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Anders Dahlstedt, organisationskonferensen 2020:  

”Vi litar på konferensdeltagarnas kunskap och klokhet. Att man kommer att hålla sig till 

diskussioner om relevanta förslag med bred förankring, och som är genomförbara.” 

 

Regelförslag till beslutande konferens 2021 
Förslag på regeländringar inför 2023 års regler har varit ute på remiss till distrikt och 

rasklubbar i två omgångar. Förslagen har dessutom diskuterats på förmöten i mars 2021, dit 

samtliga distrikt och rasklubbar bjudits in. Förslagen inklusive argument för och emot, samt 

diskussioner från förmöten, återfinns på SBK:s hemsida:  

https://www.brukshundklubben.se/tavling-utstallning/regelrevidering-2023/regelrevidering-for-bruksprov/ 

 

Detta dokument beskriver förslagen mycket kortfattat.  

Förslag som markerats med etiketten ”Till enkelt beslut” är förslag som UG Bruks har 

bedömt ha stor chans att röstas igenom.

Förslag som markerats med etiketten ”Till röstning via formulär” är förslag som UG Bruks 

har bedömt ha rimlig chans att röstas igenom. 

Förslag markerade med etiketten ”Ej till röstning” är förslag som enligt diskussioner på 

förmöten inte rönt engagemang, och som har bedömts inte ha chans att röstas igenom.   

Urvalet är alltså UG Bruks tolkning av diskussioner vid förmötena, men inget hindrar 

delegater att ta upp förslagen till annan behandling än UG Bruks föreslår.  

 
 
 
  

https://www.brukshundklubben.se/tavling-utstallning/regelrevidering-2023/regelrevidering-for-bruksprov/
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Särskilda regler för bruksprov 

Möjlighet att ha medarrangörer - Id Sär01 

För att göra det mera attraktivt för klubbar att samarbeta om tävlingar borde det kunna 

finnas möjlighet att ha medarrangörer.  

UG Bruks tillstyrker.  

Se ”Förslag bruksprovsregler” p 2 sid 12. 

 

 

Löptikar borde tillåtas att delta vid bruksprov  

- ID Sär02 

SBK kan knappast stå bakom en hundhållning innebärande att man har så dålig uppsikt och 

tillsyn över en löptik att den exempelvis skickas ut i en sökruta.  

 

 

Skärpta krav på lydnadsmomenten för uppflyttning  

ur lägre och högre klass - ID Sär03 

För uppflyttning ska i lydnadsmomenten krävas medelbetyg 6 (lägre klass) respektive 7 

(högre klass).  

Nuvarande krav på medelbetyg i lydnadsmomenten för uppflyttning ur lägre och högre klass 

(medelbetyg 5 i lägre och 6 i högre kl) anses som för låga. Uppflyttning ur lägre och högre 

klass kan idag uppnås med avsevärda brister i lydnaden.  

UG Bruks tillstyrker.  

Se ”Förslag bruksprovsregler” p 18 a sid 17-18. 

 

 

Krav för certpoäng och tilldelande av certifikat  

- ID Sär04 

Krav för certpoäng skulle kunna höjas alternativt kan certpoäng tas bort och alla hundar som 

uppfyller kraven tilldelas certifikat.  

De sedan ett antal år införda ”garanticerten” där en hund tilldelas certifikat oberoende av 

konkurrenternas poäng bara den uppnått tillräckligt hög medelpoäng minskar den risken 

ytterligare.   
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Avstängning av hund - ID Sär05 

Förare ska inte få bryta prov utan domarnas tillåtelse. Förare ska inte få avstå moment.    

Det är svårt att se att det skulle tillföra tävlandet något positivt att alla ekipage tvingas 

fullfölja tävlingen.  

Det kan också ses som rimligt att en förare får avstå moment. Skälet är oftast att hunden 

inte kan momentet eller att det kan vara riskfyllt att försöka utföra det (exempelvis en 

skaderisk för hund som kanske hoppar ner från stegen).  

 

   

Förare i skydds minst 18 år - ID Sär06 

I skydds bör ålderskravet på föraren vara 18 år (myndighetsålder).    

Med hänsyn bland annat till ifrågasättande av skyddsgrenarna i olika sammanhang kan det 

verka stötande med en 12-årsgräns för förarna. För att få en likhet mellan skyddsgrenarna 

bör 18-årsgränsen läggas in i kraven för licens.   

UG Bruks tillstyrker: Referera till licensbestämmelserna i bruksreglerna. 

Se ”Förslag bruksprovsregler” p 5 c sid 13. 

 

 

Förtydligande om gemensam mark - ID Sär07 

Förslaget har kommit i söket, och UG Bruks ser det som lämpligt att använda en generell 

anvisning, ett tillägg till punkt 20 g: 

”I rapport räknas sträckan och stationerna, förutom uppkopplingsplatserna, som gemensam 

mark. Vid sökmoment och uppletande av föremål är rutan och dess närmaste omgivning 

gemensam mark, tävlingsledaren ska anvisa var gränsen går. I patrull är patrullstigen i 

moment ’Patrullering’ gemensam mark.” 

