Nytt i 2012 års regler för Bruksprov
Följande text är avsedd som en vägvisare, den ersätter inte eget studium av den
nya regeltexten.
Liksom i alla andra regelverk finns numera först i texten SKK:s Allmänna bestämmelser
för utställningar prov och tävlingar. De följs av SBK:s Särskilda bestämmelser för
bruksprov.
En hel del text har flyttats runt utan att för den skull ha ändrats men det finns också en
del mer eller mindre väsentliga skillnader. Inga momentnamn, koefficienter eller poänggränser har ändrats, vilket kan vara bra att veta för dem som har hand om program
för uträkningar.
Dubblerad tävling behöver numera inte arrangeras under på varandra följande dagar
utan kan arrangeras flera dagar inom ett femdagarsintervall.
Möjligheten för kontrakterad polishund att gå direkt in i de högre klasserna har tagits
bort.
Startavgift för reserver som inte kunnat beredas plats ska återbetalas inom två veckor
efter provet.
Ett viktigt tillägg är ”Störande hund vid momentet 'Platsliggande'”. Hund som i platsliggandet, utan att själv vara provocerad, lämnar sin plats och engagerar sig (exempelvis
lekinvit) i andra hundar ska rapporteras. Det är dock inte ett uppträdande som diskvalificerar från vidare deltagande i provet. Om hunden är aggressiv mot hundar eller människor ska den liksom tidigare rapporteras för ”Oacceptabelt beteende” och avstängas
från provet. Meningen med denna nya bestämmelse är förstås att den främst ska fungera avskräckande och få förare vars hundar riskerar att förstöra för andra vid platsliggandet att avstå detta tills hunden blivit av med sådana olater. Rapporterna kan dock ligga
till grund för ett tävlingsförbud för hunden. Blankett för rapporteringen kommer att
kunna hämtas hem från SBK:s hemsida.
För domare har 70-årsgränsen försvunnit även ur reglerna (i praktiken har den ju varit
avskaffad ett par år).
Även tävlingsledare kommer att kunna hålla kompetensen levande genom att delta vid
regional konferens (som ett alternativ till att tjänstgöra vid prov).
För samtliga funktionärskategorier hänvisas till dokumentet ”Etisk policy för prov och
tävlingar inom Svenska Brukshundklubben”.

Appellklass
Spåret i appellklass ändras till icke-förarspår. Det kan göra det enklare för arrangören
(kortare väntetid, mindre jobb med utmärkande av spår) men också addera en del svårigheter. Risken att ett ekipage kommer in på annat spår kan antas öka. Då spåren ska
ha en för föraren okänd sträckning gäller det att hålla förarna utom synhåll när deras
spår läggs ut.
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Uppletande av föremål
Även i högre klass ska det nu läggas ut endast fyra föremål. En skillnad mot elitklass är
dock att hunden bara ska hämta in tre av de fyra föremålen. Bedömningen av antal föremål är lika i de två klasserna om man räknar antal saknade föremål: ett saknat föremål
ger max-betyg 8, två saknade föremål ger max-betyg 6.

Skydds
I skyddshundarnas spår hänvisas till appellklassens spår vilket är väsentligt när det gäller
bedömning av antalet föremål (denna hänvisning har oavsiktligen varit borta ur reglerna
i fem år). I lägre klass ska domarna följa hundens spårarbete i endast 60 meter.

Spår
I elitklass blir de så kallade ”skogspinnarna” obligatoriska, vilket också innebär att de
blir förbjudna i de lägre klasserna.
I lägre klass ska domarna följa hundens spårarbete i endast 60 meter.

Rapport
I regeltexten är förtydligat att hunden ska tas emot på anvisad plats.
Vid flera klasser ska högsta klassen starta först från station B.
Vid nedräkningen ska inte längre ”Sänd” användas som order till föraren utan i stället ”Skicka”.
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