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Protokoll fört vid Svenska Brukshundklubbens
regelkonferens 2014–11–15/16 på Scandic
hotell, Järva krog
Närvarande: se bilaga 1
Vid protokollet: Britt Lövdin

§1
Konferensens öppnande
Barbro Olsson, sammankallande i utskottet för prov och tävling, hälsade deltagarna välkomna
och öppnade konferensen 2014–11–15 kl. 10.00.

§2
Presentation och inledning
Ledamöterna i UG bruks presenterades. Vidare presenterades Karin Sejnell och Britt Lövdin,
vilka ombetts fungera som konferensledare resp. protokollförare. Något upprop ansågs ej
nödvändigt, då samtliga deltagare prickats av vid ankomst. Distrikt och rasklubbar hade vid
konferensen samma antal röster som vid årets kongress samt hade nytillkomna Svenska
Chodsky Pes klubben tilldelats en röst. Voteringar genomfördes med mentometer.
Staffan Nordin informerade om processen vid regelrevideringar och framhöll vikten av
konferensen, då det är dennas beslut i frågorna som ligger till grund för förslaget till FS och
sedermera kongressen.

§3
Regelrevidering – genomgång av reviderat förslag och remissvar
avseende bruksprovsreglerna samt beslut
UG bruks förslag samt inkomna förslag från distrikt och rasklubbar behandlades. Här nedan
redovisas frågor som blev föremål för diskussion och/eller beslut. För att få utförligare
bakgrund till resp. fråga hänvisas till UG bruks remiss (utsänd i juni 2014) och till bruksgruppens
sammanställning av remissvar och förslag med kommentarer (utsänd i oktober 2014).
En sammanställning av konferensens förslag till ändringar av bruksprovsreglerna, vilka ska
föreläggas förbundsstyrelsen, framgår av bilaga 2.
Föredragande under genomgången var Staffan Nordin, om ej annat anges.
Krav på MH
Förslag från UG bruks att kravet på MH behålls för SBK–raserna, för övriga raser ska krävas
MH eller BPH (i dag gällande regler) – bifall (Beslut 1)
Återbud
Förslag från UG bruks att återbetalning av startavgiften vid återbud, oavsett orsak, ska göras
om arrangören kan besätta platsen med annan hund – bifall (Beslut 2)
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Tävlande efter uppflyttning
Förslag från UG bruks, att dagens krav på att hund efter viss tid ej äger vidare tävla i den klass
varifrån uppflyttning skett, ändras till att tävlande kan ske till dess hunden godkänts i den klass
till vilken uppflyttning skett samt att icke uppflyttade hundar äger företräde framför redan
uppflyttade hundar – bifall (Beslut 3)
Passusen i förslaget om förarens skyldighet att anmäla om hunden uppflyttats utgick. Detta är
något som bör hanteras av SBK Tävling.
Karenstiden mellan klasserna
Svenska Kelpieklubbens förslag om att slopa karenstiden 30 dagar mellan klasserna – bifall
(Beslut 4)
Karenstiden mellan klasserna
Västra distriktets förslag om att bibehålla karenstiden 30 dagar för hundar yngre än 2 år –
avslag
Ny indelning för apportvikter och hinderhöjder
UG bruks förslag till ny indelning för apportvikter och hinderhöjder samt till att införa
möjligheten att mäta in individer som skulle hamna i annan kategori än rasen – bifall (Beslut 5)
Förslag från Närkedistriktet till ny indelning (andra mankhöjdsgränser än i UG bruks förslag)
– avslag
Ett förslag om att även indela i medelhöjd/hane resp medelhöjd/tik föll då möjligheten till
inmätning gör detta överflödigt.
Platsliggande och skott
Beslöts att hänskjuta beslutet i frågan tills efter att skyddshundsgruppen behandlats.

Ajournering för lunch

§3
Regelrevidering – genomgång av reviderat förslag och remissvar
avseende bruksprovsreglerna samt beslut (forts)
Skydds – specialmoment– föredragande Lennart Larsson
Förslag från UG bruks om nytt skyddsprogram bifölls (Beslut 6) med följande ändringar:
Västra distriktet: Nytt utförande av modprovet i hkl och ekl innebärande att figuranten
kommer från sidan och vänder mot hunden
Västra distriktet: Minskning av koefficienten för bevakning 1 i ekl från 4 till 2 samt
bibehållande av gällande reglers koeff 8 för spåret - bifall
Vidare behandlades:
Förslag från Mellannorrlandsdistriktet om att modprovet i ekl skulle kompletteras med dels ett
rösthot dels en avslutande bevakning – avslag
Förslag från Hallandsdistriktet om att hund i avsökande ska söka tiden ut/hela området –
avslag (Observera upphävande av detta beslut nedan, se sid 6 Avsökande.) Se bilaga 3.
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Platsliggande och skott
Frågan återupptogs.
UG bruks förslag om förändring vad gäller momentets utförande – bifall (Beslut 7)
Frågan om koefficienter hänsköts till söndagen.
Svenska Dobermannklubben: Förslag om att platsliggande genomförs med ensam hund vid
sidan av appellplanen samtidigt som annan hund genomför lydnadsmomenten samt med ökad
svårighet mellan klasserna – avslag
Svenska Hovawartklubben: Förslag om att platsliggande genomförs med ensam hund i akl –
avslag
Svenska Collieklubben: Förslag om att tiden ska stoppas, då domare avbryter momentet och
att tidtagningen fortsätter vid omläggning. En provomröstning visade en liten övervikt för ett
bifall, varför uppdrogs till Collieklubben att återkomma följande dag med ett mer preciserat
förslag.
Uppletande av föremål
UG bruks förslag om höjning av koeff till 8 – bifall (Beslut 8)
Skånedistriktet: Förslag om att ersätta budföring med uppletande – avslag
Mellannorrlandsdistriktet: Förslag om att ta bort budföring helt och att ersätta denna med
uppletande i lkl – avslag
En diskussion om föremålens utseende/storlek föranledde inget konkret förslag om ändring
av dagens text, då denna anses tydlig nog. Domarna har ansvaret att påtala om reglerna ej följs
vad gäller föremålen.
Materiel
UG bruks förslag om att skjutvapnet ska ha kaliber 9 mm – bifall (Beslut 9)
SM
UG bruks förslag att minska antalet startade i rapporthundsgruppen från 20 till 15 – bifall
(Beslut 10)
UG bruks förslag om kval under SM – avslag
UG bruks uttalande om omvänd startordning fick stort stöd av konferensen, dock ska
bestämmelser om detta inte införas i reglerna utan finnas i separat dokument.
Västra distriktets förslag om att införa seedning till startgrupp i rapporthundsgruppen baserat
på kvalresultat – avslag
Blekingedistriktets förslag om en ökning av antalet kvalificeringsresultat till SM – avslag
Prioritering vid överanmälan
UG bruks förslag om att hänvisning i reglerna ska göras till att anvisningar i frågan finns under
SBK Tävling samt att lottningen ska utföras av SBK Tävling – bifall (Beslut 11)
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Tillåt visselpipa i inkallningsmoment och fältprov
Hallandsdistriktets förslag om att tillåta visselpipa i inkallning och fältprov för att möjliggöra
för äldre hundar (med hörselproblem) att delta i bruksprov – avslag
Funktionärer
Stockholmsdistriktets förslag om att deltagande i regional konferens ej alltid borde jämställas
med tjänstgöring vid bruksprov för att ha rätt att döma – avslag
Förslag om att göra en redaktionell ändring i reglerna, som skulle öppna för möjligheten att i
framtiden auktorisera domare per grupp – bifall (Beslut 12)
Mellannorrlandsdistriktets förslag att II kl domare ska ha rätt att döma platsliggande i ekl –
bifall (Beslut 13)
Mellannorrlandsdistriktet förslag om endomarsystem i akl, lkl och hkl, dock ej i rapport –
avslag
Löptikar vid bruksprov
Mellannorrlandsdistriktets förslag om att tillåta löptikar att delta i bruksprov (undantag
rapport) visade vid en provomröstning en liten övervikt för ett bifall. Då en konsekvensanalys
av förslaget sågs som nödvändig, hänsköts frågan till följande dag för beslut.
Lydnad
UG bruks förslag att framförgående i akl endast ska utföras i en riktning – bifall (Beslut 14)
UG bruks förslag att framåtsändande i hkl endast ska utföras i en riktning – bifall (Beslut 15)
UG bruks förslag att hopp i akl endast ska utföras i en riktning (återhopp) – bifall (Beslut 16)