Se ”Förslag bruksprovsregler” p 20 g sid 20. 
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Funktionärer 

Domare 

Inför endomarsystem i appellklass - ID Funk01 

Tvådomarsystemet har ett par klara fördelar. Dels ger det en mera nyanserad bild av 

hundens prestation, där de två domarna kan ha olika synvinkel både bildligt och bokstavligt. I 

rapportföringen (även i appellklass) är tvådomarsystem det enda rimliga.  

 

 

Auktorisation per grupp - ID Funk02 

Inför möjlighet att auktorisera domare per grupp.    

En auktorisation per grupp av domare har påverkan även på auktorisationen av 

tävlingsledare. Dock är detta inte en regelfråga eftersom reglerna vid senaste revideringen 

gjordes så allmänt skrivna att en auktorisation per grupp kan införas utan regeländringar.  

Förslaget från UG Bruks är att frågan behandlas utanför regelrevideringen (med möjlighet till 

ändring före år 2023).   
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Lydnadsmoment  

Platsliggande och Platsliggande med skott 

Skotten - ID Lyd01 

Synpunkterna omfattar ett helt spektrum, från att skotten ska tas bort helt till att de ska 

tillmätas en nästan avgörande betydelse för hundens prestation.  

Förslaget från UG Bruks är att dagens bestämmelser bör kvarstå men om man vill ha en 

”kvalitetssäkring” vad gäller skottoberördhet för exempelvis championat bör något av SBK:s 

mentalprov användas. En sådan bestämmelse ligger dock utanför bruksreglerna och 

hanteras av avelssidan.  

 

   

Momentets utförande - ID Lyd02 

Förslag som sträcker sig från obligatoriskt moment till borttagande av momentet helt.  

När det gäller platsliggning har de vid senaste revideringen ökade avstånden mellan 

hundarna i de lägre klasserna och minskade avstånden mellan hund och förare gjort de 

oavsiktliga störningarna ännu ovanligare än tidigare.  

 

 

Återinför apportering i appellklass - ID Lyd03 

Momentet bör återinföras i appellklass.   

Att momentet vid senaste revideringen togs bort ur appellklass berodde inte på att det 

ansågs för svårt för klassen. Det handlade i stället om att göra klassen lättare tillgänglig, 

framför allt för nya förare utan tidigare erfarenhet av arbete med hund. Det är viktigt att 

insteget till bruks inte är avskräckande för nya förare. 

 

 

Inkallande med ställande och läggande - ID Lyd04 

Det första nedläggandet av hunden (innan föraren lämnar den) föreslås ingå i bedömningen.    

Fördelen med dagens generella regler för när inkallningar börjar (då föraren lämnar hunden) 

väga tyngre än möjligheten att på långt avstånd bedöma ett nedläggande av hunden.  
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Budföring och Uppletande av föremål 

Ersätt budföring med uppletande i appellklass  

– ID Budf.Upplet 01 

Synpunkter går ut på att momentet i appellklass och lägre klass ska ersättas med uppletande 

av föremål i någon form.  

Att införa ett uppletande av föremål i appellklass skulle öka svårighetsgraden i klassen 

avsevärt.  

 

 

IPO-ingång (IGP-ingång) hos budföringsmottagare 

– ID Budf.Upplet 02 

Så kallad IPO-ingång bör tillåtas även hos budföringsmottagaren.  

Det finns knappast skäl att ställa andra krav på ingången vid inkommandet till mottagaren 

vid budföringen.  

UG Bruks tillstyrker. 

Se ”Förslag bruksprovsregler” p 20 d sid 20. 

 

  

Tillåt passiv markering i uppletande av föremål 
– ID Budf.Upplet 03 

Passiv markering av föremål föreslogs av UG Bruks företrädare för ett antal år sedan men 

rönte inget som helst intresse och detta verkar inte ha förändrats i tillräcklig utsträckning.  

 

 

Uppletande - alla föremål ska levereras ”till handen” 

– ID Budf.Upplet 04 

Ta bort anvisningen om speciellt avlämnande av sista föremålet och ange i stället att alla 

föremål ska levereras ”till handen”.  

Alla föremål bör apporteras på ett sådant sätt att föraren inte behöver plocka upp dem efter 

hunden. Alternativet är att kräva formell apportering av alla föremål men detta skulle kanske 

ge momentet en onödig lydnadsprägel.  

UG Bruks tillstyrker. 

Se ”Förslag bruksprovsregler” moment ”Uppletande av föremål” sid 40.  
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Specialmoment skyddshundsgruppen 

Korta ner längden på transporterna – ID SKH01 

Transporterna tar för lång tid i anspråk, anser förslagsställaren. 

