lottning av apport sker innan start och ska vara samma
för alla. I nästan alla fall är den ena lättare/svårare än den andra vilket inte blir rättvist.

Privatperson

Önskemål om att alla arrangörer ska använda nordiska apporter i väl valda färger som är
synliga för hunden, med hundens färgseende i åtanke.

Privatperson

Hej, här kommer mina synpunkter och önskemål: Generellt: *Apporter Synliga apporter
är ett krav, vid ljusa underlag ska det vara mörka apporter och vice versa.
Brukshundsklubbarna behöver se över sin redskapsbank. Den gamla träkloss-apporten tas
bort som godkänd träapport inom lydnadsklass. *Koner Samma premisser som apporter,
ljus koner på mörkt underlag, detta gäller även 30cm kon. Koner får ej längre användas
som markeringar till stå-sitt-ligg under marsch eller för att markera inkallnings-stopppunkter. Till detta ska skyltar av storlek mellan 30 och 40cm i höjd användas.
*Markeringar - Tomskicks-cirkeln i klass 3 ska vara en enhetlig cirkel, möjligheten till
enbart markeringar tas bort. Klasser: *Startklass I startklass bör runda kon tillsättas som
moment. Helheten återgår till koeff. 1 och runda kon får koeff 2. *Klass 1. inga
anmärkningar *Klass 2. Gruppmoment Jag föreslår att momentet görs om till följande:
Hundarna lämnas sittande på 15m i 1 minut och ombed sedan en och en att lägga ner sin
hund. Sedan återgår ekipagen på tävlingsledarens kommando och sättet upp hundarna en
och en. Metallapportern som moment plockas bort och ersätts med “Runda kon med
position” Momentet utförs med ett konskick på 20m, varje tävlings bestäms mellan
stå/sitt/ligg. Momentet är slut när tävlingsledaren sagt “moment slut” efter utförst skifte.
Momentet övertar Metallapportens koefficient. Min genomgående tanke är att koppla an
med den röda tråden mellan klasserna.

Privatperson

Lydnadsklass *Ta bort regel om godis o koppel inte får vara i jackan. Domaren har ingen
visitationsrätt! Räcker att det ska vara väl undanstoppat. * Lottning av öppet eller täckt
hinder på tävlingsdagen, lika för alla. * Lottning av vänster eller höger dirigeringsapport
på tävlingsdagen, lika för alla. * För att underlätta möjligheten att döma olika klasser på
samma dag så bör man så långt det är möjligt samordna avdragen. Det är svårigheten och
uppbyggnaden av momentet som gör skillnaden mellan klasserna. Det ska inte vara olika
avdrag för samma fel - t.ex felaktig position. För att få rätt bedömning i de olika klasserna
är det oerhört viktigt att minska ner skillnaderna i bedömningen där det går. Se
exempelvis nedan regler som borde förenklas: *Regelbokens numrering. 44 - Hunden tar i
apport -ska underkännas i samtliga klasser 62 - Hunden uträttar naturbehov - ska diskas
oavsett klass och när det sker. 65-66- Tjuvstart - ska underkännas i alla klasser 67-68
Hund lämnar ringen - ska diskas oavsett klass 69-71 Hund lämnar förare - får kalla endast
1 gång - sedan disk - samma för alla klasser

Privatperson

Jag tycker att reglerna för när intyg vid återbud ska tittas över så dom stämmer överens
med när tävlingarna ska vara inrapporterade. Detta för att förenkla återbetalningen.

Privatperson

Ta bort gruppmomenten. Känns väldigt konstigt att man är så beroende av hur andras
hundar beter sig, samt att skaderisken är väldigt stor. Speciellt för dem vovvar som är
mindre i storlek, där det kan sluta med ren katastrof.

Privatperson

Byt ut metallapporten i klass 3 mot en träapport. Det är bara i den klassen det är metall
och många hundar tycker det är obehagligt att bita i metall. (Min icke hundägande bror
tycker det är sadistiskt att använda metall)

Privatperson

Ta bort alla gruppmoment då det är ett moment där du inte kan påverka hur de andra
tränat sina hundar. Det är plågsamt nervöst att något ska hända för att någon annan inte
har tränat tillräckligt. Både för den som är rädd för att få sin hund skrämd/skadad och för
den som kan få sin hund provocerad om den blir "påsprungen". Alternativt att hundarna
är kopplade.

Privatperson

Tillåt täcke på hundarna, det ska vara på i alla moment. Jag kan inte förstå varför
"frusna" hundar inte ska ha möjlighet att tävla vid dåligt/kallt väder.

Privatperson

Ta bort gruppmomenten inom lydnaden eftersom du påverkas väldigt mycket av hur
andra hundar beter sig.

Privatperson

Ta bort gruppmomenten i alla klasser.

Privatperson

Ta bort gruppmomenten med okopplade hundar. SÅ många nu som aldrig skulle tävla
klass 2 o 3 pga dessa

Privatperson

För oss som tävlar lydnad med väldigt liten hund är och har gruppmomentet alltid varit
en fasa Efter att momentet ändrades i senaste revideringen la jag ner lydnaden helt, jag
tävlade elit Nu är den klassen rent livsfarlig för min hund, med ett risktagande från två
håll med hundar som ska fixa en liten inkommande hund och när den går upp Det måste
gå att få till ett moment, där jag inte behöver fundera på om mina medtävlare har den
lydnaden, att min lilla hund inte far illa eller kanske blir dödad

Privatperson

Jag vill ha bort gruppmoment där föraren är dold, där hundar kallas in en i taget.
Anledningen är skaderisken då det lätt kan bli bråk. Jag vill även att man ska få samma
rätt som i startklass även i övriga klasser att få använda egen apport som godkänns av
domaren, pga stor smittorisk av tex kennelhosta.

Privatperson

Gruppmomenten. Så stor risk för ens egna hund att bli attackerat.

Privatperson

Ta bort gruppmomentet. Tillåt koppel i startklass.

Privatperson

Bort med plats sittande/liggande i grupp i lydnaden.

Privatperson

Bort med gruppmoment i lydnaden

Privatperson

Skippa gruppmomenten

Privatperson

Gäller samtliga sporter - önskar ta bort alla gruppmoment pga hög skaderisk. Sporten bör
främst vara säker. Blir ett dåligt verktyg för att utvärdera avelsdjur och störst går först.

Privatperson

Inga gruppmoment. Bara enskild hunds bedömning.

Privatperson

Utforma ett annat sätt att utöva platsliggning. En idé är att ett ekipage ligger plats
medan nästa ekipage utför linförighet/fritt följ momentet.