Ajournering av förhandlingarna till följande dag

§3
Regelrevidering – genomgång av reviderat förslag och remissvar
avseende bruksprovsreglerna samt beslut (forts)
Förhandlingarna återupptogs 14–11–16 kl. 09.00.
Platsliggande och skott
Frågan återupptogs till behandling.
Svenska Collieklubbens utförligare förslag i frågan om att tiden ska stoppas, då domare
avbryter momentet och att tidtagningen ska fortsätta vid omläggning av hundarna,
kompletterat med att hund inte ska belastas om den åter intar samma/felaktiga) ställning som
den hade då momentet avbröts – bifall (Beslut 17)
Löptikar vid bruksprov
Frågan återupptogs till behandling.
Mellannorrlandsdistriktets reviderade förslag om att tillåta löptikar att delta i bruksprov
(undantag rapport och sök) – avslag
Ett förslag om att en konsekvensutredning i frågan – bifall
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Lydnad
Mellannorrlandsdistriktet: Förslag om att framåtsändande ska utföras som i IPO – avslag
Sörmlandsdistriktet: Förslag om att stegen ska vara försedd med sandpapperstejp som
halkskydd avslogs, dock beslöts att regeltexten ska kompletteras med att stegen kan
halkskyddas med lack/sand (Beslut 18)
Avstängning
Väcktes frågan om hur man ska förfara, då hund som rapporteras till SKK för störande
beteende, fortsätter att tävla tills besked kommer från SKK.
Konstaterades att detta inte är en regelfråga, bör hanteras av FS.
Koefficienter
UG bruks förslag till omfördelning av koefficienter från lydnaden till specialen – bifall (Beslut
19)
UG bruks förslag till lydnadsprogram för akl – innebärande bl a ett slopande av apporteringen
– bifölls (Beslut 20) med följande ändringar:
Koeff för linförighet och platsliggande ökas båda till 4, vilket medför att totalsumman i akl
ökas till 25.
UG bruks förslag till lydnadsprogram för lkl bifölls (Beslut 21) med följande ändringar:
Koeff för linförighet ökas till 4, koeff för framförgående minskas till 2, koeff för krypande
minskas till 4 och koeff för platsliggande ökas till 4.
UG bruks förslag till lydnadsprogram för hkl bifölls (Beslut 22) med följande ändringar:
Koeff för fritt följ ökas till 4, koeff för inkallande minskas till 3, koeff för krypande minskas
till 3 och koeff för platsliggande ökas till 3.
UG bruks förslag till lydnadsprogram för ekl bifölls (Beslut 23) med följande ändringar:
Koeff för krypande ökas till 4 och koeff för tungt föremål minskas till 2.
Se bilaga 3
Krav för godkännande, uppflyttning och certpoäng
UG bruks förslag om medelbetyg 7 på hela specialen i akl för uppflyttning – bifall (Beslut 24)
UG bruks förslag om medelbetyg 5 på lydnaden i lkl för uppflyttning – bifall (Beslut 25)
UG bruks förslag om medelbetyg 6 på lydnaden i hkl för uppflyttning – bifall (Beslut 26)
Svenska Collieklubbens förslag om enklare krav för uppflyttning – avslag. Förslaget hänsköts
till UG bruks för konsekvensutredning.
Se bilaga 3
Sök – huvudmoment – föredragande Anna Haeggblom Bjellå
UG bruks förslag om ändring av momentets början till ”Momentet (och tidtagningen) börjar
då föraren tillsammans med hunden…” – bifall (Beslut 27)
UG bruks förslag om ändring av momentets slut – bifall (Beslut 28)
UG bruks förslag om slopande av texten om aggressivt beteende, då detta faller under pkt 5
Oacceptabelt beteende samt om en omarbetning av texten vad gäller hund som inte kan låta
bli att röra figuranten – bifall (Beslut 29)
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UG bruks förslag om ändrad text avseende tidtagning – bifall (Beslut 30)
UG bruks förslag om kopplad hund i akl och lkl, då figuranten tas fram och vid återförande
till mittlinjen – bifall (Beslut 31)
UG bruks förslag om ett betyg för sökarbetet, dvs ingen ändring av dagens regler – bifall
UG bruks rekommenderar även en översyn av regeltexten för tydliggörande av krav på
område och figurantplacering
Hallandsdistriktets förslag om att slopa möjligheten att vattna hund under söket – avslag
UG bruks poängterade att distriktens roll beträffande klubbarnas tävlingsarrangemang bör
tydliggöras.
Avsökande
Västra distriktet: Förslag att momentets början och slut ska vara lika som i sökhundsgruppens
ekl – bifall (Beslut 32)
Spår – huvudmoment – föredragande Mats Axelsson
UG bruks förslag om höjning av spårtiderna i lkl, hkl och ekl till 30, 35 resp 40 minuter –
bifall (Beslut 33)
UG bruks förslag om minst 100 m spårsträcka före första föremålet även i lkl – bifall (Beslut
34)
Övre Norrlandsdistriktets förslag om skogspinnar i alla klasser – avslag
Mellannorrlandsdistriktets förslag om upptagslinje i stället för upptagsruta – avslag
Blekingedistriktets förslag om att bedömningen i akl ska vara lika som i lkl, dvs 60 m
spårsträcka ska kunna bedömas – avslag
Blekingedistriktets förslag om en höjning av upptagstiden i ekl från 3 till 4 minuter – bifall
(Beslut 35)
Rapport – huvudmoment – föredragande Anders Brorsson
UG bruks förslag om ett accepterande av bästa totaltid i akl om högst 4 min och 30 sek, i lkl
11 min, i hkl 14 min samt i ekl 21 min – bifall (Beslut 36)
UG bruks förslag: Förflyttning från station A ska enligt reglerna ske i startnummerordning,
men förare som hanterar två eller flera hundar får själv välja en av de aktuella positionerna i
ledet – bifall (Beslut 37)
Mellannorrlandsdistriktets förslag om att det i reglerna ska vara fastställt vilken position
föraren ska ha - avslag
Sörmlandsdistriktet och Mellannorrlandsdistriktet: Förslag om fastställd minimivilotid om 20
min mellan skicken - avslag
Sörmlandsdistriktets förslag om ett tidsintervall om 5 min mellan hundarna vid sändande avslag
Sörmlandsdistriktets förslag om förändrad uppvärmningstid – avslag
Uppdelning av betyget i stations- och sträckbetyg diskuterades men föranledde inget åtgärd.
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Patrullhund – specialmoment – föredragande Marianne Dahlin
UG bruks: Förslag om ändring av texten under bedömning av momentet patrullering med
spårupptag – bifall (Beslut 38)
UG bruks förslag om en minskning av spårtiderna i hkl och ekl till 25 resp 30 min – bifall
(Beslut 39)
UG bruks förslag om en stegring av svårigheten mellan klasserna i momentet patrullering vad
gäller förarens förmåga att läsa hunden vid markering – avslag
Förslag om lika markering i alla klasser samt att föraren ska inta låg ställning och ange typ av
markering (vind/ljud)i momentet patrullering, vidare att föraren ska markera spår till domarna
i momentet patrullering med spårupptag – bifall (Beslut 40)
UG bruks förslag om uppdelning av momentet patrullering med spårupptag i två moment, patrullering med spårupptag resp. halt – bifall (Beslut 41)
UG bruks förslag till ändring av koefficienterna för specialmomenten som en följd av
omfördelningen mellan lydnad och special – bifall (Beslut 42) Se bilaga 3
UG bruks förslag om att dela momentet patrullering i vindmarkering, ljudmarkering och
metodik samt att uppdra åt en grupp att se över koefficienterna för momentet – bifall (Beslut
43)
UG bruks förslag om att ta bort text/bild om tjänstetecken ur reglerna, då detta inte används i
tävlingsformen – bifall (Beslut 44)
UG bruks förslag om maxlängd på kopplet på 2,5 m under patrullering – bifall (Beslut 45)
UG bruks förslag om redaktionell ändring i momentet inkallande i ekl – bifall (Beslut 46)
UG bruks förslag om införande av beteckningen huvudmoment i patrullhundsgruppen – bifall
(Beslut 47)

§4
Information om landslaget till nordiska mästerskapen
Anders Brorsson informerade om de nya bestämmelser som finns för uttagning av landslag till
nordiska mästerskapen. Informationen återfinns på Brukshundklubbens hemsida.

§5
Övrigt
Förslag från Mellannorrlandsdistriktet om kortare ansökningstid för bruksprov. Konstaterades
att kravet på årsprogram är en förutsättning för dispensen från Naturvårdsverket. Möjligheten
att ta upp en diskussion med Naturvårdsverket i frågan kommer dock att undersökas.
Diskuterades ett förslag från Hallandsdistriktet om dels en regelbok utan hänvisningar och
med registerflikar dels att alla moment skulle delas upp i utförande, bedömning och
uppläggning. Förslaget ledde inte till annan åtgärd än att en allmän översyn av reglerna ska
göras.
Förslag om ett förtydligande av regeltexten i momentet budföring vad gäller bl.a. förarens
förflyttning från hjälpföraren till sändplatsen – bifall (Beslut 48)
Diskuterades innehållet i regelboken mot bakgrund av ett förslag från Svenska
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Dobermannklubben om att allt om regler och bedömning ska införas i denna. Konstaterades
att regelboken skulle bli alltför omfattande om alla tänkbara situationer, som kan uppstå,
införs i denna. Beslöts dock att i reglerna göra en hänvisning till ”Regelguiden”.
Upptogs även till diskussion frågan om hur man ska hantera den känsliga situation som
uppstår, när det uppdagas att domare av fysiska och/eller mentala skäl (som regel beroende på
hög ålder) inte längre fungerar tillfredsställande. Konstaterades att ansvaret i detta fall ligger
hos distriktet men då problemet även gäller andra kategorier än bruksprovsdomare beslöts att
hänskjuta frågan till Utskottet för prov och tävling.
Lennart Larsson informerade om UG bruks tankar vad gäller uttagningen av domare till
mästerskap innebärande bl.a. att dessa i framtiden kan komma att utgöras av en begränsad
grupp.

§6
Avslutning
Karin Sejnell tackade konferensen för konstruktiva debattinlägg.
Staffan Nordin påpekade att den revidering som görs av reglerna och som träder i kraft 2017,
är ett led i att popularisera brukstävlandet. Viktigare är dock att klubbarna redan nu på olika sätt
arbetar för detta, t.ex. genom ”bruksambassadörer”.
Lennart Larsson tackade deltagarna på UG bruks vägnar med förhoppningen att de funnit
konferensen givande.
Avslutningsvis framförde Barbro Olsson utskottets tack till UG bruks samt till Karin Sejnell,
konferensledare och Britt Lövdin, protokollförare.
Justeras:

Justeras:
Vid protokollet:

Karin Sejnell

Lennart Larsson
Britt Lövdin
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Bilaga 1
till protokoll vid regelkonferens 2014

Deltagarförteckning vid Svenska Brukshundklubbens
regelkonferens den 15–16 november 2014
Förnamn

Efternamn

Karin

Sejnell

Konferensledare

Barbro

Olsson

Utskottet för prov & tävling

Britt

Lövdin

Förbundskansliet/Protokollförare

Lennart

Larsson

UG Bruks

Staffan
Mats

Nordin
Axelsson

UG Bruks
UG Bruks

Anna

Haeggblom Bjellå

UG Bruks

Marianne

Dahlin

UG Bruks

Anders

Brorsson

UG Bruks

Alf

Karlström

SBK Blekinge och Svenska Riesenschnauzerkl.

Toni

Larsson

SBK Dalarna

Anders

Östling

SBK Dalarna

Mattias

Nyman

SBK Gotland

Leif

Jönsson

SBK Gävleborg

Mats

Axenvik

SBK Gävleborg

Christer

Ericsson

SBK Halland

Lasse

Henningsson

SBK Halland

Per

Gabrielsson

SBK MND

Göte

Toftler

SBK Närke

Ann-Sofie

Lindgren

SBK Närke

Arne

Våring

SBK Skaraborg

Helena

Lundahl

SBK Skaraborg

Anna-Kerstin

Svensson

SBK Skåne

Mats

Eriksson

SBK Skåne

Franz

Herdy

SBK Småland och Svenska Schäferhundklubben

Birger

Andersson

SBK Småland

Linda

Frisk

SBK Stockholm

Pia

Brygård

SBK Stockholm

Lotta

Wiklander

SBK Stockholm

Catrin

Englund

SBK Sörmland

Maria

Gabrielsson

SBK Sörmland

Marita

Berg

SBK Uppland

Göran

Hawée

SBK Uppland

Richard

Jansson

SBK Värmland-Dal

Christin

Hübinette

SBK Värmland-Dal

Ingemar

Elfström

SBK Västmanland

Tomas

Karlsson

SBK Västmanland

Patrik

Ohlsson

SBK Västra

Sverker

Lindblad

SBK Västra
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Nils

Berglund

SBK Östgöta

Lena

Plym Forshell

SBK ÖND

Jessica

Wallbing

SBK ÖND

Ulrika

Axelsson

Rasklubben för Belgisk vallhund

Torbjörn

Södervall

Rasklubben för Belgisk vallhund

Lennart

Karlsson

Rasklubben Hollandse Herdershond

Thomas

Enbäck

Svenska Australian Cattledogklubben

Cari

Hansson

Svenska Australian Shepherdklubben

Åsah

Holmqvist

Svenska Australian Shepherdklubben

Håkan

Lundell

Svenska Beauceronklubben

Christer

Ljunggren

Svenska Bouvier des flandresklubben

Erica

Blomberg

Svenska Boxerklubben

Jenni

Broms

Svenska Briardklubben

Kirsten

Wretstrand

Svenska Collieklubben

Göran

Lindqvist

Svenska Chodský pesklubben

Rune

Lövenius

Svenska Hovawartklubben

Ann-Christin
Annie

Westin
Jurestam

Svenska Kelpieklubben
Vit herdehundklubb

Laine

Löfman

Svenska Dobermannklubben
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Bilaga 2
till protokoll vid regelkonferens 2014

Sid 10, Särskilda bestämmelser, Reglernas tillämplighet m m
1.
/…/ Härutöver gäller i tillämpliga delar Svenska Kennelklubbens (SKK:s) stadgar, samt
bestämmelser som utfärdats av myndighet samt kompletterande anvisningar på SBK:s
hemsida. På SBK:s hemsida finns också ”Regelguiden bruksprov” som fördjupningsmaterial.

