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Till samtliga tävlingsansvariga inom respektive gren: 
- Svenska Brukshundklubbens distrikt (för vidare befordran till lokalklubbarna) 
- Svenska Brukshundklubbens rasklubbar  
- Svenska Kennelklubbens Länsklubbar (där så är tillämpligt) för vidare distribution 

till lokala kennelklubbar  
- Sveriges Hundungdom (där så är tillämpligt) för vidare distribution till distrikt och 

lokala klubbar  
 

REVIDERING AV REGLER FÖR NATIONELLA REGELVERK 
INOM SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN 

 
De officiella reglerna för nationella regelverk inom Sverige gäller fram till 2016-12-31. Därför 
har arbetet nu startats med revidering av dessa regler, inkl. momentbeskrivningar där så 
efterfrågas samt allmänna bestämmelser. 

Regelverken hanteras av olika personer inom klubbar och distrikt men för att få en gemensam 
bild listas alla SBK:s regelverk i detta dokument. Tidsplanen återfinns sist i detta dokument, de 
olika grenarna är markerade med fet stil så att man lättare kan hitta det man är berörd av. Se till 
att tidsplanen sprids till de berörda inom ert distrikt/er klubb. 

Förslag till regelförändringar och remissvar gällande rallylydnad insänds till 
janna.nordin@brukshundklubben.se 
 

Synpunkter och frågor till regelförändringar gällande lydnad insänds till 
janna.nordin@brukshundklubben.se 
 

Synpunkter på tankar och idéer om bruksprovsreglerna insänds till 
camilla.hjort@brukshundklubben.se  

När det gäller lydnadsreglerna så har det under förra året gjorts ett enkätutskick med frågor runt 
ett närmande till Internationellt regelverk varför inga ytterligare förfrågningar görs nu. 
Regelpaketet skall diskuteras på konferensen i november. 

Vi vill redan nu uppmana de olika distriktsorganisationerna och klubbarna att planera för möten 
med ansvariga för de olika delarna i början av hösten så att arbetet inte stannar upp. 

Med vänliga hälsningar  

 
Enligt uppdrag  
 
 
Janna Nordin och Camilla Hjort 
Tävlingsavdelningen 
Svenska Brukshundklubben 
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Datum  Arbetssteg Görs av/Gäller för 

2014-06-05 Utskick av detta dokument SBK:s kansli 

Under juni 
månad 

Utskick av tankar och idéer runt regelverket för 
bruksprov, att användas som diskussionsunderlag i 
distrikt, ras- och lokalklubbar 

SBK:s kansli 

2014-09-15 Förslag till förändringar av rallylydnadsreglerna (inkl 
momentbeskrivningarna) insänds till SBK-distrikt, SKK:s 
länsklubbar eller Sveriges Hundungdom centralt 
Synpunkter på idéer runt bruksreglerna insändes till SBK:s 
distrikt 

Lokala klubbar 

2014-09-30 Synpunkter på tankar och idéer avseende 
bruksprovsreglerna insänds från SBK:s distrikt, SBK:s 
rasklubbar samt Sveriges Hundungdom 

SBK-distrikt, SBK:s 
rasklubbar samt 
SHU 

2014-10-15 Förslag (med avslag eller tillstyrkan) gällande 
rallylydnadsreglerna insänds från SBK-distrikt, SKK 
länsklubbar, Sveriges Hundungdom centralt samt SBK:s 
rasklubbar till SBK:s kansli. 

SBK-distrikt, SKK 
länsklubbar, SHU 
centralt samt SBK:s 
rasklubbar 

2014-11-01 Remiss gällande rallylydnadsreglerna utsänds till SBK-
distrikten, SKK länsklubbarna samt SHU centralt för 
vidarebefordran till lokal nivå 

SBK:s kansli 

2014-11-15—16 Regelrevideringskonferens för bruks och lydnad. Två 
separata konferenser men avhållna på samma ställe, 
medför samordningsvinster i form av transporter och 
liknande. 

SBK:s distrikt och 
rasklubbar 

2014-12-15 Utskick gällande fastställda förslag framkomna under 
regelrevideringskonferensen för bruks och lydnad 

SBK-distrikt, SBK:s 
rasklubbar samt 
SHU 

2015-01-15 Svar på remissen gällande rallylydnadsregler ska vara 
SBK-kansliet tillhanda detta datum 

SBK-distrikt, SKK 
länsklubbar samt 
SHU centralt 

2015-01-15 Eventuella återstående frågor gällande bruks- och 
lydnadsprovsregler ska vara SBK-kansliet tillhanda detta 
datum. 

SBK-distrikt, SBK:s 
rasklubbar samt 
SHU 

Januari, och 
februari 2015 

Vidare behandling av remissvar och synpunkter inom 
utskottsgrupperna under Prov och tävling. 

Utskottet Prov & 
Tävling 

2015-02-27 Regelpaketet läggs fram till Förbundsstyrelsen Utskottet Prov & 
Tävling 

2015-05-09 Kongressen diskuterar och tar beslut om det framtagna 
regelförslaget 

Kongressen och 
SBK:s kansli 

Andra halvåret 
2015 

Tid för bearbetning och justering av texter  SBK:s Utskott för 
Prov och tävling, 
SBK:s kansli samt 
Förbundsstyrelsen 

2015-12-31 Sista inlämningsdag av regelförslag till SKK/PtK SBK:s kansli 

Juni 2016 SKK/CS fastställer nya regler att gälla från och med  
2017-01-01. 

SKK/CS 