 

 

Minska avståndet i Överfall 1 lkl – ID SKH02 

Förslaget är att ändra avståndet vid överfallet till 1,5 m. Motiveringen är skaderisken och att 

figuranten ska få lättare att göra överfallet på ett bra sätt. 

UG Bruks tillstyrker.  

Se ”Förslag Bruksprovsregler” sid 38, rubriken ”Överfall 1”. 

 

 

Öka tiderna för bevakningarna – ID SKH03 

Förslag att öka bevakningstiderna till civil 30 sek övriga 20 sek. 

 

 

Öka avståndet vid lkl bevakning – ID SKH04 

Föraren skall inte vara i vägen för hunden eller kunna påverka hundens beteende genom sin 

närvaro. 

 

 

Bevakning lägre klass, gående förflyttning  

– ID SKH05 

Förslaget går ut att figuranten ska göra gående förflyttningar i stället för springande. 

Argumentet är att det skulle underlätta för hunden. 

UG Bruks avstyrker, med motiveringen att det inte är utrett huruvida det skulle vara lättare 

för hunden att utföra angrepp på gående figurant. 

Texten om bevakning, lkl, finns i ”Förslag Bruksprovsregler” sid 38, rubriken ”Bevakning 1”. 
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Öka avståndet vid modprov HKL – ID SKH06 

Öka avståndet från dagens 25 m till 30 m. i högre klass. Detta skulle göra att det finns mer tid 

vid tjuvstart. 

UG Bruks tillstyrker. 

Se ”Förslag Bruksprovsregler” sid 42. 

 

 

Nytt utförande på modprov– ID SKH07 

Gör om dagens modprov så att figuranten kommer gående från sidan som idag. När 

figuranten förflyttat sig 15 - 20 meter skickas hund mot den gående figuranten. När hunden 

är cirka 12 - 15 meter ifrån figuranten, vänder figuranten upp med hotbild och rör sig hotfullt 

mot hunden. 

UG Bruks avstyrker, med motiveringen att utförandet blir alltför förenklat.  

Dagens modprov är beskrivet i ”Förslag Bruksprovsregler” sidorna 42, 43 och 47. 

 

 

 

Sändande med återkallning – ID SKH08 

Det har kommit in lite olika synpunkter om återkallning men ingen ”röd tråd”. 

 

 

Fasttagande – ID SKH09  

En första synpunkt att ta bort momentet p.g.a. skaderisk  

men sen ingen mer argumentation.  

 

 

Dubbelretning – ID SKH10 

Flertal olika synpunkter men ingen har fortsatt att argumentera för någon synpunkt. 
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Avsök – ID SKH11 

Förslag att momentet är slut när andra figuranten hittats. Argumentet är att momentet tar 

för lång tid i anspråk. 

 

 

Förändring av koefficienter HKL – ID SKH12 

För att storleken på koefficienten ska bättre motsvara svårighetsgraden på momentet 

föreslås förändring enl nedanstående tabell. 

Högre klass: 

Fasttagande    idag koefficient 4, ändras till koefficient 5. 

Modprov   idag koefficient 5, ändras till koefficient 4. 

UG Bruks tillstyrker.  

Se ”Förslag Bruksprovsregler” sid 42. 

 

 

Förändring av koefficienter EKL – ID SKH13 

För att storleken på koefficienten bättre ska motsvara svårighetsgraden på momentet 

föreslås förändring enl. nedanstående tabell. 

Elitklass: 

Spår   idag koefficient 8, ändras till koefficient 6. 

Avsök   idag koefficient 6, ändras till koefficient 5. 

Fasttagande   idag koefficient 3, ändras till koefficient 4. 

Dubbelretning   idag koefficient 3, ändras till koefficient 4. 

Bevakning   idag koefficient 2, ändras till koefficient 4. 

Modprov   idag koefficient 3, ändras till koefficient 2. 

UG Bruks tillstyrker.  

Se ”Förslag Bruksprovsregler” sid 44-47. 

 

Text från Regelguide till Regelbok – ID SKH14 

Förslaget innebär att texter med allmänna bedömningsanvisningar för skyddsarbete, och 

som tidigare legat i Regelguiden, förs över till regelboken.  

Se ”Förslag Bruksprovsregler” sidorna 35-36.  
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Specialmoment spårhundsgruppen   

Fortsatt tävlan utan godkännande i spårupptag elitklass 

 Sph 01 

Man ska få fortsätta tävla även om man inte tar sig ur rutan på spåret. Maxbetyg 5.  

UG Bruks: Dagens regler bör kvarstå. (Enligt dagens regler är det domarna som avgör om en 

tävlande med underkänt i huvudmomentet ska få fortsätta tävlingen.) 

 

 

Fortsatt tävlan vid missad slutpinne / Sph 02           

En spårhund som missar slutföremålet, ska erhålla betyg och få fullfölja tävlingen och inte 

tvingas bryta tävlingen. Apporternas värde ökar i poäng ju längre man kommer på spåret. 