Sid 10, Särskilda bestämmelser, Ansökan om prov
3.

a) /…/ Distriktet fastställer årsvis sitt tävlingsprogram och skickar in det enligt anvisningar
från
Förbundskansliet in det senast den 1 september året före. /…/

Sid 11, Särskilda bestämmelser, Ansökan om prov
3.
d) /…/ Då distrikten insänder sina fastställda tävlingsprogram för kommande år ska framgå
vilka tävlingar som är dubblerade (Du) eller delade (Del).
e) Med hänsyn till gällande överenskommelse med Statens Naturvårdsverk får ändringar och
tillägg i programmet vad avser bruksprov (även appellklass) ej förläggas till s k hundförbudstid
(1 mars - 20 augusti). Under övrig tid av året gäller att distrikt beslutar om ändringar och
tillägg vad avser appellklass. Beslut om ändringar i fastställt årsprogram vad avser lägre, högre
och elitklass fattas av FS och tillåts endast om synnerliga skäl föreligger. Anvisningar för
ändring av tävlingsprogram (med hänsyn till bl a överenskommelse med respektive
Länsstyrelse Naturvårdsverk) finns på SBK:s hemsida. /…/

Sid 13, Särskilda bestämmelser, Villkor för deltagande
6.
f) För hund som uppnått 18 månaders ålder krävs genomgången mentalbeskrivning (MH) för
deltagande i prov och tävling. (Med genomgången MH menas att denna är helt genomförd alt.
avbrutits av beskrivaren.) För de raser som Svenska Brukshundklubben inte har avelsansvar
för kan kravet på MH ersättas av genomfört BPH.
j) För deltagande i skyddshundsgruppens samtliga klasser krävs att hunden är av ras för vilken
SBK har avelsansvaret (se rasförteckning p. 23 på SBK:s hemsida ). Det krävs också licens
utfärdad av SBK.

Sid 13, Särskilda bestämmelser, Villkor för deltagande
6.
g) I appellklass äger får hund som uppnått 12 månaders ålder delta, intill dess den blivit
uppflyttad till lägre klass. Hund som godkänts i lägre klass (oavsett grupp) får inte längre delta
i appellklass. Dock ska hund alltid tävla i appellklass intill 18 månaders ålder. Hund som
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erhållit uppflyttningspoäng till lägre klass äger efter att den uppnått 18 månaders ålder inte
vidare tävla i appellklass.
6.
i) För deltagande i lägre klass erfordras att hund uppnått uppflyttningspoäng i appellklass samt
att den uppnått 18 månaders ålder . För deltagande i högre klass resp. elitklass erfordras, att
hund uppnått uppflyttningspoäng i närmast föregående klass inom den grupp uppflyttningen
avser i gruppen samt att minst 30 dagar (tävlingsdagarna oräknade) förflutit sedan så skett.
Efter denna period äger hund ej vidare tävla i den klass varifrån uppflyttning skett. Om hund
erhållit uppflyttningspoäng i en klass får den fortsatt delta i denna klass under förutsättning att
den inte blivit godkänd i den klass till vilken uppflyttning skett.
Se även p. m nedan.

Sid 14, Särskilda bestämmelser, Anmälan och avgifter
8.
/…/ Anmälningsavgifter och betalningsformer kungörs årligen i tävlingsprogrammet SBK
Tävling . /…/

Sid 14, Särskilda bestämmelser, Anmälan och avgifter
8.
/…/ Startavgift återbetalas också vid bestyrkt hinder för deltagande av orsak, varöver
anmälaren inte råder (bestyrks av veterinär, läkare eller styrelsefunktionär inom den egna
klubben) samt om arrangören kan besätta platsen med annan hund. För att återbetalning ska
göras måste dock återbud lämnas före provdagen samt ska eventuell bestyrkan av orsaken vara
arrangören tillhanda senast sju (7) dagar efter provet. /…/

Sid 15, Särskilda bestämmelser, Maximering av antalet deltagare
11.
/…/ Vid maximering av antalet deltagare gäller generellt att anmälningar inkomna i ordinarie
tid går före efteranmälningar. I samtliga klasser utom elitklass ska medlemmar som tävlar för
arrangerande lokalklubb resp. rasklubb (i det senare fallet med ras som hänförs till rasklubben)
beredas tillfälle att delta före medlemmar från annan klubb. Lottning ska förrättas offentligt.
Vid prov som utlysts som distriktsmästerskap gäller följande: Förare som representerar
lokalklubb inom distriktet (och som alltså deltar i den i provet ingående tävlingen om DM)
äger företräde. Vid maximering bland dessa gäller i första hand högsta kvalificeringsresultat (se
nedan), i andra hand lottning. Kvalificeringsresultat kan anges i anmälan och ska då vara
högsta poäng i aktuell grupp och klass sedan anmälningstidens utgång för förra årets DM i
gruppen.
Vid prov som utlysts som rasklubbsmästerskap gäller följande: Förare som representerar och
med hund hänförd till, aktuell rasklubb (och som alltså deltar i det i provet ingående
mästerskapet) äger företräde. Vid maximering bland dessa gäller i första hand högsta
kvalificeringsresultat (se nedan), i andra hand lottning. Kvalificeringsresultat kan anges i
anmälan och ska då vara högsta poäng i aktuell grupp och klass sedan anmälningstidens
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utgång för förra årets rasklubbsmästerskap i gruppen. Prioritering vid för stort antal anmälda
ska göras via funktion i SBK Tävling. Bestämmelserna för prioriteringen kungörs årligen i
SBK Tävling. För svenskt mästerskap (SM) gäller speciella regler. /…/
... Vid tävling om svenskt mästerskap får antalet deltagare ej överstiga 15 i skydds-, rapportoch sökhundsgruppen, 20 i rapporthundsgruppen samt 30 i spårhundsgruppen. /…/

Sid 16, Särskilda bestämmelser, Kontroller
12.
/…/ - att hunden genomgått mentalbeskrivning eller BPH

Sid 18, Särskilda bestämmelser, Krav för godkännande m.m.
19.
a) Minimifordringar
För godkännande, uppflyttning och certifikatpoäng gäller i tabellen angivna minimipoängtal:
Högre klass
Appellklass Lägre klass
Godkännande

Elitklass

Skh-gr

Övr gr

Skh-gr

Övr gr

160 125

300

350

300

400

325

35 45

150 175

210 230

160 180

250 265

175 190

224 175

420

490

480

-

-

- därav i spec-mom

49 63

210 245

294 322

256 288

-

-

- därav i lydn-mom

-

196 125

196 144

196 144

-

-

Certifikatpoäng

-

-

-

-

640

520

- därav i huvudmom
*)

-

-

-

-

270 277,5

232 240

- därav i lydn-mom

-

-

-

-

210 189

210 189

- därav i spec-mom
Uppflyttning

*) Huvudmomenten är skydds-, spår-, rapport- och sökmomenten

Sid 21-25, Särskilda bestämmelser, Rasförteckning med
hinderhöjder och apportvikter
23.
(Ras markerad med * = ras för vilken Svenska Brukshundklubben har avelsansvaret). I de fall
en ras inte återfinns på kommande sidor kan en uppdaterad raslista erhållas från
förbundskansliet.
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Sid 26, Funktionärer, Domare
25.
/…/ Domare auktoriserade för alla grupper benämns A-domare, domare för alla grupper
utom skyddshundsgruppen benämns B-domare. B-domare äger även döma
skyddshundsgruppen med undantag av huvudmomentet. Domare ska vara auktoriserade för
de moment de dömer.
a) Varje moment ska dömas av två domare enligt följande: Akl, lkl, hkl och ”Platsliggande med
skott” samt ”Uppletande av föremål” i ekl - domare av första eller andra klass; Ekl utom
”Platsliggande med skott” och ”Uppletande av föremål” - domare av första klass;

