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Svenska Brukshundklubben inför
internationella regler för lydnadsprov 2017
Svenska Brukshundklubben vill införa Fédération Cynologique Internationale* (FCIs) regler för
lydnadsprov och tävlingar fullt ut fr.o.m 2017.

Bakgrund
Utskottsgrupp lydnad (UG lydnad) som är underställd SBKs utskott för prov och tävling, tog 2012 ett
inriktningsbeslut att starta ett projekt för att införa FCIs regler för lydnadsprov och tävlingar i alla
klasser vid kommande regelrevidering 2017. Projektet började i samband med den centrala
lydnadsdomarkonferensen i Örebro 2012 där UG lydnad för första gången informerade om de
internationella lydnadsreglerna inför lydnadsdomare från hela Sverige.
Det allmänna mottagandet var positivt då skillnaderna mellan FCIs regler och våra svenska inte är så
stora. Införandet av internationella lydnadsregler innebär inte några helt nya moment däremot
förändras ordningen i klasserna och några moment innehåller en del förändringar. Sveriges regler för
elitklass följer redan idag i huvudsak FCIs regler (motsvarar Class 3 i internationella regler).
Den 25 april 2013 skickade UG Lydnad ut en fråga till alla distrikt i Sverige: "Vilka för- och nackdelar
ser ni med att Sverige inför (FCIs) regler för lydnadsprov och tävlingar 2017?". Syftet var att få en bild
över åsikter runtom i landet, och om UG Lydnad skulle fortsätta sitt arbete med att införa
internationella regler i alla klasser samt att införa en helt ny rolig debutantklass.

Remissrunda har gett följande förslag
Remissvaren från distrikten tillsammans med de synpunkter som kom fram på den centrala
domarkonferensen i Örebro 2012, synpunkter från 400 stycken lydnadsdomare och tävlingsledare
som framkommit vid de regionala lydnadsdomarkonferenser som UG lydnad var inbjudna till och
förstås åsikter från alla aktiva som meddelat sig framför allt genom sociala medier gjorde att UG
Lydnad bestämde sig för att fortsätta sitt arbete med att införa FCIs regler.
För att säkerställa att vi var på rätt väg bildade vi en referensgrupp av fyra lydnadsdomare fördelade
runt om i Sverige och en referensgrupp med tävlande i landslaget och frågade vad de tyckte.
Däremellan skrev vi i Brukshunden och Hundsport vad ett införande av internationella regler innebär
och hur vi tänkte gå vidare. Vi avslutade med att ställa lite frågor om inställningen till de
internationella lydnadsreglerna till SKKs lokala klubbar och Svensk Hundungdom i april 2014.
Sammantaget innebär det att alla berörda har fått tillfälle att yttra sig och efter att ha analyserat alla
svar och synpunkter har UG lydnad kommit fram till följande plan:

Huvudförslag och plan B
Huvudplan A
Införa internationell class 1, 2 och 3 (elit) och en ny nationell rolig debutantklass fr.o.m. 2017. Ansöka
till SKK att införa ett nationellt lydnadschampionat i internationell class 3.
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Plan B
Inför momenten i internationell class 1,2 och 3 (elit) och inför en rolig debutantklass fr.o.m 2017,
men behåll "svensk bedömning", som införs först fr.o.m 2022. Detta innebär att vi inte inför FCIs
internationella regler annat än i class 3.

Plan C
Inför internationell elitklass på alla våra nationell prov i elitklass fr.o.m 2017. Övriga klasser, moment
och bedömning kvarstår som idag (med förbättringar).

Anpassningar som tillkommer
Eftersom FCIs regler är skrivna på engelska tillkommer ett omfattande arbete med översättning till
svenska. Vi vet redan idag att det kommer nya moment fr.o.m 2017 i internationell Class 3, vilket
innebär nya moment även i vår elitklass eftersom Sverige följer de internationella reglerna i just
elitklass.
Vad gäller våra grannländer så kommer Finland att införa internationella regler 2016 och Norge och
Danmark har likartade planer som Sverige vid deras kommande regelrevidering.

Debutantklass införs
Eftersom klass 1 i de internationella reglerna kan vara för svår att starta sitt tävlande med och det
inte finns någon klass som motsvarar vår svenska klass 1 föreslår gruppen att en debutantklass ska
införas. Momenten i denna klass kan då anpassas till verkliga debutanter för att locka fler
intresserade hundägare till lydnadsprov. Debutantklassen blir helt och hållet en nationell
angelägenhet och kan utformas utan inblandning av FCI.

Utbildning
Att införa internationella regler kräver vidareutbildning av alla lydnadsdomare och auktoriserade
tävlingsledare under 2016.
Att införa internationella regler betyder däremot inte att alla våra lydnadsdomare måste bli
internationella lydnadsdomare.

Vision om att utveckla lydnadssporten
Vår vision är att detta ska föra lydnadssporten framåt och öka intresset för att träna och tävla lydnad
på alla nivåer. Samma regelverk möjliggör också tävlande i andra länder även i de lägre klasserna.
Inom utskottsgruppen tror vi att det är viktigt att Sverige medverkar i internationella sammanhang
inom lydnadsprov och tävlingar fullt ut, och inte blir ett isolerat land med delvis egna nationella
regler. Vi tycker självklart inte att Sverige ska stå utanför detta.
Dagens hundägare reser med sina hundar betydligt mer än tidigare. Det har blivit enklare att ta med
sin hund utomlands och vi vet också att vi har hundägare från andra länder som gästar oss i olika
sammanhang. Internationella lydnadsregler öppnar nya möjligheter att tävla utomlands likaväl som
det ger tävlande från andra länder möjligheter att tävla i Sverige.

Inför vi en debutantklass kan vi skapa en helt ny, rolig och spännande lydnadsklass som är attraktiv
för många. Vi ser detta som en möjlighet att bredda utbudet och locka nya tävlande till
lydnadssporten.
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Lydnadsregelkonferens
På kommande lydnadsregelkonferens i november kommer intresserade lydnadsrepresentanter från
hela Sverige att gå igenom de internationella reglerna. Vi kommer att gå igenom skillnader i moment
och bedömning. Vi kommer att titta på videoklipp på de internationella momenten i class 1 och 2 och
internationell bedömning.
Vi kommer att diskutera vilka frågor som kvarstår att reda ut och om det finns problem som vi inte
upptäckt och som då måste hanteras. Vi kommer dessutom att lägga stor vikt vid att skapa ett förslag
till hur en debutantklass kan se ut och mycket annat.

* FCI är en internationell sammanslutning av kennelklubbar. I dag är 86 länders kennelklubbar
anslutna. Arbetet inom organisationen sker framför allt genom kommittéer, till exempel inom
områdena agility, lydnad, utställning, vetenskap, standard och olika jakthundstyper.
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