Minnesanteckningar regelkonferens lydnad
15 – 16 november 2014, Järva krog
Lördag 15 nov
Thomas Lundin hälsade välkomna och öppnade konferensen. Thomas gick igenom
bakgrunden till förslaget att införa FCI:s lydnadsregler för prov och tävling i Sverige 1
januari 2017. Förslaget togs fram av Utskottsgrupp Lydnad, under SBK:s Utskott Prov och
Tävling (se bilaga 1). Flera delegater tyckte att utskickat material var undermåligt och inte
gav underlag att fatta något beslut. Deltagarna ville ha större utrymme för att diskutera
oklarheter och obesvarade frågor om vad införandet av FCI:s regelverk faktiskt innebär.
Konferensledningen beslutar då att ägna en större del att av lördagen åt att reda ut dessa
viktiga frågor och oklarheter.
Marita Neteborn gick igenom skillnader mellan dagens klass 3 respektive Class 2 (se bilaga
2. Även skillnader klass 2/class 1 bifogas, bilaga 3), med reservation för FCI’s pågående
revidering av alla lydnadsklasser och bedömning. Vilka ändringarna blir är i nuläget inte
helt känt. Vi kommer att presentera de nya reglerna så snart de blir officiella. Därefter gick
Thomas kort igenom bedömningsskillnader mellan svenskt & internationellt regelverk.
På eftermiddagen delades deltagarna upp i grupper efter lunchen för att diskutera:
 för- och nackdelar med införandet av internationella regler
 Frågeställningar som hittills varit obesvarade från UG lydnad.
Konferensledningen och deltagarna beslutade sedan att en testomröstning om förslagen
skulle genomföras på söndagens förmiddag.

Redovisning av grupparbete
Fördelar:
 Globala aspekten, lättare att tävla i grannländer
 Väl underbyggd stegringsföljd mellan klasserna (kommer även att gynna tävlandet)
 Kunna utveckla regler i samarbete med andra länder
 Ett långsiktigt mål, (men för tidigt att införa 2017)
 Lättare för elitekipage att konkurrera med internationella ekipage
 Positivt med förändring i någon form
 Ökat utbyte mellan länder, i alla klasser (instruktörer, träningsgrupper)
 Måste vara med för att kunna påverka regelverk
 Möjlighet att ha nationellt championat i Class 2
 Nordiska länder kan tillsammans ha stark röst i FCI (jämfört med om vi försöker
säga något själva)
 Ökad möjlighet att tävla utomlands i alla klasser lockar tillbaka ungdomarna
(träningsgäng kan tävla ihop utomlands, oavsett klass).
 Reglerna måste översättas till svenska
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Enhetlig bedömning internationellt
Positivt med startklassen!

Nackdelar:
 För kort beslutstid för att kunna införa reglerna 2017, men gärna på längre sikt!
 Oklart vilken påverkan vi har på SKKs representant i FCIs lydnadsgrupp (kan det
kvalitetssäkras?)
 Vi förlorar vår unika svenska tävlingsform
 Okänt hur möjligheten att påverka vårt eget regelverk i framtiden.
 För lite information för att kunna ta beslut idag.
 Att domarna inte behöver kommentera sina betyg (ett rykte)
(Vi kan bestämma nationellt att vi vill ha kvar kommentarer (i allmänna regler) (kommentar
UG Lydnad))
 Ev kommendering på engelska (skrämmer bort TL)
 Har vi makten att bestämma om nationellt championat? Ex i Class2
(Ja, ska bara godkännas av SKK men ser positivt ut. (kommentar UG Lydnad))
 Vi släpper vår självbestämmanderätt över regler
 Svårare med utbyte med andra länder om vi behåller nationella regler.
 Språksvårigheter, både vid översättning av regler samt vid kommendering
(Kommendering sker på svenska. Reglerna ska översättas. (kommentar UG Lydnad))
 Risk att tappa koppling till bruks (moment har följts åt i lägre klasserna)
 Svårare att rekrytera funktionärer
 Risk att tappa en del domare som inte vill ”skola om sig”