Sid 27, Funktionärer, Tävlingsledare
27.
Ledningen av prov enligt dessa regler utövas av en tävlingsledare, som ska vara auktoriserad,
eller vara domare (auktoriserad före år 2017 eller med tävlingsledarauktorisation i botten) och
auktoriserad för de grupper som provet omfattar. /…/
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Lydnadsmoment
Sid 30, Appellklass, Framförgående
/…/ Samma sak prövas sedan i andra riktningen. Momentet prövas endast i en riktning. /…/
Sid 31, Appellklass, Apportering
APPORTERING
Koeff 4
-------------------------------------------------------------------------------------------Kommando: ”Apport” – ”Loss” – (”Fot”)
Hunden i utgångsställning. Sedan föraren kastat ett av tävlingsledaren utlämnat
föremål minst 10 m, ska hunden på kommando genast hämta detta, sätta sig framför eller vid
sidan av föraren och på kommando avlämna föremålet. Föremålet ska vara en apportbock av
trä utformad enligt kapitel ”Materiel”.
Bedömning:
Momentet börjar då föraren kastar föremålet och är slut då hunden avlämnat detta, dock gäller
att om hunden avlämnar föremålet sittande framför föraren ska den därefter, med eller utan
kommando, inta utgångsställning. Vid tuggningar sänks betyget, ihållande, kraftiga tuggningar
bör ge högst betyg 6. Hund som inte håller fast föremålet ända fram till avlämnandet utan
släpper ner det på marken bredvid föraren ges högst betyg 7.
Sid 31-32, Appellklass, Hopp över hinder
HOPP ÖVER HINDER
Koeff 4 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------Kommando: ”Hopp” – ”Sitt” – (”Fot”)
Föraren ställer upp med hunden på lämpligt ansatsavstånd från hindret. Hunden ska, från
utgångsställning, på kommando hoppa fritt över hindret. Hunden ska sedan, med eller utan
kommando, sätta sig på andra sidan och sitta kvar till dess föraren kommenderar återhopp.
Hindrets höjd, bredd och utformning framgår av kapitel ”Materiel”.
Bedömning:
Momentet börjar när föraren ställt upp på lämpligt avstånd och är slut då hunden efter
hoppen intagit utgångsställning. Om hindret rivs eller används som stöd underkänns
momentet. Vidrörande av hindret ska medföra högst betyg 8. Sker återhoppet utan att föraren
gett kommando ges högst betyg 6. Detta under förutsättning att hunden först stannat,
återvänder den ändå underkänns momentet. Högre betyg än 8 kan inte tilldelas hund, som
intar annan ställning än sittande.
Uppläggning:
Tävlingsledaren bestämmer från vilken sida av hindret hunden ska starta men föraren äger rätt
att avgöra hundens startavstånd. Föraren avgör när hunden ska sättas på andra sidan hindret.
Kommando: ”Hopp” – (”Fot”)
Föraren lämnar hunden sittande på ena sidan av hindret och förflyttar sig själv till andra sidan.
Hunden ska på kommando hoppa fritt över hindret och inta utgångsställning. Hindrets höjd,
bredd och utformning framgår av kapitel ”Materiel”.
Bedömning:
Momentet börjar när föraren lämnar hunden och är slut då hunden efter hoppet intagit
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utgångsställning. Om hindret rivs eller används som stöd underkänns momentet. Vidrörande
av hindret ska medföra högst betyg 8. Sker hoppet utan att föraren gett kommando ges högst
betyg 6. Detta under förutsättning att föraren hunnit inta sin plats, hoppar hunden tidigare
underkänns momentet. Hund som byter ställning eller förflyttar sig före kommandot kan inte
ges högre betyg än 8.
Uppläggning:
Tävlingsledaren bestämmer på vilken sida av hindret hunden ska lämnas men föraren äger rätt
att avgöra på vilket avstånd och även sitt eget avstånd till hindret på andra sidan.
Sid 32, Appellklass, Platsliggande
PLATSLIGGANDE
Koeff 5 4
Sid 32, Appellklass, Platsliggande
Förarna lägger hundarna bredvid varandra med ca 5 7 m mellanrum och avlägsnar sig gående
omkring 30 15 m och stannar där vända mot och synliga för hundarna. /…/
Sid 32, Appellklass, Platsliggande
/…/ För övriga hundar gäller att betygsättningen endast får påverkas av det som inträffar vid
det förnyade utförandet. platsliggandet återupptas för den tid som återstod vid avbrottet,
denna tid räknas från att förarna åter intagit sina platser. Fel begångna före respektive efter
avbrottet summeras, dock gäller att hund som hade sittande ställning vid avbrottet inte
belastas för om den sätter sig efter avbrottet och hund som hade stående ställning vid
avbrottet belastas inte om den sätter eller ställer sig efter avbrottet.
Sid 32, Appellklass, Platsliggande
/…/ Överstiger antalet hundar tio får uppdelning i omgångar ske.
Vid bredare grupp än 45 m bör uppdelning i omgångar ske.
Sid 32, Appellklass, Summa koeff
Summa koeff för lydnadsmoment i appellklass 23 16
Sid 33, Lägre klass, Framförgående
FRAMFÖRGÅENDE
Koeff 3 2
Sid 33, Lägre klass, Framförgående
Uppläggning:
Som i akl men hunden prövas även i andra riktningen.
Sid 34, Lägre klass, Krypande
KRYPANDE
Koeff 5 4
Sid 34, Lägre klass, Apportering
APPORTERING
Koeff 5 4
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Sid 34, Lägre klass, Apportering
Som i akl.
Bedömning:
Som i akl.
Kommando: ”Apport” – ”Loss” – (”Fot”)
Hunden i utgångsställning. Sedan föraren kastat ett av tävlingsledaren utlämnat föremål minst
10 m, ska hunden på kommando genast hämta detta, sätta sig framför eller vid sidan av
föraren och på kommando avlämna föremålet. Föremålet ska vara en apportbock av trä
utformad enligt kapitel ”Materiel”.
Bedömning:
Momentet börjar då föraren kastar föremålet och är slut då hunden avlämnat detta, dock gäller
att om hunden avlämnar föremålet sittande framför föraren ska den därefter, med eller utan
kommando, inta utgångsställning. Vid tuggningar sänks betyget, ihållande, kraftiga tuggningar
bör ge högst betyg 6. Hund som inte håller fast föremålet ända fram till avlämnandet utan
släpper ner det på marken bredvid föraren ges högst betyg 7.
Sid 35, Lägre klass, Hopp över hinder
HOPP ÖVER HINDER
Koeff 4 3
Sid 35, Lägre klass, Hopp över hinder
Som i akl.
Bedömning:
Som i akl.
Uppläggning:
Som i akl.
Kommando: ”Hopp” – ”Sitt” – (”Fot”)
Föraren ställer upp med hunden på lämpligt ansatsavstånd från hindret. Hunden ska, från
utgångsställning, på kommando hoppa fritt över hindret. Hunden ska sedan, med eller utan
kommando, sätta sig på andra sidan och sitta kvar till dess föraren kommenderar återhopp.
Hindrets höjd, bredd och utformning framgår av kapitel ”Materiel”.
Bedömning:
Momentet börjar när föraren ställt upp på lämpligt avstånd och är slut då hunden efter
hoppen intagit utgångsställning. Om hindret rivs eller används som stöd underkänns
momentet. Vidrörande av hindret ska medföra högst betyg 8. Sker återhoppet utan att föraren
gett kommando ges högst betyg 6. Detta under förutsättning att hunden först stannat,
återvänder den ändå underkänns momentet. Högre betyg än 8 kan inte tilldelas hund, som
intar annan ställning än sittande.
Uppläggning:
Tävlingsledaren bestämmer från vilken sida av hindret hunden ska starta men föraren äger rätt
att avgöra hundens startavstånd. Föraren avgör när hunden ska sättas på andra sidan hindret.
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Sid 35, Lägre klass, Platsliggande med skott
PLATSLIGGANDE MED SKOTT
Koeff 5 4
Sid 35, Lägre klass, Platsliggande med skott
Som moment ”Platsliggande” i akl, men avståndet mellan hundarna ska vara ca 6 m, förarna
ska avlägsna sig 50 30 m och hundarna ska kvarligga under 5 minuter. /…/
Sid 35, Lägre klass, Summa koeff
Summa koeff för lydnadsmoment i lägre klass 30 25
Sid 36, Högre klass, Inkallande med ställande
INKALLANDE MED STÄLLANDE
Koeff 4 3
Sid 36, Högre klass, Framåtsändande
FRAMÅTSÄNDANDE
Koeff 4 3
Sid 37, Högre klass, Framåtsändande
/…/ Hund som i båda riktningarna avviker mer än ca 7 m från förarens marschriktning kan ej
godkännas ges högre betyg än 6. /…/
Sid 37, Högre klass, Framåtsändande
/…/ För godkännande krävs att hunden passerar genom gruppen i båda riktningarna. Hund
som passerar vid sidan av gruppen underkänns.
Sid 37, Högre klass, Krypande
KRYPANDE
Koeff 4 3
Sid 38, Högre klass, Hopp över hinder
Som i akl lkl, men annan hinderhöjd enligt kapitel ”Materiel”.
Bedömning:
Som i akl lkl.
Uppläggning:
Som i akl lkl.
Sid 39, Högre klass, Platsliggande med skott
PLATSLIGGANDE MED SKOTT
Koeff 4 3
Sid 39, Högre klass, Platsliggande med skott
Som moment ”Platsliggande” i akl, men avståndet mellan hundarna ska vara ca 5 m, förarna
ska stanna utom hundarnas åsyn avlägsna sig 50 m och hundarna ska kvarligga under 5
minuter. /…/
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Sid 39, Högre klass, Summa koeff
Summa koeff för lydnadsmoment i högre klass 28 24
Sid 41, Elitklass, Framåtsändande
Bedömning:
Som i hkl men hund som i båda riktningarna avviker mer än ca 7 m från förarens
marschriktning kan ej godkännas.
Uppläggning:
Som i hkl men hunden prövas i båda marschriktningarna.
Sid 42, Elitklass, Apportering av tungt föremål
APPORTERING AV TUNGT FÖREMÅL
Koeff 3 2
Sid 42, Elitklass, Hopp över hinder
Som i akl lkl, men annan hinderhöjd enligt kapitel ”Materiel”.
Bedömning:
Som i akl lkl.
Uppläggning:
Som i akl lkl.
Sid 43, Elitklass, Stegklättring
STEGKLÄTTRING
Koeff 2 1
Sid 43, Elitklass, Platsliggande med skott
PLATSLIGGANDE MED SKOTT
Koeff 3 2
Sid 43, Elitklass, Platsliggande med skott
Som moment ”Platsliggande” i akl, men avståndet mellan hundarna ska vara ca 5 m, förarna
ska stanna utom hundarnas åsyn och hundarna ska kvarligga under 5 minuter. /…/
Sid 43, Elitklass, Summa koeff
Summa koeff för lydnadsmoment i elitklass 30 27
Sid 46, Appellklass, Summa koeff
Summa koeff (lydnadsmom + specialmom) i akl 32 25
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Skydd
Sid 49, Skydds, Budföring med skott
/…/ Föraren går (utan att stanna eller vända sig om) med hunden kopplad till en anvisad
punkt ca 100 m från hjälpföraren, och från vilken hjälpföraren är synlig för hunden. /…/
Sid 50-52, Skydds, Huvudmoment lägre klass
TRANSPORT
/…/
ÖVERFALL
/…/
FASTTAGANDE
/…/
BEVAKNING
/…/
I följande moment är figuranten utan skyddsärm och hunden försedd med munkorg.
TRANSPORT I
Koeff 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------Kommando: ”Fot, pass på”
Tävlingsledaren dirigerar figuranten med föraren ca 3 m bakom denne under hela transporten.
Transporten pågår ca 50-60 m med två räta vinklar och avslutas med en halt. Hunden ska
intresserat och vaksamt följa figurantens rörelser, men ändå lugnt gå vid förarens sida.
Bedömning:
Momentet börjar på tävlingsledarens tillsägelse och är slut efter halten. Hunden ska gå vid
förarens vänstra sida som vid fritt följ och ha uppmärksamheten riktad på figuranten men får
inte angripa denne. Skall eller störande gnäll ger högst betyg 6. I de fall hund som är försedd
med munkorg under transporten tappar eller tar av sig denna ska halt beordras och
munkorgen på nytt påsättas. Momentet underkänns i sådant fall. Upprepas felet utförs inte
påföljande moment ”Överfall” (vilket sålunda underkänns)
Uppläggning:
Om föraren är felaktigt placerad i förhållande till figuranten ska tävlingsledaren påtala detta (en
gång).
ÖVERFALL I
Koeff 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------Föraren ställer upp 2 m snett bakom figuranten med hunden i utgångsställning (sittande).
Efter ca 3 sek och på tävlingsledarens tecken utförs ett överfall mot föraren. Hunden ska
genom angrepp avvisa överfallet, varefter figuranten intar stillastående ställning.
Bedömning:
Momentet börjar då figuranten inleder överfallet och är slut då föraren fått hunden under
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kontroll vid sin sida efter angreppet. En förutsättning för att momentet skall utföras är att
hunden är i utgångsställning då momentet börjar.
BEVAKNING I
Koeff 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------Kommando: ”Pass på”
På tävlingsledarens tillsägelse placeras hunden på bevakning. Föraren ställer upp ca 5 m
bakom hunden på en tänkt linje ”figurant-hund-förare”. Figuranten avlägsnar sig springande
vinkelrätt mot den tänkta linjen ifrån hunden. Hunden prövas i en förflyttning.
Bedömning:
Momentet börjar då föraren lämnar hunden och är slut då föraren kommit tillbaka och fått
den under kontroll vid sidan.
Uppläggning:
Föraren placerar hunden i valfri ställning och på valfri plats. Figuranten gör sin förflyttning på
tävlingsledarens tecken. Förflyttningen får inte ske förrän föraren hunnit inta sin plats 5 m
bakom hunden på den tänkta linjen. Efter förflyttningen avhämtar föraren hunden på
tävlingsledarens tillsägelse.
I följande moment är figuranten iförd skyddsärm.
TRANSPORT II
Koeff 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------Kommando: ”Fot, pass på”
Som moment ”Transport I”.
Bedömning:
Som moment ”Transport I”.
Uppläggning:
Som moment ”Transport I”.
ÖVERFALL II
Koeff 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------Som moment ”Överfall I”.
Bedömning:
Som moment ”Överfall I”.
BEVAKNING II
Koeff 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------Kommando: ”Pass på”
Som moment ”Bevakning I” men med två förflyttningar där den första förflyttningen ska
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utföras som i moment ”Bevakning I” (vinkelrätt mot den tänkta linjen) och den andra
förflyttningen efter tävlingsledarens gottfinnande.
Bedömning:
Som moment ”Bevakning I”.
Uppläggning:
Som moment ”Bevakning I” men med två förflyttningar.
Sid 52, Skydds, Summa koeff lägre klass
Summa koeff för specialmoment i skh-gr lkl 30 35
Sid 53, Skydds, Uppletande av föremål högre klass
UPPLETANDE AV FÖREMÅL
Koeff 6 8
Sid 54-57, Skydds, Huvudmoment högre klass
TRANSPORT I
/…/
ÖVERFALL I
/…/
FASTTAGANDE
/…/
DUBBELRETNING
/…/
TRANSPORT II
/…/
ÖVERFALL II
/…/
MODPROV
/…/
SLÄPPANDE
/…/
I följande moment är figuranten utan skyddsärm och hunden försedd med munkorg.
SÄNDANDE FÖR BEVAKNING
Koeff 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kommando: ”Revir”
Hunden sändes mot en på ca 40 m avstånd stillastående figurant. Figuranten utplaceras från
sidan i ekipagets åsyn. Efter tillsägelse av tävlingsledaren sänder föraren hunden för att uppta
bevakning. Efter ca 10 sekunder avhämtas den efter tillsägelse av tävlingsledaren.
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Bedömning:
Momentet börjar då figuranten startar förflyttningen och är slut då föraren kommit fram till
hunden och fått den under kontroll vid sidan. Bevakningen ska ske i figurantens omedelbara
närhet. Om hunden överhuvudtaget inte kommit upp närmare figuranten än ca 10 m kan den
inte godkännas.
Uppläggningen:
Figurantens förflyttning bör vara ca 20 m.
TRANSPORT I
Koeff 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------Kommando: ”Fot, pass på”
Tävlingsledaren dirigerar figuranten med föraren ca 3 m bakom denne. Efter ca 25 m beordras
föraren att gå ca 1 m snett bakom figuranten. Hunden ska intresserat och vaksamt följa
figurantens rörelser, men ändå lugnt gå vid förarens sida.
Bedömning:
Som moment ”Transport I” i lkl men momentet är slut då överfallet inleds (eller skulle ha
inletts).
Uppläggning:
Som moment ”Transport I” i lkl.
ÖVERFALL I
Koeff 3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Efter ungefär 75 m transport utförs momentet ”Överfall” mot föraren. Hunden ska genom
angrepp avvisa överfallet, varefter figuranten intar stillastående ställning.
Bedömning:
Momentet börjar då figuranten inleder överfallet och är slut då föraren fått hunden under
kontroll vid sidan efter angreppet. Förarens position ca 1 m snett bakom figuranten ska
beaktas så att den förare som ger sin hund en extra tidsfrist för att avvärja överfallet genom att
gå på större avstånd också belastas med betygsneddrag.
En förutsättning är att förare och hund transporterar figuranten då överfallet ska utföras.
Detta innebär att de då ska vara placerade enligt anvisningarna för ”Transport” snett bakom
figuranten. Är detta inte fallet, t ex hunden går i jämnhöjd med eller snett framför figuranten,
