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IPO Nordic Style
Utveckla IPO-NS till att ersätta våra svenska bruksprov
Inkomna synpunkter
Inför klass I, II och III av IPO-NS på nationell basis.
Klass III körs då med dagens regler, men bara en dag.
Vid internationella tävlingar och SM kör man som nu, två dagar. Jag har utgått från dagens IPO-NS regler när jag
har klurat ut följande:
Behörighetsprov IPO-NS. (Naturligtvis kvarstår kravet på MH/BPH.) Man genomför helt enkelt lydnadsdelen och
uppletandet som ingår i klass I. Krav för godkännande kan t.ex. vara snittbetyg 7. (Såja, då var appellen
avskaffad.) När det nedan refereras till klass III, är det alltså dagens IPO-NS regler som åsyftas.
LYDNAD
Klass I: Platsliggning i grupp. 2 minuter med föraren på 15 meters avstånd Inkallande. Samma som klass III men
1/3 av avståndet vid inkallning. Linförighet. Läggande under marsch. 5 meter transport före och 5
meter(föraren) efter läggandet. Apportering. Apportens vikt 650gram.
Klass II: Platsliggande i grupp. 3 minuter med föraren på 30 meters avstånd. Inkallande. Samma som klass III, men
2/3 av avståndet vid inkallning. Fritt följ. Samma som klass III men utan vändningar på stället. Ställande under
marsch. 10 meter transport före och 10 meter(föraren) efter ställandet. Platsläggande under marsch. Samma
meteravstånd som ställande. Apportering. Apportens vikt 1kg.
UPPLETANDE
Klass I: 4 föremål varav 2 ska apporteras in. (Markeras för skyddshundarna.) 5 minuter.
Klass II: 4 föremål varav 3 ska apporteras in. (Markeras för skyddshundarna.) 5 minuter
UPPLETANDE AV SPÅR
Klass I: Direktpåsläpp.
Klass II: Upptagsruta, 30x30 meter.
SPÅRNING
Klass I: 1000 meter, liggtid 60 minuter, 8 apporter, max tid 30 minuter.
Klass II: 1500 meter, liggtid 90 minuter, 8 apporter, max tid 40 minuter.
RAPPORTFÖRING
Klass I: Samma sträckning som dagens lägre klass.
Klass II: Samma sträckning som dagens högre klass.
SÖK
Klass I: 100x150 meter, 3 figuranter varav en dold. Max tid 15 minuter.
Klass II: 100x275 meter, 3 figuranter varav 1 dold. Max tid 20 minuter.
SPÅR FÖR SKYDDSHUNDARNA
Klass I: 400 meter, liggtid 40 minuter, 3 apporter, max tid 20 minuter.
Klass II: 500 meter, liggtid 45 minuter, 3 apporter, max tid 20 minuter.
SKYDD Avsök. Inget avsök i klass I och klass II.
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Klass I: Transport. Enligt dagens lägre klass. Överfall. Enligt dagens lägre klass. Bevakning. Enligt reglerna för
klass III.
Klass II: Transport. Enligt reglerna för klass III. Överfall. Enligt reglerna för klass III. Sändande med bevakning.
Enligt reglerna för klass III. Modprov. Enligt reglerna för klass III. Släppande. Enligt reglerna för klass III.
Bevakning. Enligt reglerna för klass III. Meter och tidsangivelser ovan kan säkert diskuteras, precis som
klassernas utformning, vilka moment som ska ingå och certgräns i klass III. Koefficienter har jag inte räknat på.
Kontroversiellt? Ja, men någon gång måste det hända. Förhoppningen är att alla nordiska länder inför detta, så
man kan åka kors och tvärs över gränserna för att tävla, även i de lägre klasserna. Om bara Sverige inför det?
Då kommer våra hundar vara mycket väl förberedda för NM. För de raser som har krav på bruksmerit vid
utställning, blir det som följer: För att kunna ta cert krävs godkänt resultat i IPO-NS I. För att kunna plocka ut
championat, uppflyttad till IPO-NS II.
I bruksgrenen bevakning bör lydnaden anpassas så den stämmer överens med IPO-NS programmet. Det finns
säkert fler saker som blir påverkade av en sådan här massiv förändring, men man brukar säga att problem är till
för att lösas. Så, lycka till

