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Specialmoment bruksprov patrullhund
Ändra prioriteringen
Inkomna synpunkter
Prioritering i bruksprov patrullhund bör ändras borde vara som i övriga bruksgrenar. Det innebär en ändring i
reglerna där man tar bort företrädet för de som är godkända patrullhundar i Hemvärnet.

Diskussion
Den vanligaste motiveringen är att man tror att intresset för att ordna tävlingar minskar då patrullhundar har
företräde och hemmaekipage har svårare kommer med i lkl och hkl. Många är nyfikna och intresserade av den
"nyaste" grenen, men får man inte chans att tävla så minskar intresset. Grenen kommer att dö ut och det vore
verkligen synd.

Förslag från UG Bruks
Intressant förslag. Det vore roligt att se om det verkligen ordnas fler tävlingar om denna förutsättning ändras.
Man kan ju även se det som en möjlig rekrytering från SBK till Hemvärnet.

Samma regelbok som övriga brukset
Inkomna synpunkter
Det har kommit förslag på att patrullhund ska vara med i samma regelhäfte som övriga brukset.

Diskussion
Det är ju en av bruksgrenarna och hör då hemma tillsammans med de övriga grenarna. Det kan även få fler att
upptäcka grenen.

Förslag från UG Bruks
Tillstyrker. Lydnaden är ju densamma och det är inte alltför mycket i de allmänna bestämmelserna som skiljer.

Ändra möjlighet att starta direkt i lägre klass
Inkomna synpunkter
På grund av ändrade regler för slutprov för patrullhundar Hv så bör man ej kunna starta i lägre klass utan ska
starta i appell.

Diskussion
Tidigare var kravet att ekipaget skulle ha godkänt på samtliga lydnadsmoment i lägre klass (utom kryp och
apportering och med tillägg fritt följ) innan man fick gå upp på certprov. I de nya slutprovsreglerna finns inget
sådant krav, utan under själva slutprovet testas hundens funktionella lydnad (fritt följ i terräng, inkallning, hopp
över naturhinder, platsliggning).

Förslag från UG Bruks
Tillstyrker
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Utöka avståndet till figuranterna på patrullstigen
Inkomna synpunkter
Flytta ut samtliga figuranter i alla klasser 10 m (dvs ljudfig. är som närmast 30 m i lägre klass)

Diskussion
Det är inte så långa avstånd från stigen ut till figuranterna och speciellt i lägre klass kan det vara svårt att få till
en helt dold väg för ljudfiguranten (startar 50 m ifrån och ska röra sig 30 m längs med stigen på att avstånd av
20 m).

Förslag från UG Bruks
Tillstyrker

Förtydligande av de anvisningar som finns
Inkomna synpunkter
Ett flertal förslag som innebär ett förtydligande av redan gällande regler har kommit in. Det är anvisningar för
hur föraren ska agera i vissa fall och upplägg i vissa fall t.ex. låg ställning i halten, tidsåtgången vid patrullering,
momentet stillastående bevakning bör beskrivas som man vet hur det ska utföras, starten finns inte med när
momentet patrullering börjar, klarlägga vad som menas med ”markering” och ”metodik”, att provhund ska
användas på patrullsträckan innan tävlingsstart, bedömning av tidsåtgången (ojämn tid på första respektive
andra halvan alternativt ta bort halvtidsangivelsen) patrullstigens sträckning (ej cirkel) etc.

Diskussion
Det är bra att förtydliga i reglerna hur de olika momenten ska gå till så att tävlande och domare vet vad som
ska bedömas.

Förslag från UG Bruks
Håller med om att vissa saker behöver förtydligas och till viss del utvecklas.

Huvudmoment?
Inkomna synpunkter
Man tycker att det i reglerna ska framgå vilket som är huvudmomentet i grenen.

Diskussion
En fördel kan vara att alla kan fortsätta tävla trots att man missat någon del. Specificerar man vilket
huvudmomentet är (förslagsvis patrulleringen) så bör man se över hur koefficienterna är fördelade. Har man
inget specificerat huvudmoment kanske man ändå måste beskriva vad som räknas före det andra om tävlande
hamnar så en likadan slutpoäng-summa. Andra för- och/eller nackdelar? Poängkrav för cert? Vad är viktigast?

Förslag från UG Bruks
Är öppna för förslag gällande detta.
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