Privatperson

Ta bort gruppmomenten i lydnaden Känns väldigt konstigt att man är så beroende av hur
andra tränat sina hundar och hur dem andra hundarna beter sig, även om jag tränat min
hund och den sköter sig men den blir påverkad av en situationen som kan uppstå, samt att
skaderisken är väldigt stor.

Privatperson

Eftersom gruppmomentet platsliggning är ett stort risktagande, orosmoment för många.
Oavsett du har en hund som ligger så är det en oro att annan hund ska kliva upp och
förstöra lång tids träning. Och ge väldigt stora problem i framtiden för hund o förare.
Skulle kanske kunna göra platsliggning mer åt IPO, hund ligger plats medan annat
ekipage kör lydnaden. Det är ett orosmoment som kan ge och ger stora följder för
drabbade.

Privatperson

Tycker att gruppmomenten i lydnad är dåliga. Det kan uppstå en farlig situation och en
hund kan påverkas av en annan som inte lyckas med platsliggning. Varför inte göra en
enskild platsliggning om det är själva platsliggningen man är ute efter.

Privatperson

Ta bort gruppmumenten!! För stor skaderisk!!

Privatperson

Att det ska bli säkrare för hundarna i gruppmomenten, alternativt ta bort
gruppmomenten.

Privatperson

Jag tycker inte det ska finnas några gruppmoment, varken i lydnaden eller brukset,
eftersom det är en risk för ens egen hund (både fysiskt och mentalt) ifall en annan
deltagares hund far på den.

Privatperson

Lydnad Tid för anmälan 30 min före tävling bör förtydligas. I dag har olika klubbar olika
sätt att kalla, med angivande av tävlingsstart respektive samling och anmälan till
sekretariat. Vid kallelse i PM bör endast senaste tid för anmälan till sekretariat stå.

Privatperson

Ta bort gruppmomenten i lydnad. Det är inte rimligt att ekipagens prestationer ska kunna
påverka varandra genom att en hund stör eller provocerar andra. Dessutom är det en
onödig skaderisk.

Privatperson

Ändring i klass 1 där vi tycker att Momentet ställande under marsch tas bort och hoppet
tas bort för att korta klassen något då många tycker det är ett för stort steg mellan
startklassen och klass 1. Istället för ställande under marsch vill vi ha att momentet
sitt/ligg under marsch ändras till stå, sitt eller ligg. TL avgör, samma för alla. Detta har
jag också föreslagit innan men det kom upp ett önskemål om att momentet också blir mer
likt klass 2 L:t och klass 3 Z:t dvs att man fortsätter att gå från hunden efter skiftet men
rundar själv en kon och går sen tillbaka på hundens vänstra sida och ca två meter bakom
vänder man upp och tar sen upp hunden fot och går framåt några meter där sen TL säger
GÖR HALT och Moment slut. Det kommer då bli likadant i alla klasser. Startklass säger
TL Moment börjar, Kommendera, Gör halt. Det blir likadant i klass 1, 2 och tre men det
tillkommer en linje med vändningar, två linjer och tre linjer. En naturlig följd. TL i vår
klubb tyckte det var absolut enklast att man gör samma i varje klass och att TL då inte
kommenderar vändningarna runt kon och bakom hunden. Det låter som en bra idé och att
det också då blir enklare för TL att det inte är olika i klasserna. I klass 2 har jag tidigare
skrivit ett förslag om att ta bort Metallapportering och hopp, då det inte finns någon
fortsättning på det momentet i klass 3 alls. Jag föreslog att man tar slutet på klass 3:s
rundamoment med en rak linje, dvs sätta hunden, lämna den och ställa upp på andra sidan
hindret, en apport läggs ner av TL (samma avstånd som i klass 3) Hunden kommenderas
apport och sedan hopp och ska självmant komma in och sätta sig vid förarens sida. Efter
diskussioner på klubben så tillkom förslaget att det i stället blir ännu mer som i klass 3
förutom att hunden ej springer runt en kon. TL beslutar om apport och hinder står på
höger eller vänster om en tänkt mittlinje. Hunden sätts fem meter innan en kon el annan
markering, föraren går och ställer upp på den plats man annars står i klass 3, dvs 20 meter
från konen. Hunden sitter medan en apport läggs ut fem meter framför hoppet. Hunden
kommenderas i en sned linje att ta apporten, hoppa hindret och från en sned linje sätta sig
vid förarens sida. Förslag är att det alltid är ett öppet hinder så att det introduceras innan
klass 3. Har man då kört en klass3 innan klass 2 så kommer det bara behövas tas bort
hindrena på högra eller vänstra sidan. Alternativt att man har kvar båda hindrena så
mittlinjen blir ännu tydligare men det blir samma för alla vilket håll man skickar hunden
på. Detta skulle bygga en tydlig fortsättning i klass 3 sen bara genom att då skickas ju
hunden runt konen innan. Mitt förslag tidigare om en rak linje med apport, hopp och
ingång till sidan tyckte alla var lite för enkel och att den inte bygger upp momentet riktigt
bra inför klass 3. Jag är beredd att hålla med där så jag stödjer detta förslag. Annars vill
jag att övriga ändringar jag skickat tidigare beaktas.

Privatperson

Startklass: Vill ha 1:a, 2:a, 3:e pris även i denna klass. Vill även ha kortare titel! Sjukt lång
titel! Bättre med LD S

Privatperson

Tänk nytt! Låt ”Individuell lydnad” vara en rakt igenom individuell sport, alltså ett
ekipage i taget, ersätt snarast samtliga gruppmoment med individuella moment. Och inför
en ”Lag-Lydnad”, ”Grupplydnad” eller kanske ”Stafett-Lydnad” för team där alla
gruppmedlemmar finns på planen samtidigt och utför diverse uppgifter. Det vore sevärt
och väldigt roligt!

