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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 lyd-
nadsprov. Dessa bestämmelser, som alltså ligger före momentbeskrivningarna, är iden-
tiska i de två regelhäftena (ett för klass I-III och ett för elitklass).  
 
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. SM-bestämmelserna, som tidigare legat i Täv-
lingskalendern, finns nu i reglerna. 12-årsgränsen för deltagande förare är nu borttagen. 
Även i klass III krävs nu 256 poäng (=medelbetyg 8) för 1-pris, vilket förstås kräver 
ändring i program för uträkningar. Dessa behöver också ändras vad avser vissa koeffici-
enter (framgår av klassvis genomgång nedan). Såväl inköpta som ”hemsnickrade” pro-
gram måste alltså uppgraderas med de nya värdena. ,    
 
Ett viktigt tillägg är ”Störande hund vid gruppmomenten”. Hund som i gruppmomen-
ten, utan att själv vara provocerad, lämnar sin plats och engagerar sig (exempelvis lekin-
vit) 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 gruppmomen-
ten att avstå dessa 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.      
 
På funktionärssidan är den stora nyheten att en auktoriserad tävlingsledare krävs även 
vid lydnadsprov. Ett undantag från det kravet är klass I där, liksom i bruksets appell-
klass, domaren kan ta ansvaret som tävlingsledare. Det är inte alls nödvändigt att en 
auktoriserad tävlingsledare kommenderar varje klass. Avsikten är att det ska finnas en 
person som har ansvar för hela provets uppläggning, denna kan sedan förstås delegera 
uppgifter. Tävlingsledare i lydnadprov kommer att kunna utbildas men inför att den nya 
regeln om auktorisation träder i kraft har auktorisation kunnat ske av personer på klub-
barna som redan bedömts ha den kompetens som fordras.  
 
När det gäller domare så separeras lydnadsdomarna från bruksdomarna. Ofta är det 
förstås  samma personer men det räcker framgent inte med en auktorisation som 
bruksdomare för att döma lydnadsprov. Även lydnadsdomarna indelas i två klasser där 
domare av 1:a klass får döma samtliga klasser medan de av 2:a klass inte får döma elit-
klass.  De lydnadsdomare som auktoriserats under den tid det inte funnits någon 
klassindelning hänförs nu till 1:a klass.  
 
För samtliga funktionärskategorier hänvisas till dokumentet ”Etisk policy för prov och 
tävlingar inom Svenska Brukshundklubben”.         
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Klass I 
 

Momentet ”Platsliggande” har fått koefficienten höjd från 3 till 4. Avståndet mellan 
hundarna ökas från 5 till 7 meter samtidigt som avståndet till förarna minskas från 20 
till 10 meter.    
 
Momentet ”Tandvisning” har tappat tillägget ”/Tillgänglighet” i momentnamnet vilket 
inte innebär någon skillnad i praktiken. Kanske understryker det att momentet handlar 
om något som bör tränas in och inte är en test av hundens mentala egenskaper. Vad 
gäller utförandet så nämns det nu att hunden ska vara i utgångsställning, åtminstone vid 
momentets början. Om hunden ska kunna få högsta betyg så ska den också behålla ut-
gångsställningen under hela momentet.    
 
Momentet ”Inkallande” har fått koefficienten sänkt från 3 till 2.   
 
Momentet ”Apportering” har ändrats så att föraren nu inte ska invänta någon order 
från tävlingsledaren att kommendera ”Apport”. Föraren väljer själv när det ska ske och 
det kan alltså vara på samma gång som apportbocken räcks fram. Förhoppningsvis ska 
det få bort den ”förbudsträning” som blivit vanlig inför detta moment. Ett aktivt 
gripande från hunden ska premieras.      
  

 

 Klass II 
 

I momentet ”Platsliggande” ska förarna inte gå utom synhåll utan stanna synliga för 
hundarna på 30 meters avstånd.  
 
Momentet ”Inkallande med ställande”  utgår och ersätts med momentet ”Inkallande” 
(som i klass I  men på 25 meters avstånd). Koefficienten 2 behålls även för det nya 
momentet. 
 
I momentet ”Sändande med ställande” anges att för högsta betyg ska hunden gå in i ru-
tan framifrån (=genom den närmaste sidan).   
   
 
 

Klass III 
 

I momentet ”Platsliggande” ändras tiden från 4 till 3 minuter. 
 
Momentet ”Inkallande med ställande och läggande”  utgår och ersätts med momentet 
”Inkallande med ställande” (som i gamla klass II. Koefficienten sänks från 4 till 3.  
 
I momentet ”Sändande med platsläggande och inkallande” anges att för högsta betyg 
ska hunden gå in i rutan framifrån (=genom den närmaste sidan).   
 
Momentet ”Helhetsintryck” gör come-back i klass III. Koefficienten är 1 och det ser 
även i övrigt ut som motsvarande moment i klass I och II.  
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Elitklass 

 

Ett antal ”Speciella anvisningar för elitklass” har införts i SBK:s allmänna bestäm-
melser p 14, ”Hunds framförande”. Dessa är intressant främst för förare och domare 
men i någon mån också för tävlingsledare. 

I momenten ”Sittande i grupp i 2 minuter” och ”Platsliggande i grupp i 4 minuter 
med störning” har bedömningsanvisningen för hundar som ändrar ställning ändrats. 
En gräns dras nu då förarenåterkommit till tävlingsplanen (i stället för som tidigare 
då föraren kommit in i ringen eller beordrats avhämta hunden).     

I momentet ”Sittande i grupp i 2 minuter” har anvisningen om att momentet kan ut-
föras med endast en hund försvunnit.    

I momentet ”Platsliggande i grupp i 4 minuter med störning” finns nu mera detalje-
rade   bedömningsanvisningar för hundar som lägger eller sätter sig för tidigt vid 
momentets början respektive slut.  

I momentet ”Fritt följ” finns nu inte bara anvisningen att föraren ska röra armarna på 
ett naturligt sätt, denna ska också gå och springa normalt. Det beskrivs lite mera i 
detalj hur vändningar och halter ska utföras, och hur det ska bedömas om så inte 
sker. 

I momentet ”Stå, sitt och ligg under marsch” har de största förändringarna skett. 
Inga nya färdigheter krävs dock av hunden men de kommer att prövas på ett lite an-
nat sätt. Ordningen mellan de olika positionerna är inte längre statisk utan bestäms 
av tävlingsledaren för varje tävling. Rutan försvinner och ersätts av ett ”Z” med 
vinklar åt höger-vänster eller vänster-höger.  Då hunden lämnats i en position går fö-
raren vidare till nästa vinkelhörn eller slutmarkeringen för momentet, gör där helt 
om marsch på order av tävlingsledaren, passerar hunden ca 2 meter, gör helt om 
marsch på order av tävlingsledaren igen och tar sedan med sig hunden under marsch 
fram till nästa position eller slutmarkeringen.    

I momentet ”Inkallande med ställande och läggande” har marginalen för en hund 
som förflyttar sig före första inkallningskommandot krympts från tre hundlängder 
till en hundlängd.  Om ett tredje inkallningskommando måste ges för en position un-
derkänns momentet.  

I momentet ”Sändande med dirigering, platsläggande och inkallning” har tillkommit 
ett par  bedömningsanvisningar vad gäller förare som tar steg eller använder över-
drivet kroppsspråk. Bedömningsanvisningen för hund som tjuvstartar från konen 
finns nu även i detta moment.   

I momentet ”Apportering av metallföremål och hopp över hinder” kan nu föraren 
inte begära högre hinder än 70 cm.  

 

 

 

   

 
 
     
 


