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Till samtliga rallylydnadsansvariga inom   2012-11-15
  
Svenska Brukshundklubbens distrikt, inkl för vidare befordran till lokalklubbarna 
+  Svenska Brukshundklubbens rasklubbar 
 
Svenska Kennelklubbens Länsklubbar 
för vidare distribution till lokala kennelklubbar 
 
Sveriges Hundungdom - för vidare distribution till distrikt och lokalklubbar 

 
REVIDERING AV REGLER ETC FÖR RALLYLYDNAD 

 
Komplettering till utskicken per 2012-04-27 och 2012-08-20. Det första återfinns på SBKs hemsida för 
Rallylydnad, (www.brukshundklubben.se/rallylydnadsfunktionär), längst ner i den högra kolumnen. Det 
andra utskicket gjordes bl a m a a SKK/PtK (Svenska Kennelklubbens Prov- och Tävlingskommitté) 
skrivelse till SBK kansli med utdrag ur SKK/PtK protokoll nr 2/12, §42 b) med bl a följande innehåll: 
 

 
 
Bifogade förslag till reviderade regler och momentbeskrivningar är utformat med tanke på ovanstående 
och utifrån de förslag som inkommit från flera SBK-distrikt m fl samt behov som upptäckts centralt. 
Denna 5-åriga låsningsperiod gör att det inte går att redan från 2014-01-01 införa CHAMPIONAT i 
rallylydnad, då SKKs nuvarande championatbestämmelser gäller till 2016-12-31. I remissvaret önskas 
däremot ändå ett yttrande om championat i rallylydnad är något som önskas av majoriteten eller ej. 
 

Bifogade momentbeskrivningar är detta ett alternativ för att förtydliga t ex tempot för varje moment. 
Ett annat alternativ skulle kunna vara att justera beskrivningarna så att det alltid ingår ordet GÅ el dyl 
när Spring ej ska vara tillåtet under själva momentets genomförande. Vilket av dessa alternativ 
föredrar ni? + Vilka moment skall enligt er aldrig genomföras springande under momentet? + 
Ska ändå Långsamt tempo vara tillåtet för dessa (då man ändå går), eller inte? 
 
Senast den 15 december ska alla distriktsorganisationer etc ha skickat in sina svar på remissen 
till SBKs kansli (till janna.nordin@brukshundklubben.se) för vidare befordran till  
Lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben sänder sina åsikter till sitt SBK-distrikt. Distrikten sammanfattar 
därefter förslagen från sina klubbar och sänder in dem till SBK’s förbundskansli. För SBKs rasklubbar gäller att 
åsikter från ev lokalklubbar el dyl sammanfattas av resp rasklubb centralt. 
Lokala kennelklubbar inom Svenska Kennelklubben sänder sina åsikter till sin länsklubb. Länsklubbarna gör 
därefter samma arbete som SBK-distrikten (se ovan) och skickar in detta till SBK’s förbundskansli. 
Lokalklubb eller distrikt inom Sveriges Hundungdom sänder sina åsikter till Sveriges Hundungdoms kansli. Där 
sammanfattas distriktens & klubbarnas åsikter och skickas in till SBK’s förbundskansli enligt ovan. 
 

Under vintern och våren 2013 sammanställs alla inkomna förslag av regelrevideringsgruppen för rallylydnaden 
som är adjungerad till rallylydnadsgruppen inom SBKs utskott för prov och tävling. Detta sammanställda förslag 
ska sedan godkännas av både detta utskott, av SBKs förbundsstyrelse (FS) och slutligen SBKs kongress i maj 
innan det (senast 30 juni 2013) insänds till SKK för fastställande. 
Tidigast 2013 är det aktuellt att utforma domarprotokoll inför 2014, med nya avdragsförkortningar etc. 
 
Med vänliga hälsningar 
Utskottet för Prov och Tävling, Rallylydnadsgruppen 
 
Enligt uppdrag 
 

Janna Nordin   
 