Privatperson

Hej! Mitt förslag är att startklass och eventuellt klass 1 ska genomföras på en inhägnad
yta som försvårar för orutinerade hundar i början av sin tävlingskarriär att rymma och
ställa till förtret för sin ägare, omgivning eller vilda djur. Detta har inte varit ett så stort
problem, men i takt med att andelen jakthundar som söker sig till brukshundklubbar för
att lära sig mer och aktivera sina hundar, så blir fler intresserad av att ha startklass som
mål för sin träning.Många jakthundsraser är avlade för ett självständigt arbete och är inte
lika beroende av förarstöd som de hundar som vanligtvis deltar på lydnadstävlingar . Om
man har tex. en jämthund, stövare, drever eller annan jakthund så är det ibland omöjligt
att ens drömma om att få starta, även om hunden kan alla momentet med bravur hemma
eller på ett inhägnat område. Många jakthundsraser har en jaktinstinkt som lätt kan ta
över ifall förarens tävlingsnerver i kombination med närhet till skog och doft av vilt tar
över när det blir tävlingsatmosfär. Ett syfte med startklassen är att motivera fler att börja
tävla lydnad och jag tror att staket runt banan är ett steg mot detta. På många ställen
finns redan rasthagar eller hockeyrinkar för rastning och träning av hundar. (Om inte så är
det en utmärkt idé för klubbarna att skaffa sig en inhägnad yta på klubbarna för hundar
med inkallningsproblem, valpkurser eller träning av hundar som inte är säkra på andra
hundar.) Om startklass-lydnad sker på inhägnad yta så minskar olycksrisken med hundar
som kommer lös och förare blir tryggare och mer motiverade. Det skulle också minska
risken för att tävlande hundar som gör moment lös smiter och ställer till skada bland
åskådarhundar. Många som jobbar med sina hundar vill ha ett mål. På sikt kanske fler
skaffar brukshundar och tävlar med efter att de fått blodad tand med sin första hund som
kanske i grunden är mindre lämpad för lydnads och bruksgrenar, men ändå finner glädje i
sporten, tex de med jakthundar. Antalet medlemmar som kommer till brukshundklubben
eller andra hundklubbar för att få ta del av verksamheten även fast de äger en jakthund
blir bara större och större. Jag är själv SBK-lärare, instruktör, lärare på hundgymnasium
och tävlar startklass och klass 1 med mina 2 jakthundar så jag vet att en sådan lite detalj
som att ha en inhägnad yta tex. rasthage, hockeyrink eller liknande under startklass och
ev. klass 1 skulle öka andelen medlemmar som kommer till start med sin hund. Många
nybörjare som gör debut med en hanhund eller jakthund fasar för vad som kan hända om
hunden känner vittring av vilt, osäkerhet hos föraren eller fokuserar på en hund som rör
sig utanför banan. Hundsverige löser inga problem genom att stänga ute dessa. En annan
lösning skulle kunna vara att det i anmälan framgår ifall tävlingen sker på inhägnat
område eller öppen yta. Det kräver i så fall att fler klubbar skaffar sig ett sådan
tävlingsbana.

Privatperson

Reglerna i deras nuvarande innehåll bör ses över både redaktionellt och språkligt. Samma
begrepp bör genomgående användas för samma saker och beteende. Det bör finnas ett
genomgående upplägg för hur generella och specifika regler presenteras. Det ska vara lätt
att läsa och förstå. Det ska vara lätt att hitta när du söker specifika bestämmelser. Jag
tycker också att man ska överväga ett namnbyte på grenen som tydligare beskriver vad
grenen handlar om och där den inte riskerar att blandas ihop med vardagslydnad. Mitt
förslag är ”precisionssamarbete”. Jag tycker samtidigt att man i regeltexten ska byta ut
begrepp som kommando mot signal och åtlyda mot utföra. Detta för att förstärka och
förtydliga att grenen går ut på att samarbeta med hunden. Jag anser att samtliga fyra
klasser bör ha nationella regelverk där SBK genom regelrevidering gör enskilda avvägande
vilka delar från FCI:s regelverk som ska gälla i Sverige. Att reglerna för klass 3 kan
uppdateras en gång i halvåret gynnar inte en jämn bedömning från alla i hela landet
inklusive de minst intresserade och pålästa domarna. FCI:s regler kan förbehållas de
internationella tävlingarna och domarna. Jag tycker att gruppmoment i samtliga fyra
nationella klasser ska tas bort. De är oftast inte utslagsgivande, det skulle göra tävlingarna
mer lättarrangerade och samarbetet mellan förare och hund prövas bättre i andra
moment. Koefficienten från gruppmomenten kan flyttas till andra moment.

Privatperson

Alla fasta betyg ska definieras som maxbetyg och alla fasta avdrag ska definieras som
betygsenheter, inte poäng. En betygsenhet är 1, en halv betygsenhet är 0,5. En poäng är
däremot betygsenheten multiplicerad med koefficienten. Gå igenom de fasta avdragen och
gör i möjligaste mån om dem till maxbetyg istället. Se till att bedömningen följer en röd
tråd. Exempel: mom 3 Sitt u marsch (startklass) samt mom 1.2 och 1.4 - stadgan
prioriteras före korrekt skifte (betyg kan utdelas för fel skifte med god stadga). Det är
ologiskt i jämförelse med bedömningen av L i klass 2 och Z i klass 3. Förtydliga vad varje
moments kärna är. Det är inte rimligt att ett ekipage som utför kärnan av momentet på
ett bra sätt men missar i detaljer i början och slutet av momentet kan få samma eller t.o.m
sämre betyg än ett annat ekipage som utför kärnan av momentet mycket sämre. Givetvis
ska både kärnan och alla detaljer vara korrekt utförda för högsta betyg, men momentets
kärna ska värderas högst. Rensa i texten. När det står att ett fel ger 1-4 betygsenheters
neddrag betyder det egentligen ingenting mer än att det blir neddrag. Korrekturläs texten
noggrant. Exempelvis mom 1.4 Bedömning: första stycket innehåller en motsägelse som
inte finns i motsvarande mom 1.2. Jämför klasserna momentvis. Om ingång till rutan från
sidan har fast neddrag 0,5-1 enhet i klass 3 ska det även stå i klass 1-2. Om det inte står
angivet i alla klasserna ökar risken att ett ekipage får större neddrag för ett fel begånget i
en lägre klass än i en högre klass, vilket vore principiellt fel. Hur många hundar som
gnäller i flera moment blir diskade? Det vanliga är nog att de får kraftiga betygsneddrag,
de flesta domare anser att det är orimligt att diska. Förtydliga att punkterna 1-73 i
regelboken för startklass - klass 2 även gäller startklassen. I flera punkter anges bara vad
som gäller för klass 1 respektive 2-3. Förtydliga när moment ska underkännas. Om föraren
har meddelat att hunden först ska ställas i rutan, blir momentet då underkänt om hunden
läggs direkt? Regeln om att koppel inte får medföras i ringen i klass 2-3 är opraktisk och
bör ändras till att det är tillåtet att medföra koppel men det skall vara helt undanstoppat
när ekipaget beträder banan. I klass 2 bör det vara tillåtet att gå in på banan med kopplad
hund inför platsliggningen (om den skall vara kvar, vilket vi inte förordar, se nedan).
Logisk utveckling av momenten Följsamhet/fritt följ Klass 2 - lägg in vändningar på
stället åt höger och vänster. Ha endast vändningar åt höger och vänster i långsam marsch
och språngmarsch, inga helomvändningar och halter i dessa gångarter. Det blir en jämnare
svårighetsökning. Stå/sitt/ligg under marsch Startklassen - som idag, men låt TL
bestämma vilken av positionerna sitt eller ligg som ska intas på den aktuella tävlingen.
Dvs föraren kommenderar skiftet i samband med halt (om positionen ligg skall intas skall
hunden inte hinna sätta sig först) och går runt hunden innan ekipaget fortsätter i fritt följ.
Föraren får säga "stanna kvar" precis som idag. Klass 1 - gör om de två momenten till ett