Inget krav på slutapport. Inga koefficienter. 

UG Bruks: Dagens regler bör kvarstå. (Enligt dagens regler är det domarna som avgör om en 

tävlande med underkänt i huvudmomentet ska få fortsätta tävlingen). 

 

 

Spårpinnar / Sph 03                                                

• Skogspinnar i spåret i alla klasser. Varför krångla till det med olika pinnar? Det blir 

lättare för arrangören, och den tävlande kan träna på skogspinnar redan från början. 

För hunden har det ju ingen betydelse. 

• Hkl: tre naturpinnar, resten vanliga. 

• Elit: tre föremål med avvikande ämne, t ex plast, metall, läder osv. 

UG Bruks: UG Bruks reviderar sitt förslag efter synpunkter från förmötet och anser att 

dagens regler bör kvarstå. 

 

Upptagsrutans storlek / Sph 04                                  

Det bör vara samma storlek på upptagsruta i Hkl och Ekl.  

 
 

Upptagsruta Lkl / Sph 05 

Spår Lkl: Upptagsruta storlek 30 x 20 istället för dagens direkt- 

påsläpp. 
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Bedömning av spårupptag / Sph 06                                              

Man föreslår en sänkning av maxbetyg på bakspår till 5 i elitklass. Övrig bedömning kvarstår i 

nuvarande form för ex fel utgång, går över spåret m m. Motivering för att premiera en hund 

som väljer rätt håll. Det blir mer jämställt med att tappa en pinne på spåret. 

 

 

Linjeupptag / Sph 07                                          

Linjeuppdag Hkl 30 meter och Ekl 40 meter. 

 

 

Spårens placering / Sph 08                              

Spåren i elitklass bör kunna ligga närmre varandra än idag. På så sätt krävs mindre markyta 

än idag.  

 

 

Utökning av spårtider  / Sph 09                   

Utöka spårtiden i LKL, Hkl och Ekl med 5 min vore önskvärt. Alla som tävlar är inte 2 m långa 

och 30 år gamla och tar jättekliv i skogen. För korta personer med korta ben är det svårt att 

klara tiden. På viltspår har man 45 min på sig (varför?) att gå ett spår på 700–800 m och är 

man dessutom över 70 år är det svårt att klara t o m ett lkl spår på 30 min.  

 

 

Öka svårighetsgraden och minska spårsträckorna / Sph 10                                                                                                                                                                         

Andra typer av svårighetsökningar om spåren behöver hållas kortare:  

* Olika material & storlekar på apporterna i elitklass.  

* Apporter bör få placeras var som helst i spåret, i en vinkel, nära en vinkel osv.  

* Sätt ett intervall för spårlängderna och anpassa tiden utifrån det. T.ex. Lkl 600–800 meter, 

Hkl 800–1 000 meter, Ekl 1 000–1 200 meter. 

UG Bruks: Dagens regler bör kvarstå, men apport 10 meter från vinkel tillåts i alla klasser 

förutom appellklass. 

Se ”Förslag Bruksprovsregler” sid 49. 
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Ökad svårighet på spår i högre och elit / Sph 11           

Höja svårighetsgraden på spåren för Elit och Högre. Det behöver inte betyda längre spår men 

lite fler vinklar tex. slå runt ett träd, zick-zack och andra sorters apporter skulle vara 

spännande. Det skulle t.ex. kunna vara patronhylsa, klädnypor, fingervante m m, sådant som 

kan tänkas tappas av en person som gått vilse i skogen. 

 

 

Kortare bedömning appellspår / 12  

Spår appellklass. Det räcker att domarna bedömer fram till första apporten och sedan 

lämnar ekipaget.  

 

 

Förarspår appellklass / Sph 13                   

Förarspår i appellklass. 

 

 

Nytt räknesätt i appellklass / Sph 14         

Appellklass 100 poäng på spåret fördelat på 15 poäng på varje sträcka, de 2 första 

apporterna värda 15 poäng slutapporten 25. Inga koefficienter. Inget krav på slutapport.   
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Specialmoment rapporthundsgruppen 

Rapportföring 

Kortare sträckor – ID Rph 01 

Lkl:  Från B—A 800 m. Från A – C 1100 m (300 m förlängning). Totalt 1900 meter. 

Hkl:  Från B—A 800 m. Från A—C 1100 m (300 m förlängning). Från C - A 1100 m. Totalt 

3000 meter. 

Ekl:  Från B—A 800 m. Från A—C 1100 m (300 m förlängning). Från C—A 1100 m. Från A—D 

1500 m (400 m förlängning). Totalt 4500 meter. 

Om beslutet vinner bifall, kommer tidsdifferenser, spärrtider och maxtider att justeras 

genom anpassning till de nya förväntade sträcktiderna.  

UG Bruks tillstyrker. 

Sträcklängder, se ”Förslag Bruksprovsregler” sid 59 och 61. 