ska domarna ge figuranten order att inte utföra överfallet varvid momentet underkänns.
Uppläggning:
Var överfallet ska ske meddelas förare och figurant före momentet ”Transport”.
FASTTAGANDE
Koeff 4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kommando: ”Revir”
Efter anvisning från tävlingsledaren flyr figuranten från förare och hund, som i utgångsläget
står ca 3 m bakom figuranten. Efter ca 10 m flykt och på tillsägelse av tävlingsledaren
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kommenderas hunden till angrepp. Då angreppet skett stannar figuranten, varvid hunden ska
bevaka denne tills den på tävlingsledarens tillsägelse hämtas av föraren.
Bedömning:
Momentet börjar då figuranten startar flykten och är slut då föraren kommit fram till hunden
och fått den under kontroll vid sidan.
BEVAKNING I
Koeff 3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kommando: ”Pass på”
På tävlingsledarens tillsägelse placeras hunden på bevakning. Föraren avlägsnar sig därefter ca
20 m till en anvisad plats. Då figuranten gående söker avlägsna sig, ska hunden hindra detta.
Hunden prövas i en förflyttning.
Bedömning:
Som moment ”Bevakning I” i lkl.
Uppläggning:
Som moment ”Bevakning I” i lkl.
I följande moment är figuranten iförd skyddsärm.
TRANSPORT II
Koeff 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Som moment ”Transport I”.
Bedömning:
Som moment ”Transport I” i lkl men momentet är slut då överfallet inleds (eller skulle ha
inletts).
Uppläggning:
Som moment ”Transport I” i lkl.
ÖVERFALL II
Koeff 3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Som moment ”Överfall I”.
Bedömning:
Som moment ”Överfall I”.
Uppläggning:
Som moment ”Överfall I”.
MODPROV
Koeff 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Kommando: ”Revir”
Den käppförsedda figuranten kommer gående in från sidan till en punkt ca 25 m från föraren.
Vid denna punkt växlar figuranten till att springa med höjd ärm mot föraren. När figuranten
börjar springa mot föraren ger tävlingsledaren tillsägelse att skicka hunden till angrepp. Hotet
avslutas när figurant och hund möts genom att figuranten fäller armen mot hunden.
Bedömning:
Momentet börjar då figuranten startar förflyttningen från sidan och är slut då figuranten efter
angreppet står stilla på förarens order ”Stå stilla”. Hundens sätt att angripa ska ha en
avgörande betydelse för bedömningen. Sålunda ska den hund som stannar upp och väntar på
skyddsärmen erhålla betygsneddrag härför (jämför den hund som springer med oförminskad
fart ända fram till figuranten). Likaså ska betygsneddrag ges den hund som undviker det hot
den höjda ärmen och käppen innebär (jämför den hund som kastar sig upp mot ärmen och
möter hotet).
Uppläggning:
Figurantens förflyttning fram till punkten där figuranten vänder upp mot föraren ska vara ca
20 m.
Figuranten ska agera mot hunden tills den angriper och föraren beordrar ”Stå stilla”. Hunden
får inte träffas av slag från käppen.
SLÄPPANDE
Koeff 3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Då figuranten efter förarens order ”Stå stilla” är stilla, ska hunden släppa sitt bett och därefter
bevaka figuranten. Hunden avhämtas på tillsägelse av tävlingsledaren.
Bedömning:
Momentet börjar då figuranten stannat och är slut då föraren har hunden under kontroll vid
sidan efter att ha avväpnat figuranten. Hunden måste vara godkänd i momentet ”Modprov”
för att kunna tilldelas godkänt betyg i momentet ”Släppande”. En ytterligare förutsättning för
att momentet ”Släppande” ska kunna godkännas är att hunden håller ett bett i skyddsärmen då
föraren inleder sin order ”Stå stilla”.
BEVAKNING II
Koeff 3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kommando: ”Pass på”
Som moment ”Bevakning I” men hunden prövas i två förflyttningar.
Bedömning:
Som moment ”Bevakning I” i lkl.
Uppläggning:
Som moment ”Bevakning I” i lkl.
Sid 57, Skydds, Summa koeff högre klass
Summa koeff för specialmoment i skh-gr hkl 42 46
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Sid 58, Skydds, Uppletande av föremål elitklass
UPPLETANDE AV FÖREMÅL
Koeff 6 8
Sid 58, Skydds, Elitklass
Figuranten utan skyddsärm. Hunden försedd med munkorg. I följande moment är
figuranten utan skyddsärm och hunden försedd med munkorg.
Sid 58, Skydds, Avsökande
AVSÖKANDE
Koeff 4 6
Sid 59, Skydds, Avsökande
/…/
- Hunden bedöms inte i moment ”Avsökande” under den tid den bedöms i momenten
”Ståndskall I” och ”Ståndskall II” (tidtagningen stoppas).
- Momentet är slut då moment ”Ståndskall II” inleds
/…/
Sid 60, Skydds, Sändande för bevakning elitklass
Hunden sändes mot en på ca 40 m avstånd stillastående figurant. Figuranten utplaceras från
sidan i ekipagets åsyn. Efter tillsägelse av tävlingsledaren sänder föraren hunden för att uppta
bevakning. Figuranten kommer gående in från sidan till en punkt 20 m från föraren. Vid
denna punkt växlar figuranten till springande flykt från föraren. Då figuranten sprungit ca 10
m sändes hunden efter tillsägelse av tävlingsledaren för att uppta bevakning. Då figuranten
sprungit ytterligare ca 10 m stannar denna med sidan mot föraren. /…/
Bedömning:
Momentet börjar då figuranten startar förflyttningen och är slut då föraren kommit fram till
hunden och fått den under kontroll vid sidan. Bevakningen ska ske i figurantens omedelbara
närhet. Om hunden överhuvudtaget inte kommer upp närmare figuranten än ca 10 m kan den
inte godkännas. Som moment ”Sändande för bevakning” i hkl.
Uppläggning:
Figurantens förflyttning bör vara ca 20 m. Som moment ”Sändande för bevakning” i hkl.
Sid 61, Skydds, Transport I elitklass
TRANSPORT I
Som i lkl. Som moment ”TRANSPORT I” i hkl men efter överfallet fortsätter transporten på
tillsägelse av tävlingsledaren ca 15 m och avslutas med en halt.
Bedömning:
Som i lkl. Som moment ”TRANSPORT I” i lkl men momentet är slut efter halten och
bedöms ej under den tid överfallet pågår.
Uppläggning:
Som i lkl. Som moment ”TRANSPORT I” i lkl
Sid 61, Skydds, Överfall I elitklass
ÖVERFALL I
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Som i lkl. Som moment ”Överfall I” i hkl.
Bedömning:
Som i lkl. Som moment Överfall I” i hkl.
Uppläggning:
Som i lkl. Som moment ”Överfall I” i hkl.
Sid 61, Skydds, Fasttagande elitklass
FASTTAGANDE
Som i lkl, men hunden sändes efter ca 20 m flykt. Som moment ”Fasttagande” i hkl, men
hunden sändes efter ca 20 m flykt.
Bedömning:
Som i lkl. Som moment ”Fasttagande” i hkl.
Sid 61-62, Skydds, Bevakning I elitklass
BEVAKNING I
Koeff 2
Kommando: ”Pass på”
Som i lkl, men figuranten avlägsnar sig gående samt provas hunden i tre förflyttningar.
Bedömning:
Som i lkl.
Uppläggning:
Som i lkl.
Sid 62, Skydds, Dubbelretning
DUBBELRETNING
Som i hkl. Den figurant som hunden transporterar, förhåller sig lugn. En annan figurant käppförsedd och utan skyddsärm - som ej genom särskilda åtgärder får söka väcka hundens
uppmärksamhet överfaller föraren bakifrån.
Bedömning:
Som i hkl. Momentet börjar i och med den inledande transporten och är slut efter halten. En
förutsättning är att förare och hund transporterar den passiva figuranten då dubbelretningen
ska utföras. Detta innebär att de då ska vara placerade enligt anvisningarna för momentet
”Transport” snett bakom denne figurant. Är inte detta fallet, t ex hunden drar sig bakom
föraren, ska domarna ge figuranten order att inte utföra dubbelretningen varvid momentet
underkänns.
För högsta betyg krävs även att hunden utan förarens hjälp avvisar överfallet. Vid hjälper från
föraren sänks betyget, i grövre fall kan ett underkännande bli aktuellt.
Uppläggning:
Som i hkl. Transportsträckan före själva överfallet ska vara ca 30 m. Den figurant som ska
utföra dubbelretningen står i en grupp om minst tre personer. Figurantens utgångsläge för
överfallet är ca 6 m bakom och något till höger om föraren. Det är tävlingsledaren som
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tecknar åt figuranten att inleda sitt överfall. Då föraren avväpnat figuranten och har hunden
under kontroll vid sidan fortsätter transporten av de två figuranterna ca 15 m och avslutas av
tävlingsledaren med en halt vid utgångspunkten för nästa moment.
Sid 62, Skydds, Bevakning I elitklass
BEVAKNING I
Koeff 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------Kommando: ”Pass på”
Som moment ”BEVAKNING I” i hkl men föraren avlägsnar sig 30 m och tar med sig den
passiva figuranten (som sedan kvarblir på denna plats) samt provas hunden i tre förflyttningar.
Bedömning:
Som moment ”Bevakning I” i lkl.
Uppläggning:
Som moment ”Bevakning I” i lkl.
Sid 62, Skydds, Elitklass
Figuranten i skyddsärm. I följande moment är figuranten iförd skyddsärm.
Sid 62, Skydds, Transport II elitklass
TRANSPORT II
Som i lkl. Som moment ”TRANSPORT I” i hkl men efter överfallet fortsätter transporten på
tillsägelse av tävlingsledaren ca 15 m och avslutas med en halt.
Bedömning:
Som i lkl. Som moment ”TRANSPORT I” i lkl men momentet är slut efter halten och
bedöms ej under den tid överfallet pågår.
Uppläggning:
Som i lkl. Som moment ”TRANSPORT I” i lkl.
Sid 62, Skydds, Överfall II elitklass
ÖVERFALL II
Koeff 1 2
Sid 62, Skydds, Överfall II elitklass
ÖVERFALL II
Som i lkl. Som moment ”Överfall I” i hkl.
Bedömning:
Som i lkl. Som moment Överfall I” i hkl.
Uppläggning:
Som i lkl. Som moment ”Överfall I” i hkl.
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Sid 63, Skydds, Modprov elitklass
MODPROV
Koeff 4 3
Sid 63, Skydds, Modprov elitklass
MODPROV
Som i hkl, men figuranten går ut till en punkt ca 40 m från föraren.
Sid 63, Skydds, Släppande elitklass
SLÄPPANDE
Koeff 3 2
Sid 63, Skydds, Bevakning II elitklass
BEVAKNING II
Som i lkl, men figuranten avlägsnar sig gående samt provas hunden i tre förflyttningar. Som
moment ”BEVAKNING I” i hkl men föraren avlägsnar sig 30 m samt provas hunden i tre
förflyttningar.
Bedömning:
Som i lkl. Som moment ”BEVAKNING I” i lkl.
Uppläggning:
Som i lkl. Som moment ”BEVAKNING I” i lkl.
Sid 64, Skydds, Flykt med skott elitklass
FLYKT MED SKOTT
/…/ Efter ca 25 m flykt och på tecken från tävlingsledaren tävlingsledarens tillsägelse
kommenderas hunden till angrepp. /…/
Sid 64, Skydds, Summa koeff elitklass
Summa koeff för specialmoment i skh-gr ekl 50 53
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Spår
Sid 65, Spår, Apportföremål
Apportföremål
/…/ Föremål får inte placeras närmare vinkel än ca 50 m (lkl och hkl) resp 10 m (ekl) och inte
heller placeras tidigare än efter ca 150 m (lkl) resp 100 m (hkl och ekl) spårsträcka. /…/
Sid 67, Spår, Påsläpp på spår lägre klass
PÅSLÄPP PÅ SPÅR
Koeff 5 7
Sid 68, Spår, Spårning lägre klass
SPÅRNING
Koeff 21 24
Sid 68, Spår, Spårning lägre klass
/…/ Spårtiden (inklusive ”Påsläpp på spår”) får uppgå till högst 25 30 minuter.
Sid 68, Spår, Summa koeff lägre klass
Summa koeff för specialmoment i sph-gr lkl 30 35
Sid 69, Spår, Uppletande av föremål högre klass
UPPLETANDE AV FÖREMÅL
Koeff 6 8
Sid 69, Spår, Uppletande av spår högre klass
UPPLETANDE AV SPÅR
Koeff 7 8
Sid 70, Spår, Spårning högre klass
SPÅRNING
Koeff 19 20
Sid 70, Spår, Spårning högre klass
/…/ samt får spårtiden uppgå till högst 30 35 minuter.
Sid 70, Spår, Summa koeff högre klass
Summa koeff för specialmoment i sph-gr hkl 32 36
Sid 71, Spår, Uppletande av föremål elitklass
UPPLETANDE AV FÖREMÅL
Koeff 6 8
Sid 71, Spår, Uppletande av spår elitklass
/…/ tiden 3 4 minuter /…/
Sid 71, Spår, Spårning elitklass
SPÅRNING
Koeff 21 22
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Sid 71, Spår, Spårning elitklass
/…/ samt får spårtiden uppgå till högst 35 40 minuter.
Sid 72, Spår, Summa koeff elitklass
Summa koeff för specialmoment i sph-gr ekl 35 38
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Rapport
Sid 73, Rapport, Totaltiden
Totaltiden
Vidstående tabell visar hur max-betyget beror av tidsdifferensen till snabbaste hund. Dock
gäller att om snabbaste hund har en totaltid som överstiger 4 minuter 30 sekunder
(appellklass), 11 minuter (lägre klass), 14 minuter (högre klass) respektive 21 minuter (elitklass)
räknas tidsdifferensen i stället mot ovan angivna tider. /…/
Sid 76, Rapport, Förflyttningar
Förflyttningar
/…/ Vid förflyttning från station A ska marschordningen vara i startnummerordning. Förare
som för flera hundar väljer fritt en av de lottade positionerna i ledet. /…/
Sid 77, Rapport, Rapportföring lägre klass
RAPPORTFÖRING
Koeff 26 31
Sid 77, Rapport, Summa koeff lägre klass
Summa koeff för specialmoment i rph-gr lkl 30 35
Sid 78, Rapport, Uppletande av föremål högre klass
UPPLETANDE AV FÖREMÅL
Koeff 6 8
Sid 78, Rapport, Rapportföring högre klass
RAPPORTFÖRING
Koeff 26 28
Sid 78, Rapport, Summa koeff högre klass
Summa koeff för specialmoment i rph-gr hkl 32 36
Sid 79, Rapport, Uppletande av föremål elitklass
UPPLETANDE AV FÖREMÅL
Koeff 6 8
Sid 79, Rapport, Rapportföring elitklass
RAPPORTFÖRING
Koeff 29 30
Sid 79, Rapport, Summa koeff elitklass
Summa koeff för specialmoment i rph-gr ekl 35 38
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Sök
Sid 80, Sök, Momentets början och slut
Momentet (och tidtagningen) börjar då föraren tillsammans med hunden efter tävlingsledarens
klartecken går in i området. /…/
/…/ I alla klasser utom elitklass gäller att om hunden innan max-tidens utgång funnit och
markerat samtliga figuranter är momentet slut då föraren vägletts till den sista figuranten
ekipaget återfört den sista figuranten till stigen. /…/
Sid 81, Sök, Markering
/…/ Hunden får ej visa tendenser att vilja angripa figuranterna. Varje aggressivt uppträdande
ska medföra betygssänkning. Anses det sannolikt att en funnen person blivit verkligt oroad av
hundens uppträdande bör högre betyg än 6 ej ges. Överdrivet inställsamma hundar, som
slickar etc bör bedömas mildare. Hund som lätt vidrör, exempelvis nosar eller ger figuranten
en snabb slickning, bör ej erhålla betygsreducering därför. För hund som hanterar figuranten
omilt reduceras betyget, dock alltid i mindre utsträckning än om figuranten inte hittats. Hund
som uppvisar andra brister vid markeringen, t.ex. biter i liggunderlag eller tar figurantens
vante, ges neddrag med 1-2 betygsenheter. /…/
/…/ Vid återförandet av figurant till mittstigen ska såväl skall som rullhund föras fritt men
under kontroll. I appellklass och lägre klass gäller att rullhund förs kopplad under såväl
påvisning som framtagande av figurant och återgång till stigen, skallhund kopplas upp före
framtagandet av figurant och förs kopplad vid återgången. I högre och elitklass gäller att
rullhund kopplas loss före framtagande av figurant, vid återgång till mittstigen ska såväl skallsom rullhund föras fritt men under kontroll. /…/
/…/ Hunden får sedan sändas ut igen då funktionärerna är tillbaka på stigen anslutit till
gruppen. /…/
Sid 82, Sök, Tidtagning
/…/ Klockan stoppas då när föraren börjar avhämtandet (skallmarkering) resp hunden
kommer inom synhåll med rullen påvisningen (rullmarkering), och startas igen då
funktionärerna (inte föraren) åter är tillbaka på stigen anslutit till gruppen (efter funnen
figurant eller konstaterad blindmarkering). /…/
Sid 83, Sök, Genomsökande av område och markering, lägre klass
GENOMSÖKANDE AV OMRÅDE OCH MARKERING
Koeff 26 31
Sid 83, Sök, Summa koeff lägre klass
Summa koeff för specialmoment i sökh-gr lkl 30 35
Sid 84, Sök, Uppletande av föremål, högre klass
UPPLETANDE AV FÖREMÅL
Koeff 6 8
Sid 84, Sök, Genomsökande av område och markering, lägre klass
GENOMSÖKANDE AV OMRÅDE OCH MARKERING
Koeff 26 28
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Sid 84, Sök, Summa koeff högre klass
Summa koeff för specialmoment i sökh-gr hkl 32 36
Sid 85, Sök, Uppletande av föremål, elitklass
UPPLETANDE AV FÖREMÅL
Koeff 6 8
Sid 85, Sök, Genomsökande av område och markering, elitklass
GENOMSÖKANDE AV OMRÅDE OCH MARKERING
Koeff 29 30
Sid 85, Sök, Summa koeff elitklass
Summa koeff för specialmoment i sökh-gr ekl 35 38