enda, där TL bestämmer vilken position som ska intas för alla ekipage på den aktuella
tävlingen. Sätt upp två koner eller skyltar så att det blir en sträcka på 10 meter där
positionen ska intas på mitten (likadant i L/Z men bara ett ben). Låt föraren vända
självständigt vid konen/skylten och bakom hunden. Klass 2-3 - Låt föraren vända
självständigt vid konerna/skyltarna och bakom hunden. Inkallning Klass 1 - ta bort regeln
om att föraren ska stanna självständigt vid en punkt. Klass 3 - förläng
inkallningssträckan. En stor och tung hund har svårt att komma upp i fart på 10 meters
delsträckor. Ruta Klass 1 - avsluta när hunden ligger i rutan. Klass 3 - tydligare cirkel i
mom 3.6. Konskick, apportering och hopp Klass 1 - ta bort hopp och apportering i
nuvarande form och ersätt med ett moment där hunden lämnas sittande, föraren lägger
ner en apport och ställer sig på andra sidan om hindret. Hunden ska ta upp apporten,
hoppa över hindret och inta utgångsställning. Det blir en logisk sammansättning av
startklassens apportering och hopp och förbereder för rundamomentet i klass 3. Avstånden
kan vara ca 5 meter mellan hund och apport, apport och hinder och mellan hinder och
förare, totalt 15 meter. Klass 2 - ta bort metallapportering över hinder. Ersätt med ett
moment där hunden får runda en kon 15 meter bort, dirigeras till en utlagd apport, hoppa
och inta utgångsställning. Föraren får veta vilken apport hunden ska dirigeras till i förväg
(lottas och meddelas innan momentet börjar). Föraren har även rätt att förflytta sig i
sidled till rätt hinder när hunden har sänts mot konen. Det blir en enklare variant av
rundamomentet i klass 3 utan stopp, med kortare avstånd och med möjlighet för föraren
att placera sig vid rätt hinder för att underlätta dirigeringen. Fjärr Klass 2 - återinför
rullande skiften, dvs ta bort regeln att upprepa samma tre skiften. Gruppmoment Bör tas
bort helt och hållet. Stadgan kan prövas individuellt, här är ett förslag: TL meddelar
föraren att i ett av inkallningsmomenten ska föraren vänta med att kalla in hunden tills
TL har sagt X antal kommandon och/eller provocerat hunden genom att t ex kasta eller
locka med leksak. Svårigheten (tid innan kommendering, antal kommandon, grad av
provokation) ökar med klassen. Momentet där stadgan prövas kan variera på olika
tävlingar, det behöver inte vara momentet som heter inkallning. Det kan till exempel vara
inkallningen från rutan i klass 2/3 eller inkallning över hinder. Antalet kommandon kan
också variera. Alla hundar på samma tävling ska prövas likadant, men de tävlande bör
inte få veta i vilket moment stadgan kommer att prövas innan tävlingsdagen. Fördelen
med detta förslag är att stadgan prövas utan att det tillkommer något moment.
Privatperson

Jag anser att gruppmomenten borde avskaffas. Att jag och min hund måste förlita oss på
hur väl andra har tränat känns inte hållbart. Inte heller i ett perspektiv sedd från
skaderisken, både psykiskt och fysiskt för hundens välmående. Jag tror att fler hade velat
delta på lydnadsprov on gruppmomenten inte längre fanns kvar. Att genom hela
programmet förlita sig på ens egna träning och färdigheter att prestera när det gäller borde
spegla resultatet, inte i kombination med andra.

Privatperson

Jag tycker det är för stort hopp från startklass till klass 1. För att göra det lite enklare i
klass 1 tycket jag att man kan kan ta bort stå under marsch och ändra på sitt/ligg under
marsch till något av stå/sitt eller ligg under marsch. Avslutet på rutan tycker jag ska vara
som i tidigare lkl 2 där momentet är slut efter att hunden har lagt sig i rutan.

Privatperson

Jag tycker det borde vara en tydligare röd tråd mellan lydnadsklasserna, t ex borde ett
moment motsvarande rutskicket i gamla klass II finnas med i startklassen för att
förbereda för sändande på 15 m med läggande i klass I. Momentet sättande under gång i
startklass borde mer påminna om momenten i klass I och vidare än om ett
rallylydnadsmoment. Apporteringsmomentet i startklass borde vara som i gamla klass I,
sen kunde det nuvarande startklassmomentet komma i klass I och vidareutvecklas med
hopp över hinder i klass II. Hoppmomentet kan strykas från startklassen eftersom det ser
likadant ut i klass I. Vittringsapporteringen i klass II borde vara som i gamla klass III dvs
bara förarvittring. Metallapporten borde antingen försvinna helt eller finnas kvar i klass
III. Konsändandet i klass I borde ha en utveckling (ökat avstånd?) i klass II.
Bedömningen borde kanske också ses över - kollade statistik på de senaste 35-40
tävlingarna i klass I-III, snittet på antal deltagare låg på 3-5 per klass... Lär inte hjälpa
med många i startklassen om steget till nästa klass är för stort.

Privatperson

Jag vill att Sverige följer Danmark och tillåter att man belönar hunden med en godbit
mellan momenten i de lägre klasserna, dvs startklass och klass 1. Belöningen ska ske på en
plats som domaren anvisar, dvs en särskild belöningsruta. Detta skulle höja motivationen
för många hundar från lite mer svårmotiverade raser och göra det lättare för många
ekipage att ta sig igenom startklass och klass 1. I Danmark tillåts godisbelöning mellan
momenten ända upp i klass 3. Jag vill att Sverige följer Danmarks (och den svenska
rallylydnadens) exempel och TILLÅTER löptik på lydnadstävling. Löptikar ska då starta
sist och ska hållas på av arrangören anvisad plats tills det är dags för start. I dag är det
upp till arrangören att avgöra, och alla jag stött på hittills har sagt nej. Löptikar är
däremot tillåtna - och har alltid varit - på svenska rallylydnadstävlingar. Jag kan inte
förstå varför det ska vara skillnad. Det är inte motiverat. Däremot ska löptiksägaren
fortfarande kunna stryka sig pga löp. Många tikar fungerar inte normalt under löpet,
särskilt inte under höglöp.