Tidsdifferenser och spärrtider återfinns under rubriken ”Totaltiden” sid 55.  

Maxtider återfinns på sidorna 59, 60 och 61. 

 

Startordning i rapportmomentet – ID Rph02  

Om flera klasser samtidigt använder samma bana ska lägsta klassen starta först från station 

B. Orsaken är att göra momentet enklare för lägreklasshundarna, eftersom väntetiderna blir 

kortare. 

UG Bruks tillstyrker. 

Se ”Förslag Bruksprovsregler” sid 57, rubriken ”Sändande”. 

 

 

Separata betyg på station och sträcka – ID Rph03 

Separata betyg, eftersom ”detaljer” i stationsuppträdande medför oproportionerligt stora 

neddrag i betyget, anser förslagsställaren. 

 

 

Återinför spårvätska – ID Rph04 

För att underlätta förlängningsarbetet, och minska risken för felspringningar, eftersom det är 

så mycket folk i skogen som inte hör till provet. I tidigare regelverk fanns formuleringen: ”Vid 

förlängning går funktionär med droppflaska sist i ledet och börjar droppningen vid 

sändplatsen. Spårvätskan ska ha proportionerna 1 del mjölksyra och 9 delar vatten”. 
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Definiera ljud bättre – ID Rph05 

Bedömningen av ljudande hundar är ojämn, och förslagsställaren vill att definitionen på ljud 

bör beskrivas tydligare. 

 

 

Utöka tidsdifferensen för varje betyg – ID Rph06 

Utöka tidsdifferensen från 1,5 till 2 minuter i elitklass för första betygsnerdrag till 9,5.  

Momentet ska inte vara en hastighetstävling i samma utsträckning som tidigare. Egenskaper 

som sträcksäkerhet och vilja ska premieras, hundens medfödda fysiska egenskaper ska inte 

vara helt avgörande.  

Det är oklart om förslagsställaren vill se att tidsdifferenserna ska justeras i samtliga klasser, 

eller om förslaget endast gäller elitklass.  

Om sträckor har förkortats enligt förslag ”Kortare sträckor” ovan, kommer motsvarande 

utökning av tidsdifferenserna att ske mot de nya förväntade sträcktiderna. 

UG Bruks är tveksamma, frågan ventilerades på förmöte, där flertalet av delegaterna var 

kritiska till förslaget. 

Se ”Förslag Bruksprovsregler” sid 55. 

 

 

Samtliga hundar under en viss tid ska kunna få  

betyg tio – ID Rph07 

Förslaget är att samtliga hundar under en viss tid ska kunna få betyg tio på sträckan, och att 

maxbetyget alltså inte skulle vara beroende av medtävlande hundars sträcktider. 

 

 

Slopa spärrtiden – ID Rph08  

Förslaget är att dagens spärrtider ska slopas. Argumenten är att det finns rapportbanor som 

är ”rejält tuffa och kuperade”, samtidigt som ”temperaturen har legat på runt 30 grader”, 

varför tiden som hundarna jämför sig mot blir alltför snål.  

UG Bruks avstyrker, med motiveringen att det är ovanligt med så pass ”tuffa och kuperade” 

rapportbanor, att det i stället blir alltför lätt för en långsam hund att få högt betyg på 

rapportmomentet, eftersom det ofta är få konkurrerande hundar i klassen. 

Spärrtider beskrivs i ”Förslag Bruksprovsregler”, rubrik ”Totaltiden”, sid 55. 
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Mindre avdrag vid framföring, hänsyn till störningar 

 – ID Rph09  

Önskar mindre avdrag på station vid framföring samt önskar mindre avdrag för tid på hund 

som uppenbart löst uppgift då störning varit stort med vändande hundar.  

 

 

Höja minsta vila till 15 minuter – ID Rph10 

Förslaget är att höja minsta vilan vid stationerna från 5 till 15 minuter. 

Se ”Förslag Bruksprovsregler” sid 57. 

 

 

Under uttransporten från A-stationen ska det vara 

tillåtet att ha hund i sele eller täcke – ID Rph11 

Det är inte bra för en het hund att streta i 1100m i halsband. Föraren bör få välja om hunden 

ska få ha sele, koppel eller täcke på transporten ut till B-stationen. 

 

 

Roterande startordning i elitklass – ID Rph12 

Roterande startordningen så att ”startande nr 1 startar som sista hund vid skick nr 2. Hund 

nummer 3 skulle starta som 3:a, 2:a, 1:a och sist”. Alla ska få belastning av att se andra 

hundar starta. 