Material
Sid 87, Materiel, Hinder och apporter
Rasens
Bredd
medelhöjd
enligt standard

Höjd

Akl/Lkl

Tungt föremål

Hkl/Ekl

Under 35 cm

100 cm

40 35 cm

50 45 cm

1 kg

35-50 45 cm

100 cm

50 45 cm

65 55 cm

2 kg

45,5-55 cm

100 cm

55 cm

70 cm

3 kg

Över 50 55 cm

100 cm

65 cm

85 cm

4 kg

Rasförteckning per kategori enligt tabellen ovan finns på SBK:s hemsida. Möjlighet finns att
mäta in individ varvid den kan hamna i en annan kategori, inmätningsresultatet (mankhöjden)
ska då vara infört i SBK Tävling och meddelas arrangören vid anmälan. Bestämmelser för
inmätning finns på SBK:s hemsida.
Sid 88-94, Materiel, Principskisser
Ny regeltext: Principskisser samt annan information om utformning av hinder och
apportföremål finns på SBK:s hemsida.
Dagens regelsidor bryts ut och läggs på hemsidan. Principskisserna för 2 kg och 4 kg apport
uppdateras enligt den rättelse som finns (2 kg var av misstag identisk med 1 kg, 4 kg hade på
ett ställe felaktig skivdiameter). Ny principskiss för 3 kg apport skapas.
Materielbeskrivningarna ses över med avseende på materielkoder (SIS 1311?) etc. För stegen
anges att pinnarna på hela stegytan kan förses med halkskydd genom att den stryks med färg
eller lack som blandats med speciellt halkskyddspulver (alternativt fin sand). Anvisning om att
vapen ska vara av 9 mm kaliber.
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Patrull
Patrullhundsreglerna, Sid 41-45, Patrull lägre klass specialmoment
/…/
LÄGRE KLASS
PATRULLERING MED SPÅRUPPTAG
/…/
SPÅRNING
/…/
PATRULLERING
/…/
SPECIALMOMENT PATRULLHUNDSGRUPPEN
Allmänt
Vid start patrullering med spårupptag samt patrullering gäller vid start:
• Föraren intar låg ställning (knästående).
• Hunden föres i koppel (max 2,5 m) och icke strypande halsband.
• Startkommando; ”Före pass på eller pass på före”
Vid markering intar föraren låg ställning.
Vid stillastående bevakning på patrullstigen intar föraren låg ställning.
Föraren äger rätt att greppa hunden i halsbandet vid start, markering eller omstart vid
stillastående bevakning. Vidare äger föraren rätt att under arbete berömma hunden med låg
röst samt lugnande eller uppmuntrande klappning.
LÄGRE KLASS
PATRULLERING MED SPÅRUPPTAG
Koeff 11
-------------------------------------------------------------------------------------------------Spår föregås av patrullering med spårupptag. Efter spårupptag kommenderas föraren att göra
halt efter ca 30 meters spårning. Patrullering får ske i båda riktningarna. Patrullering sker på
ovallad sträcka. Spårövergången får komma tidigast efter ca 25 meter. Patrullsträckans längd
skall vara ca 100 meter. Maxtiden för patrulleringen är 7 minuter.
Bedömning:
Momentet (och tidtagningen) börjar då föraren efter klartecken från tävlingsledaren startar
patrulleringen och är slut då hunden har fastställt spåret i rätt riktning och föraren efter
tillsägelse gjort halt.
Hund som markerar spåret på första sträckan och följer spåret i rätt riktning kan tilldelas
högsta betyg. Hund som markerar spåret på första sträckan men går bakspår mer än 30 meter
och vänds av tävlingsledaren kan tilldelas högst betyg 8. Hund som efter att ha vänts vid
patrullsträckans slut, markerar spår och följer spåret i rätt riktning kan tilldelas högst betyg 7.
Hund som markerar spår efter vändning men går bakspår mer än 30 meter och därefter vänds
av tävlingsledaren kan tilldelas högst betyg 5.

