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Allmänna anvisningar för lydnadstävlingar
Detta dokument är ett komplement till reglerna vid lydnadstävlingar. Dessa anvisningar kan
uppdateras löpande.

3. Ansökan om och redovisning av prov
3.1) Ansökan

Tävlingar 1 januari-31 december
För att underlätta planering för arrangörer och tävlande önskar vi helst att alla tävlingar 1 januari31 december ansöks senast 15 september året innan.
Absoluta ansökningstider
Tävlingar 1 januari-30 juni ska vara ansökta senast 15 september året innan.
Tävlingar 1 juli-31 december ska vara ansökta senast 15 mars samma år.
Tillägg av tävling eller klasser
Tillägg av lydnadstävlingar i startklass och klass 1 får göras löpande under året, beslut tas av
distrikt som sedan anmäler tillägg till SBK:s förbundskansli.
3.2 Resultatredovisning

Ansvaret för att protokoll och resultatlistor är korrekt förda och upprättade åvilar
tävlingssekreteraren, under förutsättning att denna är auktoriserad i någon gren, i annat fall
domaren.
Tävlingssekreteraren eller domaren hanterar resultatredovisningen i SBK Tävling och
resultatlistan ska uppta samtliga i tävlingen deltagande hundar (även icke godkända).
Utbildningsplanerna för tävlingssekreterare håller på att uppdateras och revideras varför
ovanstående lösning är korrekt tills vidare.
Arrangören avgör själv vilka priser (rosetter m m) som ska förekomma.
Med hänsyn till att domarprotokollen kan behövas vid kontroll av en felaktig eller ofullständig
resultatlista, rekommenderas arkivering av dessa under två år hos arrangören.
Resultat erhållna i officiell klass registreras hos SKK. Endast registrerad hund kan tilldelas
championat.
www.brukshundklubben.se
Postadress: Box 4, 123 21 Farsta - Besöksadress: Fryksdalsbacken 20, Farsta
Tel: 08-505 875 00 - Organisationsnummer: Svenska Brukshundklubben 802000-4605

6. Anmälan och avgifter
Anmälan till tävling

Anmälan till tävling görs i SBK Tävling http://sbktavling.se/
Där skapar den som önskar tävla med hund i lydnad sig ett eget konto.
Se film på hur detta ska göras:
SBK Tävling - Skapa konto
http://www.youtube.com/watch?v=Wrr1eTng6MA
Se film på hur man anmäler till tävling i systemet SBK Tävling:
SBK Tävling – Anmäl till tävling
http://www.youtube.com/watch?v=pqtE9HBC_Uw
Anmälningsavgiften fastställs av SBK och finns att hitta på SBK hemsida.
Betalsätt

Via SBK Tävling kan man som tävlande betala sin startavgift antingen online direkt med kort (så
kallad DIBS-betalning) eller välja girobetalning och betala manuellt utanför SBK Tävling.
Arrangör av officiell tävling ska erbjuda båda betalsätten (DIBS och giro).
Begränsning av startantal

Arrangör har rätt att begränsa antalet deltagare i en klass. Tävlande som ej beretts plats skall
meddelas detta senast två veckor före tävlingsdatum. Eventuell bortlottning skall ske bland alla
korrekta anmälningar.
Anmälan görs enligt SBK anvisningar och betalning skall vara arrangören tillhanda senast 3
veckor före tävlingen. Om korrekt anmälan inte gjorts och fullständig anmälningsavgift inte
betalats inom föreskriven tid har arrangören rätt att avvisa anmälan. Arrangören har rätt att
godkänna efteranmälningar.
Anmälaren skall ha tagit del av gällande tävlingsbestämmelser.
PM

PM ska vara de tävlande tillhanda senast 14 dagar innan tävling. PM ska mailas (eller postas om
mail inte finns) till de tävlande samt läggas på SBK Tävling.
Återbetalning av anmälningsavgift

Anmälningsavgiften skall återbetalas:
a) för hund som före tävlingen insjuknar, skadas eller avlider, vilket skall kunna styrkas av
veterinärintyg
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b) för hund som på tävlingsdagen, före hundens första start, är uppenbart skadad, vilket
skall kunna styrkas av intyg från tävlingsledaren, tävlingssekreteraren eller domaren
c) för hund vars förare är sjuk, vilket skall kunna styrkas av läkarintyg
d) för hund som är korrekt anmäld men inte kunnat beredas plats på grund av att
arrangören begränsat deltagarantalet
e) för hund som stryks från tävlingen innan sista anmälningsdag
f) för löptik i de fall där tävlingen inte tillåter löptik
Som godkänd att bestyrka hinder för deltagande gäller även en av den egna klubbens
styrelsefunktionärer.
Intyg skall vara arrangören tillhanda senast åtta dagar efter tävlingsdatum.
Det ingår en administrativ avgift på 20 kr i deltagaravgiften, som arrangören kan räkna av vid de
tillfällen återbetalning av startavgift görs direkt från arrangören. Vid de tillfällen återbetalning görs
via SBK Tävling har arrangören inte rätt att ta ut någon administrativ avgift.