 

 

Skott 3 minuter innan första hund – ID Rph13 

Förslaget faller, eftersom det inte finns något som hindrar arrangören att låta skyttarna 

avlossa skott tre minuter innan första hund startar sin rapportföring. 
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Specialmoment sökhundsgruppen 

Genomsökande av område och markering 

Dela upp bedömningen i sök- ID Sökh 01 

Tre inkomna förslag 

Förslag nr 1 föreslår Ekl: sökarbete koeff 22, figuranterna koff 8. Hkl: sökarbete koeff 20, 

figuranter koeff 8. Lkl: sökarbete koeff 24, figuranter koeff 7. Akl som tidigare. 

 

Förslag nr 2: Ett betyg för utfört sökarbete koeff 9, ett betyg för funna figuranter 180p dvs. 

60%  och ett betyg för hur hunden uppträtt/påvisat/hanterat figuranterna 30p koeff 3. Antal 

figuranter varierar mellan 2-4.Förslag  

 

Förslag nr 3: ekl sökarbete koeff 9, figuranter koeff 21. 

Slutsatsen av provräkningen blir att man med de tre föreslagna modellerna kan ta cert med 

antingen ett mycket dåligt sökarbete eller en tappad figurant vilket knappast är önskvärt.  

Att försöka begränsa ev skadeverkningar i bedömningen som beror på brister hos 

domarkåren genom att ändra reglerna fungerar sällan i längden.  

 

 

Okänt antal figuranter- ID Sökh 02 

Antalet figuranter skulle kunna vara 3-5, 1-3 eller 2-4. Förslaget är att antalet figuranter 

antingen ska bestämmas av arrangören alternativt av någon automatisk funktion i SBK 

tävling.  

Antalet figuranter kommer tyvärr inte vara möjligt att hålla hemligt då skallhundar på 

avstånd kan röja antalet figuranter, förutom att förarna avsiktligt eller oavsiktligt kommer att 

avslöja hur många figuranter hunden tagit. Hundarna kommer på så sätt heller inte att 

bedömas för samma prestationer vilket frångår tanken om lika prövning och kan lätt skapa 

diskussioner. 

 

 

Varierat antal figuranter på mästerskap - ID Sökh 03 

Antalet figuranter bör variera mellan 3-5 på mästerskap. 

Bör vara samma upplägg som på vanliga söktävlingar för likvärdig prövning. 
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Tillåt belöning av hund - ID Sökh 04  

Tillåt möjlighet att belöna hund vid hittat figurant och direkt efter avslutat sök.  

Man fundera på vad det är man skulle uppnå med att föraren belönar hunden när denne 

kommer fram. I spåret befinner sig föraren i princip i direkt anslutning till hunden då den 

hittar en pinne och kan snabbt belöna beteendet att ”hitta en pinne”. Som förare får man ju 

dock visa uppskattning och berömma hunden socialt både när figurant är framtagen och 

under själva sökarbetet vilket borde vara tillräckligt.  

 

 

Förläng rutorna - ID Sökh 05 

Förläng rutorna: appell - 100m i övrigt som nu, lägre – 200 m i övrigt som nu, högre – 300 m 

söka hela rutan, elit – 400 m söka hela rutan. 

Det är ofta svårt att hitta bra rutor med dagens längd som uppfyller regelbokens krav, 

snarare bör fokus ligga på att se till att vi har korrekta rutor vid tävling som ej är för lätta 

snarare än att förlänga rutorna.  En korrekt ruta enligt regelverket ska på alla sätt kunna 

utmana både hund och förare.  

 

 

Inget utmärkt slut på rutan i Elitklass - ID Sökh 06 

Inget utmärkt slut på rutan i elitklass.  Samma regel som i Nordic Style, dvs snitslingen av 

stigen fortsätter. 

Samma regler som i Nordic Style innebära att även 100 och 200m markeringarna längs stigen 

försvinner och stödet bland söktävlande är förmodligen lågt vad gäller att plocka bort alla 

markeringar längs stigen.  

 

 

Byta ut figurant på tävling mot byxa/jacka alt större  

föremål - ID Sökh 07 

Möjlighet att på tävling kunna byta ut en figurant mot tex ryggsäck/större jacka alternativt 

annat större föremål. 
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Nationell checklista för figuranter - ID Sökh 08 

Nationell checklista som alla figuranter som ska sitta på tävling måste gå igenom.  

Förslaget är inte en regelfråga. 

 

 

Valfritt att ha hund kopplad eller lös i appell och  

lägre klass sök vid framtagande av figurant och  

ingång till stig - ID Sökh 09 

Det bör ej vara ett problem att det är valfritt. 

UG Bruks tillstyrker. 

Se ”Förslag Bruksprovsregler” sid 63. 

 

 

Lägst betyg 7 om hund hittat 3 figuranter - ID Sökh 10 

I regelverket idag finns inga min-betyg enbart max-betyg. Det finns mycket som kan hända 

och som skulle kunna föranleda ett betyg lägre än 7 även vid 3 hittade figuranter, t ex en 

blindmarkering plus andra fel (grunda slag etc).  