Privatperson

Ta bort gruppmomenten. Min träning ska inte vara beroende av hur bra andra tränat sin
hund. Om någon form av platsliggning och liknande ska finnas kvar så inför enskild
platsliggning under tiden ett annat ekipage kör sitt program. Gäller både lydnad och
bruks.

Privatperson

1. Ta bort metallapporteringen i klass 2. Eftersom det momentet inte förekommer i ngn
annan klass känns det onödigt att ha med. Ersätt det med ngn typ av rundamoment eller
ngn av delarna i 3ans cirkusmoment. 2. I klass 2 så ta bort att man ska gå tillsammans
med hunden och ställa upp vid kon. Detta sätter enbart en frustration hos hunden. Kör
istället ett riktigt konflikt men på nära håll (Ha kvar enbart 2 apporter) 3. Ta bort
gruppmomenten! Jag vill inte vara beroende på hur andra tränar sina hundar.

Privatperson

Lydnadsklasserna har blivit för svåra, petigt bedömda, fodrar en helt frisk förare som kan
röra sig utan några som hest vingel. Minsta misstag och det är kört. Startklassen är inte
den lätta och trevliga intruduktion till lydnaden som det skulle vara.Tvärtom!mkt petigt
bedömt,en del ngt märlkliga moment.Inget gruppmoment,ingen tandvisning där missar
kan tas igen poängmässigt.Sett många nyböjare som varit ledsna efteråt när
prisutdelningen varit.Gör om, gör rätt om ni vill ha hundar i lydnadklasser i framtiden.
Varför kan inte lydnadshundar ligga plats från första klass? platssittning i grupp,kopplade
i Klass1 är rätt löjligt när de f.ö. skall vara genomarbetade för att starta 1an. Låt Klass3
vara som den är men gå tillbaka för de andra klasserna till ngt liknande de gamla
reglerna.Annars har ni snart inga tävlande kvar.

Privatperson

Klass 2: Ta bort hopp apport metall då det inte finns någon lågisk förlängning av
momentet till nästa klass. Förslag på att ändra momentet till att sätta hunden ca 8 m från
hindret lite snett i linje med hindret. Lägga approrten 5 m från hindret, Och själv ställa
dig på andra sidan hindret. Hunden kommenderas apport/hopp avslut efter i gången när tl
beordrar moment slut. Då har momentet en utbildningsförlängning till cirkusmomentet i
klass 3.

Privatperson

Bort med platsliggningen! Eller se till att det är kopplade hundar

Privatperson

Startklass/Klass 1: Jag föreslår att koefficienten på Helhet sänks från 3 till 1 (som det var
tidigare). Jag tycker det är bättre att i Startklass, som har relativt få moment, höja
koefficienten på Fjärrdirigering eller Hopp över hinder, som båda nu har koefficient 2, och
alltså ses som "mindre värda". Man kan alltså nolla ett moment och ändå bli uppflyttad
för att man enligt domarens fria skön har en "trevlig hund". Det är en skönsbedömning
som jag inte anser ska vara utslagsgivande, eller i vart fall inte ha så stor betydelse som
den nu har fått. Jag tycker också att platsliggningen bör tilläggas/ändras/utvecklas i
Startklass/Klass 1 i ett förberedande syfte mot högre klasser. I Danmark har man t.ex. i
Klass 1 (de har inte Startklass) både enskild platsliggning och enskilt kvarsittande.
Föraren lämnar hunden en minut liggande respektive 30 sekunder sittande. Inga andra
hundar är då inne i tävlingsrutan, utan momenten görs i samma serie som övriga
lydnadsmoment. Sådana moment skulle kunna införas och fungera som ett förberedande
moment inför våra gruppmoment i högre klasser. Jag föreslår att ett eller båda dessa
moment införs i Startklass. Alternativt föreslår jag en sådan lösning i Klass 1 istället för
dagens sittande i grupp i koppel. Som allmän synpunkt tycker jag det är anmärkningsvärt
att det är så få uppflyttningar. Det är inte ovanligt att på en Startklasstävling se endast
en eller två uppflyttningar av 10-15 tävlande. Det låga antalet uppflyttningar gäller även
de högre klasserna, där man inte ser många första pris. Klassvinnarna kan ha både andra
och tredje pris. Man kan då undra om reglerna 2017 fungerar tillfredsställande? Är det
domarna som dömer "för strängt" eller är det kanske så att det haltar lite i momenten? Är
steget för stort från startklass till Klass 1? Helt klart är det nyttigt med en genomsyn av
reglementet på flera plan.

Privatperson

Noggrann språkgranskning känns nödvändig - såväl när det gäller ordval som mer
lättläst/sammanfattande text (tex skulle maxbetyg kunna sammanfattas i tabellform).
Detta skulle troligen gynna en jämnare bedömning och att fler vill döma lydnad. Likaså
bör maxbetygen kunna vara mer homogena mellan klasserna - jag tror vi tjänar på att ta
bort allt som utan större funktion leder till onödig förvirring. Ordet "lydnad" känns
förlegat och missvisande kring vad allt handlar om - ett nytt och mer modernt begrepp
skulle kunna skapa nya möjligheter och locka en bredare målgrupp. I anslutning till detta
kan då även begrepp som "ge kommando"/ "åtlyda" / vägra etc bytas ut till ord som ger en
mer rättvis bild av sportens utveckling. Metallapporteringen i klass 2 kan gärna plockas
bort då den inte fyller ngn tydlig funktion. 1:an bör kortas ner för att minska hoppet från
startklass. Skiften under gång kan bli ett moment, där föraren väljer skifte (stå, sitt eller
ligg). Ev flytta runda kon till klass 2. Hopp och inkallning kan bakas ihop till ett moment
som blir en förberedelse för cirkus i klass 3. Ändra gängse momentordning i startklass så
att programmet börjar med inkallning för att på så vis göra det enklare för många att
starta tävlingsprogrammet och få en positiv upplevelse av tävlingsdebuten. Skiften i klass
3 (cirkus/z:a/fjärr) behöver inte meddelas i förväg (tar bort en viktig del av vad sporten är
tänkt att gå ut på). PM behöver inte mailas ut, utan det räcker att det finns på SBK
Tävling. Tydliggör vikten av en god ton mellan funktionärer och tävlande (lika viktigt åt
båda håll för att bygga den viktiga bredden där många får chans att må bra i sitt tävlande
såväl som i sitt funktionärsuppdrag).