FS förslag 3 - Revidering av regler för bruksprov 36

Hund som inte markerar spåret under patrullering underkänns i momentet spårupptag varvid
påvisning ska ske. Detta gäller också hund som överskridit maxtiden utan att ha markerat
spåret. Påvisningspunkten ska finnas ca 10 meter från patrullstigen därefter ska hunden spåra
ca 30 meter till halten. En förutsättning för att hunden ska påvisas spåret efter ha misslyckats
med upptaget är att den innan dess presterat något arbete för att ta upp spåret.
Uppläggning:
Momentet patrullering med spårupptag kan genomföras i öppen alternativt betäckt terräng
eller en kombination av båda. Dock skall beaktas att domaren skall ha möjlighet att följa
hundens arbete hela patrullsträckan samt ha synkontakt med ekipaget vid halten.
Tävlingsledare och domare skall följa ekipaget på ett sådant sätt att detta ej störs i sitt arbete.
Patrullstigen skall vara tydligt markerad. Markeringar skall vara uppsatta senast 12 tim före
patrulleringens början.
Spårets påvisningspunkt skall vara utmärkt på ett sådant sätt att den ej är synlig för föraren
från patrullstigen.
Föraren skall ej tillåtas lämna patrullsträckan utom för att följa hund som tagit upp rätt spår, i
annat fall ska kommenderas ” Tillbaka till stigen”.
HALT
Koeff 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------Efter 2 minuter byter föraren, på tillsägelse av tävlingsledaren, till spårsele och spårlina och
fortsätter spårarbetet. Vid halten skall hunden uppträda lugnt, sittande eller liggande, framför
eller vid förarens vänstra sida. Föraren sitter i låg ställning under halten.
Bedömning:
Momentet börjar då föraren gjort halt och är slut då föraren får tillsägelse att byta till spårsele
och spårlina. För hund som ej sitter eller ligger är maxbetyget 9,5. För hund som vandrar runt
eller ej är tyst är maxbetyget 9.
SPÅRNING
Koeff 11
-------------------------------------------------------------------------------------------------Spårning på ett ca 400 m långt, ca 50-60 minuter gammalt icke-förarspår. Spåret ska innehålla
minst 2 st 90-graders vinklar. Spårläggaren ska lägga ut fyra (4) föremål (trä, metall och tyg) på
spåret, därav ett vid spårets slut. Föremålen ska vara 10-12 cm långa och ca 2 cm tjocka, utom
sista föremålet som ska vara tre gånger så långt som övriga föremål.
Spårtiden får uppgå till högst 20 minuter.
Bedömning:
Momentet börjar då föraren släpper på hunden på spåret efter halten och är slut då hunden
funnit slutföremålet eller max-tiden utgått.
Bedömningen grundar sig enbart på de redovisade föremålens antal och skick samt att maxtiden ej överskridits. För godkännande krävs att hunden finner minst två föremål, varav ett ska
vara det sista. Tiden räknas från då föraren efter att ha selat på skickar hunden för spårning.
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Hunden ska arbeta självständigt i en sele och en max 15 m lång lina. Föraren avgör på vilket
avstånd hunden skall föras. Föraren äger rätt att tillfälligtvis släppa linan vid buskage eller
dylikt. Hund som vid något tillfälle frigörs från linan och spårar eller söker fritt underkännes.
Om föremål uppenbart skadas (tuggas) av hunden bör betyget sänkas, dock givetvis i mindre
utsträckning än om hunden ej funnit föremålet.
Så långt möjligt ska tillses, att hund inte tillåts komma in på annan tävlandes spårmark. Då risk
för detta föreligger, ska föraren beordras avbryta spårarbetet, varvid provet underkännes.
För högsta betyg måste samtliga föremål redovisas, om ett föremål saknas är maxbetyget 9,
om två föremål saknas är max-betyget 7.
Uppläggning:
Spår i samma terrängavsnitt bör ej läggas närmare varandra än 150 m.
Vinkel får ej läggas tidigare än efter ca 75 m spårsträcka. Spår eller återgång i terrängen får inte
läggas närmare utgångspunkten än 50 m.
Samtliga apportföremål skall ha märke eller nr som visar vilket spår de tillhör samt
datummärkning. Apporterna får inte placeras närmare vinkel än 25 m och inte heller placeras
tidigare än efter ca 50 meters spårsträcka. För att apporterna ska erhålla vittring måste de
hanteras av spårläggaren under spårets utläggande.
Apporterna får ej gömmas men ej heller placeras iögonfallande.
Om hund råkar ut för störning av personer eller djur bör detta endast i exceptionella fall
kunna motivera ett nytt spår. Om patrullering med spårupptag kunnat bedömas innan
störningen inträffade utförs och bedöms endast momentet ”spårning” (direktpåsläpp).
Då spårning begränsas av en max-tid ska funktionär, till vilken redovisning ska ske, finnas i
anslutning till spårets slut, dock ej så nära att ekipaget kan störas i arbetet. Tiden tas då föraren
tar slutföremålet. Föraren skall före momentet informeras om hur redovisning skall ske.
PATRULLERING
Koeff 11
-------------------------------------------------------------------------------------------------Patrullsträckans längd ska vara ca 600 meter. Patrullsträckan ska vara avvallad i båda
riktningarna med hund och minst 2 personer före första start. Patrullering sker med start från
båda hållen. En ljudfigurant ska röra sig i en triangel med sidorna 30 meter. Ljudfiguranten
startar och går mot den patrullerande hunden. Ljudfiguranten startar 50 meter från
patrullstigen och är som närmast 20 meter från stigen. På patrullsträckan ska finnas två
vindfiguranter placerade på motsatta sidor om patrullstigen väl förskjutna i sidled. Avståndet
till vindfiguranterna ska vara ca 30-40 meter från patrullstigen. I samtliga klasser avlossas ett
skott efter ca 50 meters patrullering av tävlingsledaren eller av denne utsedd funktionär.
Patrulleringstiden är baserad på en hastighet av ca 3 minuter per 100 meter. Patrulleringstiden
får uppgå till högst 18 minuter.
Bedömning:
Momentet (och tidtagningen) börjar då föraren på tävlingsledarens klartecken går in på
patrullstigen. Momentet är slut då max-tiden utgått eller ekipaget nått fram till patrullstigens
slutmarkering. Momentet är uppdelat i tre delar: vindmarkering, ljudmarkering, patrulleringens
utförande. För högsta betyg på markeringsdelarna skall hunden tydligt markera figuranten och
man skall på hundens kroppshållning tydligt se riktningen för markeringen. Om hunden sätter
sig eller strävar ut vid markeringen bedöms som likvärdigt. Endast markering av en
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vindfigurant betygssätts. Markerar hunden på grund av vindförhållandena båda figuranterna
ges hunden betyg med utgångspunkt från den bästa markeringen. Skulle hunden på grund av
uppläggningen av provet få vindmarkering eller blandad vind/ljudmarkering vid ljudfiguranten
eller vindfiguranten får inte detta innebära betygsneddrag, utan hunden skall bedömas utifrån
den kvalité markeringen har. Vid ljudmarkeringen påverkas betyget av hur snabbt hunden tar
ljudet.
Vägledande skall vara ekipagets uppträdande under patrulleringen t.ex. vid markering eller
stillastående bevakning. Samarbete hund-förare premieras.
Föraren disponerar själv patrullstig och tid och väljer själv när de ska fortsätta efter
markering/stillastående. För maxbetyg ska ljud- och minst en vindfigurant ha markerats och
föraren ska kunna visa riktning och vilken typ av markering. Om en typ av markering (vindeller ljud) saknas är maxbetyget 7 och om både vind- och ljudmarkering saknas underkänns
momentet. Tempot under patrulleringen ska beaktas så att för kort eller för lång tid i
förhållande till idealtiden medför betygsneddrag.
Högljutt gnäll och skall innebär betygsneddrag dock inte så mycket som vid ej markerad
figurant.
Vindmarkering
Ljudmarkering
Patrulleringens utförande

4
4
3

Uppläggning:
Provet kan genomföras i öppen alternativt betäckt terräng eller en kombination av dessa.
Ljudfigurantens väg får dock ej vara synlig. Patrullstigen skall vara tydligt markerad,
markeringar skall sättas upp senast 12 timmar före beräknad första start. Föraren skall
meddelas då ekipaget nått halva patrullsträckan, varvid använd tid meddelas föraren. Under
provet följes ekipaget av erforderliga funktionärer på sådant avstånd att hundens arbete ej
störs. Utöver erforderliga figuranter får inga andra personer uppehålla sig i området utan
tävlingsledarens godkännande. Figuranterna skall utplaceras på samma platser för samtliga
tävlande.
Om bärplockare eller dylikt uppträder i området och stör arbetet skall tidskompensation ges.
Klockan skall i sådana fall stoppas, då störningen konstateras och ska åter sättas igång, då
störningen upphört. Föremål får ej placeras ut som störningar.
Patrullhundsreglerna Sid 45, Patrull, Summa koeff lägre klass
Summa koeff för specialmoment i ptrh-gr lkl 30 35
Patrullhundsreglerna, Sid 46-49, Patrull högre klass specialmoment
HÖGRE KLASS
PATRULLERING MED SPÅRUPPTAG
/…/
SPÅRNING
/…/
PATRULLERING
/…/
HÖGRE KLASS
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PATRULLERING MED SPÅRUPPTAG
Koeff 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------Som i lkl.
Bedömning:
Som i lkl.
Uppläggning:
Som i lkl.
HALT
Koeff 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------Som i lkl.
Bedömning:
Som i lkl.
SPÅRNING
Koeff 13
-------------------------------------------------------------------------------------------------Spårning på ett ca 600 m långt, ca 60-70 minuter gammalt icke-förarspår. Spåret ska innehålla
minst 2 st 90-graders vinklar. Spårläggaren ska lägga ut fyra (4) föremål (trä, metall och tyg) på
spåret, därav ett vid spårets slut. Föremålen ska vara 10-12 cm långa och ca 2 cm tjocka, utom
sista föremålet som ska vara tre gånger så långt som övriga föremål.
Spårtiden får uppgå till högst 25 minuter.
Bedömning:
Som i lkl.
Uppläggning:
Som i lkl.
PATRULLERING
Koeff 13
-------------------------------------------------------------------------------------------------Patrullsträckans längd ska vara ca 700 meter. Patrullsträckan ska vara avvallad i båda
riktningarna med hund och minst 2 personer före första start. Patrullering sker med start från
båda hållen. En ljudfigurant ska röra sig i en triangel med sidorna 30 meter. Ljudfiguranten
startar och går mot den patrullerande hunden. Ljudfiguranten startar 60 meter från
patrullstigen och är som närmast 30 meter från stigen. På patrullsträckan ska finnas två
vindfiguranter placerade på motsatta sidor om patrullstigen väl förskjutna i sidled. Avståndet
till vindfiguranterna ska vara ca 40-50 meter från patrullstigen. I samtliga klasser avlossas ett
skott efter ca 50 meters patrullering av tävlingsledaren eller av denne utsedd funktionär.
Patrulleringstiden är baserad på en hastighet av ca 3 minuter per 100 meter.Patrulleringstiden
får uppgå till högst 21 minuter.
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Bedömning:
Som i lkl men med nedanstående koefficienter.
Vindmarkering
Ljudmarkering
Patrulleringens utförande