Frågeställningar som hittills varit obesvarade från UG Lydnad:
 Nationella prov med internationella regler behöver ”bara” ha nationell domare och svensk
kommendering
 Internationella prov (i Sverige) behöver ”bara” ha nationell domare men TL ska kunna
kommendera på engelska
 Vid bedömning i andra länder eller mästerskap krävs internationell domare
 Det finns pengar från SKK och SBK för regionala/central domarkonferens 2016 där det
utbildas lydnadsdomare i nya reglerna, som sedan kan vidareutbilda i resp distrikt. Önska
från UG Lydnad att även samla TL för vidareutbildning
 Kan man luckra upp formellt krav på domarkandidater (ex Elitförare i bruks men utan
lydnadsmeriter bör ändå vara kvalificerade)?
(Ja, möjligt att anpassa nationellt(kommentar UG Lydnad))
 Kan vi vara säkra på att SBK får behålla huvudmannaskapet?
(Nej, det kan vi tyvärr aldrig vara. För agilityn var det några tävlanden som drev frågan, så
det är viktigt att samla de tävlande och vara transparenta med processen (kommentar UG
Lydnad/Barbro Olsson))
 Vilka delar av de allmänna reglerna kan vi anpassa efter svenska förutsättningar?
o Barbro Olsson listar de punkterna till söndag morgon (se bilaga 4).
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Inför konferensen fanns tre alternativ framtagna för omröstning och som representanterna fått
mandat att rösta om, några hade fasta mandat som inte kunde ändras.
Röstningsalternativ:
A: Införa internationella regler och internationella klasser, Class 1,2 and 3. Införa nationell
debutantklass.
B: Införa internationella moment i Class 1-3, men ha svensk bedömning. Införa nationell
debutantklass.
C: Samma system som idag, internationella regler i Elitklass, men behålla övriga nationella klasser.
Möjlighet att göra om klass 1 till debutantklass.

Konferensdeltagarnas åsikter om fördelen mellan förslag A gentemot förslag B
 Med nya moment så kommer vi ändå att titta på FCI´s bedömningsmall för att göra svensk
bedömningsmall (FCI´s moment men svensk bedömning, förslag B).
 Man kan inte tävla i andra länder (och tillgodoräkna resultat) om vi inte är anslutna till FCI.
 Om vi inte är anslutna till FCI, får man då inte tävla i Class 3 utomlands om man inte
kvalificerat sig via Class 1 och 2 internationellt?
(Man får då endast tävla i mästerskap. (kommentar UG Lydnad))
 Vad händer om vi säger ja men kongressen säger nej i maj?
o Viktigt att representanterna här informerar sina distrikt om vad som sagts här,
oavsett om det är i linje med distriktets beslut eller ej.
 Risk att vi skrämmer bort tävlande med nya regler och hårdare (?) bedömning!
(Det handlar mycket om attityd hos domare och funktionärer! kommentar UG Lydnad))

Söndag 16 nov
Dagen började med att Barbro Olsson gick igenom vilken nationell påverkan vi har att utforma
särskilda bestämmelser för lydnadsprov, se bilaga 4.
Därefter genomfördes en röstning där alternativ C ställdes mot alternativ A+B (se ovan).
Resultat:
 59,6 % för förändring mot FCI (dvs A+B)
 40,4 % emot denna förändring (plan C)
Det saknades 49 röster i omröstningen pga några distrikt och ett antal rasklubbar inte har
representanter på konferensen.
Sedan genomfördes en ny röstning där alternativ A ställdes mot alternativ B.
Resultat:
 59,6 % för plan A (internationella moment och regelverk)
 40,4 % för plan B (internationella moment men nationellt regelverk)
Sammanfattningsvis så finns det en majoritet för att införa FCI:s regler finns bland distrikt och
rasklubbar.
Resten av tiden på söndagen ägnades åt grupparbete för att arbeta fram förslag till debutantklass
som sedan presenterades för konferensen. Det var 5 grupper som arbetade fram förslag och en av
uppgifterna var att utse en representant från varje grupp som skulle vara medlem i en arbetsgrupp
vars syfte är att jobba fram ett slutförslag på denna debutantklass.
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Det fanns majoritet på konferensen för att:
 döpa debutantklassen till Startklass
 göra startklassen är obligatorisk för fortsatt tävlande i högre klasser
 löptik ej ska tillåtas att tävla i Startklass samt Class 1&2. Lokalklubbar får medge tillstånd till
att löptikar medverkar i Class 3. Vid internationell Class 3 är löptikar tillåtna att starta (enligt
internationella regler).
Arbetsgrupp som jobbar vidare med Startklass:
 Jenny Wibäck, SBK Halland
 Beatrice Granlund, Svenska Briardklubben
 Anita Larsson, SBK Gävleborg
 Bo Isaksson, SBK Västra
 Anders Svensson, SBK Östgöta
 Anna-Carin Andersson, SBK Uppland
 Martha Landin, SBK Blekinge
 Marita Neteborn, UG Lydnad
 Thomas Lundin, UG Lydnad
En första version av startklass jobbas fram av gruppen och presenteras med utskicket till distrikten
den 15 december.
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