Privatperson

Ta bort gruppmomenten. De är riskabla, tråkiga och om vi börjar ta täten kanske resten
av omvärlden ser att det är möjligt och eftersträvansvärt. På liknande sätt gjorde svenska
agilityklubben och det har börjat få effekt i resten av världen. Jag tror det är väldigt
viktigt för känslan i sporten i hela Sverige att landslaget kan visa upp en enighet och
sportslighet. Laget ska sättas framför individen. Sportslighet bör vara viktigare än
resultat! Domarna bör utbildas mer och tydligare krav bör ställas på domare på alla
nivåer. Bra att ha många starter på SM! Bättre med kastad apport i startklass. Sitt under
gång i startklass är förvirrande. Det är bättre att TL kommenderar allt istället för att det
som det är nu att förare ibland ska agera på egen hand och ibland bli kommenderad. Svårt
att hålla reda på när man ska göra vilket. Korta ned klass 1 så den blir mer lik gamla klass
2. Mycket tydligt markerad cirkel till framåtskicket i klass 3 (rutan). Mindre fasta avdrag,
de är ibland alltför stora för att vara rimliga.

Privatperson

Klass 2 Ta bort metallapport i klass två, gör också om momentet så det liknar klass 3, sätt
hunden 5 meter framför hindret, förare lägger ut apport två meter före hindret och går
runt på andra sidan, apport/hit. Träapport av det nya slaget. Apportdirigering: ta bort
promenaden, ställ hunden vid konen innan moment börjar, moment startar när hunden
står vid kon, lämna 5 -10 meter, kommendera. Moment startar när förare ställt upp på
punkten för dirrigering. Fjärr: ta bort att det är samma skiften, gör lika som i klass tre
men på samma avstånd som idag. Lägg till runda momentet med ett stopp som föraren
själv får välja, sedan in i fot. ÖVERLAG, HA EN LÄTTARE SYN PÅ MELLAN
MOMENTEN, GE HUND OCH FÖRARE CHANS ATT PEPPA SIN HUND,
STRUNTA I OM DEN HOPPAR/SKÄLLER SÅ LÄNGE DEN ÄR GLAD OCH VILL
VARA MED! TA BORT ATT DEN SKA VARA SÅ EXTREMT FÖLJSAM FRAM
TILL NÄSTA MOMENT I KLASS START TILL KLASS 2. Så länge hunden tycker det
är kul och lätt att få tillbaka bestraffa den inte längre med sämre helhetsintryck. Klass 1:
Minska fria följet, det blir ett stort kliv från start till klass 1, ange antal meter hunden ska
föras och ta bort saktagåendet. Var tydlig med i anvisningarna att rutan ska var åt ett
helt annat håll än rutan samt att inga andra koner ska finnas som störning inför
rutan/runda kon. Det är unga hundar som vill men ofta inte klarar den störningen. Lägg
till vittring i klass 1 men bara förarens pinne som är dold i högre gräs/övrigt. Startklass:
Lägg apporten närmare hunden, en ung hund har lätt att glömma ta med den, max 2
meter ifrån hunden, avstånd som idag till föraren. Lätta på bedömningskriterier överlag i
startklass, mindre avdrag så länge hunden är följsam. Idag bedöms det som tidigareklass 1
men med tuffare kriterier även om det är ett kort fotprogram. Generellt! Minska på avdrag
på föraren, det är så trist idag att just föraren kan få så många poängavdrag när hunden
gjort ett snyggt jobb! Hunden är den som i huvudsak ska bedömas! Vill vi ha fler tävlande
i lydnad behövs detta verkligen prioriteras! Det är svårt att hålla kurs idag i lydnad då så
mycket fokus måste läggas på just förarens uppträdande! Jag tycker bedömningen är fel
ute om vi vill ha fler tävlande och det vill vi! Vi kan inte stirra oss blinda på VM, EM, NM!
Vi måste få fler som vågar, lyckas för annars blir det ett smalt spann kvar, så vill inte jag
ha det iaf!

Privatperson

Noggrann språkgranskning känns nödvändig - såväl när det gäller ordval som mer
lättläst/sammanfattande text (tex skulle maxbetyg kunna sammanfattas i tabellform).
Detta skulle troligen gynna en jämnare bedömning och att fler vill döma lydnad. Likaså
bör maxbetygen kunna vara mer homogena mellan klasserna - jag tror vi tjänar på att ta
bort allt som utan större funktion leder till onödig förvirring. Ordet "lydnad" känns
förlegat och missvisande kring vad allt handlar om - ett nytt och mer modernt begrepp
skulle kunna skapa nya möjligheter och locka en bredare målgrupp. I anslutning till detta
kan då även begrepp som "ge kommando"/ "åtlyda" / vägra etc bytas ut till ord som ger en
mer rättvis bild av sportens utveckling. Metallapporteringen i klass 2 kan gärna plockas
bort då den inte fyller ngn tydlig funktion. 1:an bör kortas ner för att minska hoppet från
startklass. Skiften under gång kan bli ett moment, där föraren väljer skifte (stå, sitt eller
ligg). Ev flytta runda kon till klass 2. Hopp och inkallning kan bakas ihop till ett moment
som blir en förberedelse för cirkus i klass 3. Ändra gängse momentordning i startklass så
att programmet börjar med inkallning för att på så vis göra det enklare för många att
starta tävlingsprogrammet och få en positiv upplevelse av tävlingsdebuten. Skiften i klass
3 (cirkus/z:a/fjärr) behöver inte meddelas i förväg (tar bort en viktig del av vad sporten är
tänkt att gå ut på). Om gruppmoment ska behållas bör alla gruppmoment ha synlig förare
för såväl hundens som förarens trygghet. Många avstår att tävla i högre klasser pga
gruppmoment. PM behöver inte mailas ut, utan det räcker att det finns på SBK Tävling.
Tydliggör vikten av en god ton mellan funktionärer och tävlande (lika viktigt åt båda håll
för att bygga den viktiga bredd där många får chans att må bra i sitt tävlande såväl som i
sitt funktionärsuppdrag).

Privatperson

Startklassen kan ses över på olika sätt. Det hade varit en fördel att starta tävlingen med
annat moment än linförighet. Likaså ges en bild av att startklass är väldigt enkelt och
flera ekipage som startar är långt ifrån färdiga. Bedömningen blir även därför väldigt
skiftande. Vissa domare ger poäng för ”ingenting” och vissa ser en avancering till nästa
klass som oöverstigligt.