 

 

Tillåtet för skallmarkörer att använda gallerkorg  
- ID Sökh 11 

Användning av gallerkorg kan sända fel signaler att detta är en hund som kanske går på, och 
kan eventuellt få tvärt om effekt dvs skrämma figuranter. Det kan också leda till att förarna 
inte kommer arbeta lika hårt för att hunden ska ha en bra markering, korgen kan bli någon 
slags livlina. Att ha rätt figuranter är en utbildningsfråga som arrangören måste kunna 
hantera.  

 

 

Tillägg: Föraren kan meddela att rullhunden  
markerat, varvid tidtagning stoppas - ID Sökh 12  

Ursprungligt förslag var en återgång till den gamla tidtagningen där TL stoppar tiden när den 
ser att hunden kommer med rulle eller att hunden börjar att skälla. 
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Utifrån diskussion på förmöte lägger UG bruks förslaget att behålla dagens regler med 

tillägget att förare till rullmarkerande hund har rätt att uppmärksamma tävlingsledaren på 

att hunden är på väg in med rullen och att klockan då stoppas. Detta skulle medföra samma 

fördel som det inkomna förslaget dvs. att så lite tid som möjligt av markeringstiden tas från 

söktiden för rullhunden. Det innebär också att tävlingsledaren inte behöver ägna sig åt att 

försöka hålla koll på om hunden kommer med rullen utan det är upp till föraren.  

 

UG bruks föreslår att dagens bestämmelser kvarstår med tillägget att förare till 

rullmarkerande hund har rätt att uppmärksamma tävlingsledaren på att hunden är på väg in 

med rullen och att klockan då stoppas.  

Se ”Förslag Bruksprovsregler” sid 64. 

 

 

Sök banan ut i högre klass - ID Sökh 13 

Rimlig stegring är att detta kommer först i elitklass och att nuvarande utförande av 

högreklass är tillräckligt.  

UG bruks föreslår att dagens bestämmelser bör kvarstå. 

 

Öka djupet på rutan för varje klass - ID Sökh 14 

Söket - bredden (djupet på var sida om stigen) på rutan ökar för varje klass 50 – 75 – 100 m. 

Förslaget skulle innebära att det blir svårt att ha en gemensam tävlingsbana för de olika 

klasserna vilket är det vanligaste sättet att arrangera sök. Det skulle också innebära 

ytterligare utmaningar för arrangören att hitta ännu större lämpliga markområden. Redan 

idag är det svårt att hitta terräng för lämplig terräng. 

UG bruks föreslår att dagens bestämmelser bör kvarstå. 

 

 

Förtydligande regeltext om metodik - ID Sökh 15 

Inför följande förtydligande i stycket metodik och dirigering:  

”Reglerna eftersträvar inte något precisionssök där man ska titta på hur rakt hunden går 

utan det handlar om att utföra ett arbete i starkt kuperad och betäckt terräng. Hundens sätt 

att arbeta är av största vikt men det handlar inte om något lydnadssök.” 

UG bruks anser att förslaget tillför ett bra förtydligande av befintlig beskrivning om metodik 

och dirigering, och tillstyrker förslaget. 

Se ”Förslag Bruksprovsregler” sid 62. 
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Materiel  
Sänk övre gränsen för vilka raser/ hundar som ska  

ha 3 kg föremål - ID Mat01 

Vissa raser missgynnas av kategoriindelningen baserad på rasens medelmankhöjd. Sänk övre 

gränsen för vilka raser/ hundar som ska ha 3 kg föremål.   

Med möjligheten till inmätning har också en finare indelning kunnat göras. Hur man än 

indelar så kommer ingen absolut rättvisa att skipas.  

  

 

Ta bort momentet stegen i elitklass - ID Mat02 

Stegen innebär problem för småväxta hundar.    

Till skillnad från hinderhöjder och apportvikter så är stegen densamma oavsett hundens 

storlek. Ett införande av olika storlekar på stegen verkar inte rimligt att genomföra.  
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IPO Nordic Style 

Utveckla IPO-NS till att ersätta våra svenska  

bruksprov – ID NS01 

Ersätt våra nuvarande bruksprov med klass I, II och III av IPO-NS på nationell basis. 

 

 

Förbereda regler för SM-status för IPO NS – ID NS02  

Enligt ursprungsförslaget bör Nordic Style få SM-status.  

NS är den gren som är mest likvärdig vad gäller regler som gäller för NoM. En SM-status 

skulle förmodligen också motivera fler klubbar att arrangera Nordic Style-tävlingar. 

UG Bruks anser inte att IPO NS ska få SM-status idag, med motiveringen att det idag enbart 

finns fyra arrangörer av IPO NS, och dagens bestämmelser bör kvarstå, tills grenen har 

etablerats i hela Sverige.  

Det skulle däremot vara möjligt att förbereda för framtida SM-arrangemang, genom tillägg i 

regler för IPO Nordic Style. 

UG Bruks tillstyrker förslag att förbereda dagens regler för SM-status. 

