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Materiel
Tungt föremål
Inkomna synpunkter
Vissa raser missgynnas av kategoriindelningen baserad på rasens medelmankhöjd. Små hundar har också
svårare att balansera föremålet. Sänk övre gränsen för vilka raser/ hundar som ska ha 3 kg föremål.

Diskussion
Det är svårt att hitta ett annat kriterium än mankhöjden för indelning av raserna. Vikt kan variera högst
avsevärt och hundens kroppskonstitution skulle kräva en mera subjektiv analys av varje ras. Med möjligheten
till inmätning har också en finare indelning kunnat göras. En sänkning av övre gränsen för 3 kg föremål skulle
innebära en mycket smal kategori och borde i så fall åtföljas av justeringar neråt även av de övriga gränserna
för 1, 2 och 3 kg. Hur man än indelar så kommer ingen absolut rättvisa att skipas. Ofta är det nog också
hundens vilja som betyder mer än hundens storlek. I mycket extrema fall (små dvärghundar) kan dagens
föremål innebära en omöjlighet för hunden men dessa fall är mycket sällsynta (om de över huvud taget
förekommer).
En minskning av mellanstyckets bredd för de lättare föremålen vore rimlig men frågan är om den är
kostnadsmässigt försvarbar.

Förslag från UG Bruks
Dagens bestämmelser bör kvarstå.

Stegen
Inkomna synpunkter
Stegen innebär problem för småväxta hundar.

Diskussion
Till skillnad från hinderhöjder och apportvikter så är stegen densamma oavsett hundens storlek. Ett införande
av olika storlekar på stegen verkar inte rimligt att genomföra. Ett alternativ är förstås att låta stegen utgå,
momentet förekommer bara i elitklass anses allmänt ganska lätt med övervägande höga betyg och koefficient
1. Denna koefficient skulle kunna läggas på något mera avancerat moment. Då skulle även problemen med
eventuella halkiga stegpinnar försvinna. Vad gäller skaderisk är nog stegen ett större problem än vanliga
hopphinder och tunga apporter.

Förslag från UG Bruks
Dagens bestämmelser bör kvarstå.
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