4
4
5

Uppläggning:
Som i lkl.
Patrullhundsreglerna Sid 49, Patrull, Summa koeff högre klass
Summa koeff för specialmoment i ptrh-gr hkl 36 40
Patrullhundsreglerna, Sid 50-53, Patrull elitklass specialmoment
ELITKLASS
PATRULLERING MED SPÅRUPPTAG
/…/
SPÅRNING
/…/
PATRULLERING
/…/
ELITKLASS
PATRULLERING MED SPÅRUPPTAG
Koeff 13
-------------------------------------------------------------------------------------------------Som i lkl men patrullering får endast ske i en riktning, patrullsträckans längd skall vara ca 150
meter och max-tiden för patrulleringen är 6 minuter.
Bedömning:
Som i lkl, förutom anvisningarna om hund som vänts vid patrullsträckans slut.
Uppläggning:
Som i lkl.
HALT
Koeff 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------Som i lkl.
Bedömning:
Som i lkl.
SPÅRNING
Koeff 15
-------------------------------------------------------------------------------------------------Spårning på ett ca 800 m långt, ca 80-90 minuter gammalt icke-förarspår. Spåret ska innehålla
minst två (2) 90-graders vinklar samt minst en (1) spetsvinkel. Spårläggaren ska lägga ut fem
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(5) föremål (trä, metall, plast och tyg) på spåret, därav ett vid spårets slut. Föremålen ska vara
10-12 cm långa och ca 2 cm tjocka, utom sista föremålet som ska vara tre gånger så långt som
övriga föremål. Spårtiden får uppgå till högst 30 minuter.
Bedömning:
Som i lkl samt om tre föremål saknas är max-betyget 5.
Uppläggning:
Som i lkl.
PATRULLERING
Koeff 15
-------------------------------------------------------------------------------------------------Patrullsträckans längd ska vara ca 800 meter. Patrullsträckan ska vara avvallad i båda
riktningarna med hund och minst 2 personer före första start. Patrullering sker med start från
båda hållen.
En (1) ljudfigurant ska röra sig i en triangel med sidorna 30 meter. Ljudfiguranten startar och
går mot den patrullerande hunden. Ljudfiguranten startar 70 meter från patrullstigen och är
som närmast 40 meter från stigen.
På patrullsträckan ska finnas två vindfiguranter placerade på motsatta sidor om patrullstigen
väl förskjutna i sidled. Avståndet till vindfiguranterna ska vara ca 50-60 meter från
patrullstigen. I samtliga klasser avlossas ett (1) skott efter ca 50 meters patrullering av
tävlingsledaren eller av denne utsedd funktionär. Patrulleringstiden är baserad på en hastighet
av ca 3 minuter per 100 meter. Patrulleringstiden får uppgå till högst 24 minuter.
Bedömning:
Som i lkl men med nedanstående koefficienter.
Vindmarkering
Ljudmarkering
Patrulleringens utförande

4
4
7

Uppläggning:
Som i lkl.
Patrullhundsreglerna Sid 53, Patrull, Summa koeff elitklass
Summa koeff för specialmoment i ptrh-gr ekl 42 45
Patrullhundsreglerna Sid 54, Materiel, Tjänstetecken
Bilden och texten om tjänstetecken utgår .
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Bilaga 3
till protokoll vid regelkonferens 2014
Bilagan innehåller gamla och nya koefficienter samt krav för godkännande, uppflyttning och
certpoäng uttryckta i procent och poäng.

Appellklass
Gammal
koeff
4
2
2
2
4
4
5

Ny
koeff
4
2
2
2
0
2
4

Summa lydn

23

16

Budföring
Spår/Rapp/Sök

2
7

2
7

Summa spec

9

9

Summa total

32

25

Uppfl total
Uppfl spec

70%
70%

175
63

Godk total
Godk spec

50%
50%

125
45

Moment
Linförighet
Framförgående
Läggande
Inkallande
Apportering
Hopp
Platsliggande

Diff

Kommentar
Ändrat utförande

-4
-2
-1

Utgår
Ändrat utförande
Ändrat utförande

-7

-7
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Lägre klass spår, rapport, sök
Gammal
koeff
4
3
2
2
5
5
4
5

Ny
koeff
4
2
2
2
4
4
3
4

Summa lydn

30

25

-5

Budföring
Spår/Rapp/Sök

4
26

4
31

+5

Summa spec

30

35

+5

Summa total

60

60

Uppfl total
Uppfl spec
Uppfl lydn

70%
70%
50%

420
245
125

Godk total
Godk spec

50%
50%

300
175

Moment
Linförighet
Framförgående
Läggande
Inkallande
Krypande
Apportering
Hopp
Platsliggande

Diff

Kommentar

-1
-1
-1
-1
-1

Ändrat utförande

Spår 7 + 24
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Högre klass spår, rapport, sök
Gammal
koeff
4
4
4
4
2
3
3
4

Ny
koeff
4
3
3
3
2
3
3
3

Summa lydn

28

24

-4

Uppletande
Spår/Rapp/Sök

6
26

8
28

+2
+2

Summa spec

32

36

+4

Summa total

60

60

Uppfl total
Uppfl spec
Uppfl lydn

80%
80%
60%

480
288
144

Godk total
Godk spec

50%
50%

300
180

Moment
Fritt följ
Inkallande
Framåtsändande
Krypande
Skall
Tungt föremål
Hopp
Platsliggande

Diff

Kommentar

-1
-1
-1

Ändrat utförande

-1

Ändrat utförande

Spår 8 + 20
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Elitklass spår, rapport, sök
Gammal
koeff
4
4
4
4
2
2
3
2
2
3

Ny
koeff
4
4
4
4
2
2
2
2
1
2

Summa lydn

30

27

-3

Uppletande
Spår/Rapp/Sök

6
29

8
30

+2
+1

Summa spec

35

38

+3

Summa total

65

65

Certp total
Certp huvudmom
Certp lydn

80%
80%
70%

520
240
189

Godk total
Godk spec

50%
50%

325
190

Moment
Fritt följ
Inkallande
Framåtsändande
Krypande
Skall
Metall
Tungt föremål
Hopp
Stege
Platsliggande

Diff

Kommentar

-1
-1
-1

Spår 8 + 22
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Lägre klass skydds
Gamma
l koeff
4
3
2
2
5
5
4
5

Ny
koeff
4
2
2
2
4
4
3
4

Summa lydn

30

25

Budföring
Spår
Transport 1
Överfall 1
Bevakning 1
Transport 2
Överfall 2
Bevakning 2

4
7

4
7
3
5
5
3
4
4

Summa spec

30

35

Summa total

60

60

Uppfl total
Uppfl spec
Uppfl lydn

70%
70%
50%

420
245
125

Godk total
Godk spec

50%
50%

300
175

Moment
Linförighet
Framförgående
Läggande
Inkallande
Krypande
Apportering
Hopp
Platsliggande

Diff

Kommentar

-1
-1
-1
-1
-1

Ändrat utförande

-5

Nytt
Nytt
Nytt
Nytt
Nytt
Nytt
+5
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Högre klass skydds
Gamma
l koeff
4
4
4
4
2
3
3
4

Ny
koeff
4
3
3
3
2
3
3
3

Summa lydn

28

24

-4

Uppletande
Spår
Civilsändande
Transport 1
Överfall 1
Fasttagande
Bevakning 1
Dubbelretning
Transport 2
Överfall 2
Modprov
Släppande
Bevakning 2

6
8
0
2
3
5
0
4
2
2
5
5
0

8
8
2
2
3
4
3
0
2
3
5
3
3

+2

Summa spec

42

46

+4

Summa total

70

70

Uppfl total
Uppfl spec
Uppfl lydn

70%
70%
60%

490
322
144

Godk total
Godk spec

50%
50%

350
230

Moment
Fritt följ
Inkallande
Framåtsändande
Krypande
Skall
Tungt föremål
Hopp
Platsliggande

Diff

Kommentar

-1
-1
-1

Ändrat utförande

-1

Ändrat utförande

+2

Nytt

-1
+3
-4

Nytt
Utgår

+1
-2
+3

Ändrat utförande
Nytt
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Elitklass skydds
Moment
Fritt följ
Inkallande
Framåtsändande
Krypande
Skall
Metall
Tungt föremål
Hopp
Stege
Platsliggande

Gammal
koeff Ny koeff
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
3
2
2
2
2
1
3
2

Diff

Kommentar

-1
-1
-1

Summa lydn

30

27

-3

Uppletande
Spår
Avsökande
Ståndskall 1
Ståndskall 2
Civilsändande
Transport 1
Överfall 1
Fasttagande
Dubbelretning
Bevakning 1
Transport 2
Överfall 2
Modprov
Släppande
Bevakning 2
Flykt m skott

6
8
4
2
2
2
2
2
3
3
2
2
1
4
3
2
2

8
8
6
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
3
2
2
2

+2

Summa spec

50

53

+3

Summa total

80

80

Certp total
Certp huvudmom
Certp lydn

80%
75%
70%

640
277,5
189

Godk total
Godk spec

50%
50%

400
265

+2
Ändrat utförande

Ändrat utförande
+1
-1
-1

Ändrat utförande
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Lägre klass patrull
Gamma
l koeff
4
3
2
2
5
5
4
5

Ny
koeff
4
2
2
2
4
4
3
4

Summa lydn

30

25

-5

Patr m spårupptag
Halt
Spårning
Patrullering

10
0
10
10

11
2
11
11

+1
+2

Summa spec

30

35

+5

Summa total

60

60

Uppfl total
Uppfl spec
Uppfl lydn

70%
70%
50%

420
245
125

Godk total
Godk spec

50%
50%

300
175

Moment
Linförighet
Framförgående
Läggande
Inkallande
Krypande
Apportering
Hopp
Platsliggande

Diff

Kommentar

-1
-1
-1
-1
-1

Ändrat utförande

Nytt
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Högre klass patrull
Gamma
l koeff
4
4
4
4
2
3
3
4

Ny
koeff
4
3
3
3
2
3
3
3

Summa lydn

28

24

-4

Patr m spårupptag
Halt
Spårning
Patrullering

12
0
12
12

12
2
13
13

+2
+1
+1

Summa spec

36

40

+4

Summa total

64

64

Uppfl total
Uppfl spec
Uppfl lydn

80%
80%
60%

512
320
144

Godk total
Godk spec

50%
50%

320
200

Moment
Fritt följ
Inkallande
Framåtsändande
Krypande
Skall
Tungt föremål
Hopp
Platsliggande

Diff

Kommentar

-1
-1
-1

Ändrat utförande

-1

Ändrat utförande

Nytt
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Elitklass patrull
Gamma
l koeff
4
4
4
4
2
2
3
2
2
3

Ny
koeff
4
4
4
4
2
2
2
2
1
2

Summa lydn

30

27

-3

Patr m spårupptag
Halt
Spårning
Patrullering

14
0
14
14

13
2
15
15

-1
+2
+1
+1

Summa spec

42

45

+3

Summa total

72

72

Certp total
Certp specialmom
Certp lydn

80%
80%
70%

576
360
189

Godk total
Godk spec

50%
50%

360
225

Moment
Fritt följ
Inkallande
Framåtsändande
Krypande
Skall
Metall
Tungt föremål
Hopp
Stege
Platsliggande

Diff

Kommentar

-1
-1
-1

Nytt
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