Ställa in klasser
Om antalet anmälda deltagare i klassen är färre än tre vid anmälningstidens utgång, äger
arrangören rätt, att efter anmälan till SBK/vederbörande distrikt, ställa in klassen.

Svenskt mästerskap (SM)
Villkor för deltagande

För deltagande i SM krävs medlemskap i klubb inom SKK-organisationen.
Anmälan och avgifter

Vid deltagande i tävling om svenskt mästerskap ska anmälan vara SBK tillhanda senast 60 dagar
före tävlingsdagen. Anmälan och betalning sker via SBK Tävling (endast Dibs-betalning) samt
genom att fylla i ett formulär på brukshundklubben.se. Anmälningsavgiften ska vara arrangören
tillhanda vid anmälningstidens utgång.
Erlagd avgift återbetalas, samtidigt med återbudsbrevet om utlyst prov inställs, eller vid bestyrkt
hinder för deltagande av orsak, varöver anmälaren inte råder (bestyrks av veterinär, läkare eller
styrelsefunktionär inom den egna klubben). För att avgift ska återbetalas måste dock återbud
lämnas före provdagen samt ska bestyrkan av orsaken vara arrangören tillhanda senast 14 dagar
efter provet. Arrangören ska därvid återbetala avgiften senast en månad efter provet.
Löptikar får delta men sist. Det är även tillåtet att tävla med två hundar
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Svenskt lydnadsmästerskap (SM)

SM arrangeras av SBK. Berättigad att anmäla är svenskägd hund som under
kvalificeringsperioden (omfattar tiden från anmälningstidens utgång för föregående års SM till
anmälningstidens utgång för innevarande års SM) minst tre gånger erhållit första pris i klass 3. SM
arrangeras i klass 3.
a) SM arrangeras under tre dagar, med gruppmomenten första dagen, kvaltävling på andra dagen,
och final tredje dagen
b) Kvaltävlingen döms av två domarpar, i finalen utnyttjas samtliga domare från kvaltävlingen.
c) Till kvaltävlingen finns 50 platser. Dock ska senaste svenska mästare i lydnad beredas tillfälle
att delta. Utöver dessa äger svensk ungdomsmästare i lydnad rätt att delta i närmast följande SM
Vid fler än 50 anmälda till kvaltävlingarna tas hänsyn till under angiven period uppnådda
kvalificeringsresultat.
d) Kvaltävlingen genomförs så att arrangören fördelar momenten mellan de två domarlagen.
Startordningen i kvaltävlingen fastställs genom lottning vid tävlingarnas början och i närvaro av
de tävlande.
e) Under tävlingarna kommer domarna bara att notera sina betyg.
Till finalen går hundar med placeringssiffra 1-15 i kvaltävlingen.
I finalen lottas startordningen.
Den slutliga placeringen avgörs av finaldagens poäng.
I betygsammanställningen i finalen tas domarnas högsta och lägsta betyg bort. Man räknar sedan
ihop de två övriga och tar deras genomsnitt.

Internationella tävlingar
Tävlingstillfällen samt resultatregistrering

Om man vid tävling med internationell klass 3 även arrangerar nationell lydnadstävling i startklass
– klass 2, ska dessa då vara upplagda och resultatredovisas i SBK Tävling som två separata
tävlingstillfällen.

Uppdateringar i Allmänna anvisningar
2016-09-23

Dokumentet är färdigställt

2016-12-07

Gällande text införs under rubriken 3.1 Ansökan.
Punkt E införs under rubriken Svenskt lydnadsmästerskap (SM).
Gällande regel om administrativ avgift vid återbetalning skrivs in.
Punkt om inställda klasser lades till.

2017- 01-23 ”Elitklass” ändrades till ”klass 3” i texten med SM-bestämmelser.
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2017-05-12

Förtydligande om tävlingssekreterare infördes under punkt 3.2.
Information om betalsätt infördes.
Punkten E lades till under ”Återbetalning av anmälningsavgift”
Information om PM infördes.
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