Se ”Förslag Regler IPO Nordic Style”, se sidorna 8, 9, 10 och 14. 

 

 

Godkänd IGP2 ska ge möjlighet att tävla i IPO NS 

– ID NS03 
Ett bra sätt att göra det möjligt att fortsätta tävla med hundar som inte bör utsättas för höga 

hopp eller andra mer fysiskt belastande moment. 

 

 

Apportering tungt föremål – ID NS04  

Ändra så man går ut 12 m och lägger den stora apporten eller byt ut till en mindre så folk kan 

kasta den. 

Denna del av regelverket handhas av FCI, inte SBK. Om förslaget stöds av fler kommer 

förslaget att diskuteras i samband med kommande ändringar. 

Momentet finns beskrivet i ”Förslag Regler IPO Nordic Style”, sid 19. 
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Nationellt cert IPO Nordic Style – ID NS05 

Just nu ligger ett förslag om utökning av championattitlar hos SKK.  

Under förutsättning att SKK fattar positivt beslut i ärendet, behöver SBK utforma 

bestämmelser för vilka krav som ska gälla för nationella cert och championat.  

Om förslaget bifalls, kommer SBK att begära hos SKK att bestämmelserna införs i reglerna i 

förtid, eftersom championatbestämmelserna börjar gälla redan 2022, ett år före reglerna 

(denna gång). 

Förslaget är att kraven för certifikat i IPO NS ska motsvara kraven vi har för certifikat i 

bruksgrenarna idag. Kraven bör dock överensstämma med gällande CACIT-bestämmelser för 

IPO NS, vilka anger minst 8 som genomsnittsbetyg för samtliga grenar som krav för certifikat.  

Förslaget är att kraven för certifikat i IPO NS blir då ett genomsnittsbetyg totalt minst 8, 

samma för huvudmomentet, ”garanticert” från genomsnittsbetyg totalt 8,5 (skydds) resp 9 

(övriga grupper), släpcert för hundar inom 10 poäng.  

Se ”Förslag Regler IPO Nordic Style”, sid 11-12. 
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Specialmoment bruksprov patrullhund 

Ändra prioriteringen - ID Ptrl 01     

Förslag att ta bort företrädet för certade patrullhundar i Hemvärnet och istället ha samma 

prioritering som övriga brukset.  

UG Bruks tillstyrker. 

Se “Förslag tillägg Bruksprovsregler Patrull 2023”, sid 16 

 

Samma regelbok som övriga brukset - ID Ptrl 02     

Det har kommit förslag på att patrullhund ska vara med i samma regelhäfte som övriga 

brukset.  

UG Bruks tillstyrker.  

Se “Förslag Bruksprovsregler”, sidorna 12, 18, 19, 20, 21. 

 

 

Ändra möjlighet att starta direkt i lägre klass  

- ID Ptrl 03      

På grund av ändrade regler för slutprov för patrullhundar Hv så bör man ej kunna starta i 

lägre klass utan ska starta i appell.  

UG Bruks tillstyrker. 

Se “Förslag tillägg Bruksprovsregler Patrull 2023”, sid 14.  

 

 

Utöka avståndet till figuranterna på patrullstigen  

- ID Ptrl 04       

Flytta ut samtliga figuranter i alla klasser 10 m (dvs ljudfig. är som närmast 30 m i lägre 

klass).  

UG Bruks tillstyrker. 

Se “Förslag tillägg Bruksprovsregler Patrull 2023”, sidorna 35, 38, 39, 41. 
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Förtydligande av de anvisningar som finns - ID Ptrl 05  

Ett flertal förslag som innebär ett förtydligande av redan gällande regler har kommit in. Det 

är anvisningar för hur föraren ska agera i vissa fall och upplägg i vissa fall.   

UG Bruks håller med om att vissa saker behöver förtydligas och till viss del utvecklas. 

Se “Förslag tillägg Bruksprovsregler Patrull 2023”, sidorna 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 

 

 

Hela specialen som huvudmoment - ID Ptrl 06 

Man tycker att det i reglerna ska framgå vilket som är huvudmomentet i grenen. Först låg 

förslaget att momentet “Patrullering” skulle bli huvudmoment men det har reviderats av UG 

Bruks. Det nya förslaget är att hela specialen blir huvudmoment i bruksprov patrull.  

UG Bruks tillstyrker. 

Se “Förslag Bruksprovsregler”, sid 18.  

 

 

Sänkta/höjda koefficienter - ID Ptrl 07  

Förlag på att ta koefficienter från patrullering med spårupptag och spårning och lägga på 

patrulleringen. Koefficienterna har ändrats där för att lägga mer tyngd på patrullmomentet 

på det sättet istället. Koefficienterna ha fördelats ut på vind- och ljudmarkering samt 

patrulleringens utförande. 

UG Bruks tillstyrker. 

Se “Förslag tillägg Bruksprovsregler Patrull 2023”, sidorna 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 


