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Budföring och Uppletande av föremål
Budföring
Ersätt budföring med uppletande i appellklass
Inkomna synpunkter
Ett stort antal synpunkter går ut på att momentet i appellklass och lägre klass ska ersättas med uppletande av
föremål i någon form.

Diskussion
Vid senaste revideringen sänktes ”insteget” till att börja tävla bruks genom att appellklassen gjordes enklare.
Det är att märka att denna ändring gjordes med bibehållen slutnivå, alltså utan att sänka kraven i elitklass.
Budföring är ett dressyrmässigt ganska enkelt moment, problem kan förstås uppstå med hundar som brister i
tillgänglighet. Budföringen i lägre klass är det enda momentet där hunden prövas vid skott under aktivitet
(undantaget rapportföringen och flykt med skott i elitklass skydds). Att införa ett uppletande av föremål i
appellklass skulle öka svårighetsgraden i klassen avsevärt. Det krävs förstås en apportering, och då inte bara av
en enkel apportbock utan av lite svårare föremål. Hunden skulle också förväntas arbeta fritt på ganska långt
avstånd från föraren. Det finns inget som styrker att det skulle vara befrämjande för momentet som sådant att
det läggs in redan på låg nivå i klasserna. De förare som tror att uppletande måste introduceras tidigt har
förstås alla möjligheter att göra så, oavsett när momentet kommer in i klasserna. Men appellklassen är inte
bara till för rutinerade förare som börjar om med en ny hund, vi måste rekrytera nya förare också, och det i
konkurrens med andra discipliner.

Förslag från UG Bruks
Dagens bestämmelser bör kvarstå.

IPO-ingång (IGP-ingång) hos budföringsmottagare
Inkomna synpunkter
Så kallad IPO-ingång bör tillåtas även hos budföringsmottagaren.

Diskussion
Det finns knappast skäl att ställa andra krav på ingången vid inkommandet till mottagaren vid budföringen. En
strikt läsning av dagens regler innebär att alternativet IPO-ingång endast gäller hos föraren. Dock finns
utrymme att även inkludera hjälpförare och den tolkningen kommer att kommuniceras ut.

Förslag från UG Bruks
IPO-ingång hos budföringsmottagaren ska tillåtas.

Uppletande av föremål
Passiv markering
Inkomna synpunkter
Passiv markering av föremål föreslås.
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Diskussion
Passiv markering av föremål föreslogs av UG Bruks företrädare för ett antal år sedan men rönte inget som helst
intresse. Motiveringen för ändringen var densamma som nu: att underlätta för framför allt polisens
tjänstehundar att delta vid våra bruksprov. För polisens del heter motsvarande moment nu (2018)
”Platsundersökning” och skiljer sig, även bortsett från att endast passiv markering accepteras, en hel del från
SBK:s uppletande av föremål. Rutan är 40 x 40 meter, föraren får arbeta från alla sidor och hunden ska från alla
sidor kunna iakttas i hela rutan. Tiden är satt till 10 minuter så hundens arbetssätt är rimligen relativt långsamt
vilket nog också krävs för att hitta föremålen där ett är 2 – 4 cm, två är 4 – 8 cm och ett större än 20 cm.
Med passiv markering skulle det förstås bli så att provet i apporteringsdelen, en vanlig källa till betygsneddrag,
bortfaller för dessa hundar. Risk föreligger förstås också att ett annat föremål upptäcks då ett föremål hämtas
in.
Trots svårigheter att anpassa uppletanderutorna till de krav som passiv markering ställer kan man tänka över
om det finns någon lösning. Alternativet är väl att det är så olika arbetssätt vid platsundersökning respektive
uppletande av föremål att hunden utan större problem också kan hantera föremål på olika sätt.

Förslag från UG Bruks
Dagens bestämmelser bör kvarstå.

Avlämnande
Inkomna synpunkter
Fyller anvisningen om speciellt avlämnande av sista föremålet någon funktion?

Diskussion
Anvisningen om speciellt avlämnande av fjärde (elitklass) respektive tredje (högre klass) föremålet verkar
ibland vara mera till förfång än nytta. Den gäller ju bara för erhållande av högsta betyg vilket skapar förvirring
kring vad som gäller avlämnande av övriga föremål. Bättre vore nog att ange att alla föremål ska apporteras på
ett sådant sätt att föraren inte behöver plocka upp dem efter hunden.

Förslag från UG Bruks
Ta bort anvisningen om speciellt avlämnande av sista föremålet och ange i stället att alla föremål ska levereras
”till handen”.
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