Privatperson

”Språkgranskning” av regelboken med förenklat system för avdrag etc. av någon med
”nyare” opåverkade ögon. startklass: som idag Klass 1. Ta bort ställande och ligg/sitt
under marsch. Istället ett ben 10 meter med en position, som tävlingsledaren/domaren
bestämmer. Ta bort inkallningen Inför istället inkallning med hopp, del av
”cirkusmomentet”. Rutan: momentet slut då hunden ligger ner i rutan Klass 2. Ta bort
metallapportering. Istället inkallning med träapportering och hopp. Del av kommande
cirkusmomentet.

Privatperson

Gör bedömningen i startklassen snällare. Det fanns många förhoppningar hos oss som inte
hade en typisk "lydnadsras" vid införandet av startklassen och första halvåret 2017 såg jag
många raser som man sällan ser starta lydnadsklasser då momentens utformning lockar
många som är nya på lydnad. Tyvärr upplever jag att mångfalden raser har minskat
eftersom bedömningen fortfarande är mycket hård, speciellt för hundar som är lite
långsammare. Jag tror att vi tjänar på att göra startklassen enkel och attraktiv för många
för att locka fler till lydnaden!

Privatperson

1. Fritt följ i klass 3: Tidsbegränsa till max 2-2,5 min. Så kort som möjligt men så att
domaren får se det som behövs för att ge betyg. Ett långt FF tar tid i anspråk och kan bli
lite tråkigt för en lydnadspublik ( vi vill ju att lydnaden ska bli populär) 2. Sändande med
dirigering .... (Rutan) i klass 3: Koncirkeln bör bara tydligt helmarkerad. Man ska som
förare klart och tydligt se vart man ska skicka sin hund utan att behöva fundera på om
hunden är inne eller ute. 3. Apporteringsdirigering i kl 3: Apporterna ska vara i sådan färg
att de syns mycket tydligt oavsett underlag eller väder.

Privatperson

I klass 1: - Avslut i rutan som i tidigare klass 2, där man gick tillbaka till hunden och
hämtade den men själva momentet var slut efter man ställt den el att man ev har ett
läggande också men absolut inte behöver gå och göra ett uppsitt i rutan. I klass 2: Förändra Apporteringsdirigeringen så den blir som i klass 3 men utan mittapport. - Ta
bort metallapporteringen. I klass 3: - Ha en TYDLIG rund cirkel istället för åtta små
markeringar till doldisen/framåtskicket innan Rutan. Gruppmonent: Det finns olika
aspekter på det här med gruppmonent och devisen om att man bara ska lägga sin hund om
man är säker på att den ligger blir ett stopp om man har en hund som inte gillar andra
hundar av olika anledningar. Tar man det på allvar och inte vill riskera att det händer
något kan man inte fortsätta med lydnadstävlingar. Och vem kan säga att man är 100%
säker? Gruppmonent i sig är ångest för många. Både hundar och deltagare. Varför ska
man utsätta sig för det i en sport som ska byggas på glädje och tillit?

Privatperson

-Gruppmomenten borde slopas i en sport som bygger på glädje och tillit. Varför riskera
gruff mellan hundar och situationer som för många förare innebär en oroskänsla. Metallapporteringen borde tas bort pga risken för tandskada för hundar som griper hårt.

Privatperson

klass 2: ta bort metallapporten och ersätt den med runda kon + position eller apport +
hopp ( hunden ska då ställas, sättas eller läggas efter konen av föraren som går med
hunden dit och lämnar av den). Metallapporten finns bara i klass2 och det finns ingen bra
stegring av momentet i klass 3 Hund som tränger SKA ge avdrag inte BÖR. inför att man
får tävla med täcke på hunden. motivering: att hundarna ska kunna tävla under
någorlunda lika förutsättningar, dvs ingen ska behöva frysa sänk gränsen för championat.
ingen annan gren inom hundsporten har så hårda krav på poäng

Privatperson

- sänk betygskriterierna lite i startklass, många som tävlar fastnar i startklass och kommer
inte vidare. Du behöver generellt ha 8 som betyg genom alla moment men om man kanske
säker kraven lite där så att fler lyckas så tror jag att vi gynnar lydnaden mer, för som det
är idag är det många som misslyckas många gånger och tillslut ger dem upp och vill inte
fortsätta med lydnaden.

Privatperson

Språkgranskning - både vad det gäller ordval och syftning. Nuvarande regeltext lämnar
mycket över till tolkning och kanske ska inte bara folk som jobbar med reglerna centralt
titta på texten utan även de som ska tillämpa dem i verksamheten
(domare/tävlingsledare). Tävlingsupplägg och bedömning ska inte skilja sig åt beroende på
var i landet man befinner sig eller om det är första tävlingen för tävlingsledaren eller den
101a. Om det är "det-borde-man-begripa"-läge på texten är det något som borde ändras.
Sammanfattning av maxbetygen per moment (lista/tabell) hade underlättat bedömning
och förståelse. Hade gärna sett att metallapporteringen fanns med i fler klasser än klass 2
(men så ser det ju inte ut i de internationella reglerna så det går väl inte att ändra på). Ta
bort att skiften i Z/L/fjärr och position i klass3-rundamoment ska meddelas i PM. En del
av tävlandet är ju att prova om hunden villigt lyssnar och utför det som sägs för dagen.

Privatperson

Önskar verkligen att platsliggningen tas bort! Helt obegripligt att man ska vara beroende
på hur andra hundar agerar på tävling. Känns fruktansvärt förlegat! Att praktiskt taget
spela med sin hunds fysiska och/eller psykiska hälsa. Ta bort helt eller åtminstone ha så
låg koefficient att man kan avstå momentet. Byt mot precis vilket moment som helst så
kommer ni garanterat att få ut fler i lydnaden.