Diskussion
Vi i Sverige styr inte över internationella regler. Dagens regelverk för IPO NS handhas av FCI. Om Sverige inför
nationella regler som i den högsta tävlingsklassen ska likna de internationella reglerna, kommer vi att bli
tvungna att acceptera regeländringar som FCI inför i den internationella IPO NS, som alltså ska motsvara vår
nationella klass III. Vi blir begränsade i våra ändringar av regler i klasserna I och II, eftersom de ska leda till klass
III, som vi i praktiken inte styr över.

Förslag från UG Bruks
Dagens bestämmelser bör kvarstå.

SM-status för IPO NS
Inkomna synpunkter
Eftersom Mondioring fr o m 2019 har fått SM-status, trots ett litet antal utövare i Sverige, bör även Nordic Style
få SM-status. Det med anledning av att NS är den gren som är mest likvärdig vad gäller regler som gäller för NM
än de regler som gäller för ”svensk-brukset” på SM. En SM-status skulle förmodligen också motivera fler
klubbar att arrangera Nordic Style-tävlingar.

Diskussion
IPO NS har endast förekommit som tävlingsgren i Sverige sedan 2017. Antal starter (inkl strykningar) har under
de två åren varit 88. Fördelning på de olika grupperna är: skydd 3, sök 7, spår 78, rapport 0. För att få tävla SM
krävs tre resultat under det senaste året, och idag torde det inte vara tillräckligt många som har möjlighet att
kvalificera.
Grenen borde etableras först, innan ett SM arrangeras. Sedan starten 2017 är det endast Knivsta BK, Roslagens
BK, Strängnäs BK och Schäferdistriktet Västra som har arrangerat IPO NS. Grenen borde spridas till hela Sverige
innan ett SM kommer till stånd.

Förslag från UG Bruks
Dagens bestämmelser bör kvarstå, tills grenen har etablerats i hela Sverige.
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Godkänd IPO2 ska ge möjlighet att tävla i IPO Nordic Style
Inkomna synpunkter
Förslagsställarna anser att det vore ett bra sätt att göra det möjligt att fortsätta tävla med hundar som inte bör
utsättas för höga hopp eller andra mer fysiskt belastande moment. Det är ju högst rimligt att även ipo-hundar
ska kunna delta i "snällare" tävlingar när de blivit äldre eller kanske inte fysiskt klarar att tävla IPO längre.

Diskussion
Att ta in IPO 2 (omdöpt till IGP 2) innebär att grundtanken med ett regelverk specifikt baserat på de nationella
provformerna faller. Det var det man jobbade för då förslag om internationell prövningsordning för Nordic
Style lades fram till FCI.
Idag behöver de tävlande kvalificera sig nationellt. Ingångskravet i Sverige är godkänd i högre klass i aktuell
bruksgren. Detta säkerställer att hundarna är tränade och tävlade t.ex. i momenten uppletande och
platsliggning innan de tävlar IPO NS. De har, beroende på vilken gren de anmäler till, tränat och tävlat
rapportmomentet, sökmomentet, eller spårupptag. Inget av dessa moment ingår i IGP 2. Sammantaget anser vi
att det inte är säkerställt att en hund med godkänt resultat i IGP 2 är kvalificerad att tävla i IPO NS.

Förslag från UG Bruks
Dagens bestämmelser bör kvarstå.

Apportering
Inkomna synpunkter
Ändra så man går ut 12 m och lägger sen stora apporten eller byt ut till en mindre så folk kan kasta den.

Diskussion
Förslaget är inte en efterfrågad förändring. Men om förslaget stöds av fler kommer förslaget att diskuteras i
samband med kommande ändringar av regelverket, vilket handhas av FCI.

Förslag från UG Bruks
Dagens bestämmelser bör kvarstå.
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