Regelrevidering 2022
Utställnings- och championatregler
Svenska Brukshundklubben har avelsansvar för ett tjugotal raser/rasvarianter, vi benämner
dem bruksraser. Hundar har genom alla tider assisterat människan i olika avseenden,
eftersom hundens utmärkta egenskaper och förmågor har hjälpt människan med diverse
uppgifter. Bruksprov är kynologiska prov, dvs bruks- och rasspecifika prov avsedda för
utvärdering av de raser Svenska Brukshundklubben har avelsansvar för. I bruksprov
granskas hundens förmåga att utföra olika uppgifter och ta till sig träning. Proven värderar
hundens naturliga fallenheter, dess utmärkta luktsinne och agerande för flockens bästa.
I Svenska Brukshundklubbens stadgar § 1 Övergripande mål för Kennelklubbens
medlemsorganisationer, beskrivs ett gemensamt övergripande mål – att kontinuerligt skapa
goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet genom;
o
o

att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt och
exteriört fullgoda rasrena hundar,
att bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr
och praktiskt bruk av dessa raser, [..]

Vi ska skapa förutsättningar för friska och sunda hundar med de mentala och fysiska egenskaper
som gör att de kan utföra sina uppgifter. De ska lämpa sig för arbete, hålla måttet enligt
rasstandarden och fungera i samhället tillsammans med människor och andra djur.

Inför kommande låsningsperiod gällande svenska championatregler och särbestämmelser har
Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse fattat ett inriktningsbeslut som går i linje med
Brukshundklubbens värdegrund kring de raser vi har avelsansvar för. Detta innebär att alla raser
Svenska Brukshundklubben har ett övergripande avelsansvar för, ska ha arbetsmerit för att
kunna tävla om certifikat vid utställning. Sedan tidigare har samtliga raser krav på någon form av
meritering för svenskt utställningschampionat (SE UCh). Mentaltest kan dock inte anses som ett
arbetsprov i dess rätta bemärkelse.

Som ett led i processen och som underlag för diskussion inom respektive rasklubb har utskottet för
avel och hälsa, efter input från rasklubbar, tagit fram förslag på arbetsprov som skulle kunna ligga
till grund för meritering. Vid regelreviderings- och RAS/RUS-konferenserna har underlag delgivits
respektive rasklubb. Vi hoppas att processen inom rasklubbarna är full igång.
Proven ska vara rasspecifika arbetsprov. Det vill säga främst de prov som är avsedda för
utvärdering av de raser Svenska Brukshundklubben har avelsansvar för. Arbetsprov bör pröva
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såväl hundens naturliga fallenhet för arbetsuppgiften som dess förmåga att ta till sig träning –
lydnad/styrbarhet.

För de raser som idag har krav på arbetsmerit för såväl certifikat som championat, ligger i stort
nuvarande bestämmelser kvar. Vi önskar dock att en översyn görs av respektive rasklubb och att
en återkoppling sker senast 1 april huruvida nuvarande arbetsprov är relevanta för rasen eller ej.
För de raser som idag inte har krav på arbetsmerit för erhållande av certifikat och har möjlighet
till meritering genom mentaltest, önskar vi återkoppling enligt tidigare uppdrag, kring vilka
arbetsprov som kan vara aktuella för respektive ras samt på vilken nivå;
a) erhållande av svenskt utställningscertifikat,
b) arbetsmerit för erhållande av svenskt utställningschampionat.

Rasklubbarnas förslag ska vara Svenska Brukshundklubben tillhanda senast den 1 april 2020,
via e-post: agneta.olsson@brukshundklubben.se

Vänliga hälsningar,
Eu

Agneta Olsson
Handläggare
Utskottet för avel och hälsa