Privatperson

Allmän översyn på domarkonferenser centrala respektive regionala så att de sker på ett
likartad sätt. Allmän översyn av uttagning domare till olika uppdrag regionalt och
centralt så att de sker på ett likartad sätt. Gå igenom och diskutera vilka domare som har
möjlighet att uppfylla de kriterier som ställs på exempelvis SM-domare. Hur många
domare uppfyllde kraven som ställdes vid lydnads SM 2018? Tidig och tydlig information
ut till alla berörda om vad som gäller. Även central information kan gå ut till samtliga
berörda på lokal nivå (information bör inte stanna upp i något led på vägen till de
berörda). Periodicitet av konferenser finns inte med dagens regelbok EX. om det inte
tillhandahålls en regional/central konferens under ett eller två kalenderår (för berörd
domare)samt att en domare inte tjänstgjort under detsamma alternativt inte blivit
uttagen att tjänstgöra. Vad gäller då? . Dokumentation av aktiviteter För att bredda
kompetensen kan man ha en viss rotation av bemanning i de grupperingar/sektorer som
håller i /representerar domarkåren i de olika "leden" (lokalt-distrikt-centralt). mm. Våra
mål: Ökad öppenhet och transparens Öka attraktionskraften för prov och tävling

Privatperson

Tillåt egen apport/apporter i samtliga klasser om föraren så önskar. Detta för att minimera
risken för smitta som sprids av att dela föremål med andra hundar t ex kennelhosta.

Privatperson

Förutom de förslag som min lokalklubb och distrikt har skickat in, har jag en fundering på
om man ska lägga till en klass till mellan startklass och klass 1. Hoppet mellan dessa
klasser är så stort, och om man inte vill förenkla klass 1 för att minska hoppet som är
vårat önskemål från klubb/distrikt, så skulle det vara en möjlighet att lägga till ytterligare
en klass. Det verkar som att folk vil tävla i lydnad, men det känns som att många ger upp
efter startklass, ytterligare en klass skulle kanske få folk att tävla vidare.

Privatperson

Att träna med belöning är ju bra på alla sätt. Men en väl "inarbetad" belöningskjol som
sticker ut så tydligt blir i praktiken som att hålla belöningen i handen under hundens nos.
Skall därför tas bort. Att få belöna (på ett diskret sätt) en bit utanför plastbandet - som i
rallylydnaden - är mycket mer balanserat. Man får ha med belöningen men väl dold precis
som kopplet. Ta bort alla gruppmoment i alla klasser. Sättande i startklass ändras till
samma upplägg som läggande och ställande (eftersom nuvarande bara finns i startklass).
Apporteringen i startklass ändras till att föraren lägger ut apporten och återgår till hunden
och skickar hunden. Som klass 1 men inte lika triggande. Kl 1: är för lång! I s f ställande:
Gör början till L och Z, d v s ett I med t ex valfritt sitt, ligg eller stå. Låt rutan vara slut
när hunden ligger ner. Slå ihop apporteringen med hoppet. Föraren lägger ut apporten på
vägen till andra sidan. Kl 2: Ta bort metallapporten. P g a brist på funktionärer så tas
tävlingsledaren bort och den tävlande går själv programmet (som i flera andra
"lydnader"). Skulle kunna finnas några olika typvarianter som tas fram av SBK. Meddelas
i PM vilken. I stället banfunktionär som ordnade med hinderhöjd mm. enligt anvisningar
och lika för alla. SBK ordnar nästan alla officiella tävlingar. Då ska man vara medlem i
SBK för att få tävla. Annars kommer medlemsantalet att minska. Det är ju också SBKklubbarna som har infrastrukturen = klubbstugor och appellplaner! Önskvärt vore också
att moment som är genomgående i alla klasser som fria följet har samma text = det som
gäller alla klasser. Sedan lägger man till för varje klass. - Generella anvisningar mm:
behöver också redigeras. Nu onödigt rörigt för en "nybörjare". Vill vill ju att fler skall
börja tävla! - Synpunkter ovan är även bollade med några medlemmar till.

Privatperson

Att träna med belöning är ju bra på alla sätt. Men en väl "inarbetad" belöningskjol som
sticker ut så tydligt blir i praktiken som att hålla belöningen i handen under hundens nos.
Skall därför tas bort. Att få belöna (på ett diskret sätt) en bit utanför plastbandet - som i
rallylydnaden - är mycket mer balanserat. Man får ha med belöningen men väl dold precis
som kopplet. Ta bort alla gruppmoment i alla klasser. Sättande i startklass ändras till
samma upplägg som läggande och ställande (eftersom nuvarande bara finns i startklass).
Apporteringen i startklass ändras till att föraren lägger ut apporten och återgår till hunden
och skickar hunden. Som klass 1 men inte lika triggande. Kl 1: är för lång! I s f ställande:
Gör början till L och Z, d v s ett I med t ex valfritt sitt, ligg eller stå. Låt rutan vara slut
när hunden ligger ner. Slå ihop apporteringen med hoppet. Föraren lägger ut apporten på
vägen till andra sidan. Kl 2: Ta bort metallapporten. P g a brist på funktionärer så tas
tävlingsledaren bort och den tävlande går själv programmet (som i flera andra
"lydnader"). Skulle kunna finnas några olika typvarianter som tas fram av SBK. Meddelas
i PM vilken. I stället banfunktionär som ordnade med hinderhöjd mm. enligt anvisningar
och lika för alla. SBK ordnar nästan alla officiella tävlingar. Då ska man vara medlem i
SBK för att få tävla. Annars kommer medlemsantalet att minska. Det är ju också SBKklubbarna som har infrastrukturen = klubbstugor och appellplaner! Önskvärt vore också
att moment som är genomgående i alla klasser som fria följet har samma text = det som
gäller alla klasser. Sedan lägger man till för varje klass. - Generella anvisningar mm:
behöver också redigeras. Nu onödigt rörigt för en "nybörjare". Vill vill ju att fler skall
börja tävla! - Synpunkter ovan är även bollade med några medlemmar till.

Privatperson

Jag anser att alla gruppmoment med okopplade hundar borde utgå. Detta för att minska
risken för otrevliga/farliga incidenter. Ingen ska behöva lita på att någon annan har tränat
tillräckligt.

Privatperson

Önskar inte ha kvar platsliggning i den form som nu finns eftersom min egen hunds
utförande både kan påverkas och avgöras av de andra deltagande hundarna. Önskar att
momentet tas helt bort och ersätts med något annat tex enskild platsliggning eller annat
moment.

Privatperson

Enighet om att de nya reglerna gällt så kort tid så det var svårt att komma med
genomtänkta förslag. Några direkta problem lyftes inte. Ett övergripande förslag för att
öka intresset för att tävla lydnad var att se över om nationellt championat kan delas ut i
klass 2 då en återkommande åsikt bland tävlande och domare är att man kan vara
intresserad av lydnadschampionat utan att vara intresserad av att tävla på internationell
nivå och med internationella regler. Detta skulle kunna öka intresset för att tävla lydnad
för att få ett championat även om man inte är intresserad av landslag, SM m.m. Kan vara
av värde att se över för sportens utveckling

