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Reglerna  
Reglerna p 4, ”Force majeure”: Arrangören är inte skyldig att återbetala anmälningsavgiften om 

arrangemanget blivit inställt på grund av force majeure.  

Reglerna p 10, ”Maximering av antalet deltagare”: Om förare avsäger sig reservplatsen innan ordinarie 

plats erbjudits så räknas detta som att hunden lottats bort och återbetalning av startavgift sker utan 

speciella villkor. Samma gäller om ordinarie plats erbjuds senare än tre dagar före tävlingen. Om 

ordinarie plats erbjuds minst tre dagar före tävlingen så gäller samma krav för återbetalning av 

startavgiften som på deltagare med ordinarie plats från början. 

Anmälan 
Anmälan ska vara arrangören tillhanda senast tre veckor före provet. Efteranmälan kan göras utan 

särskilda villkor, dock avgör arrangören om efteranmälningar ska tas emot eller ej samt i vilken 

utsträckning. 

PM 

PM och startlista ska finnas tillgängliga för de tävlande i SBK Tävling senast 14 dagar före provet. 

Detta sker genom att prioritering genomförs och görs publik samt att dokument innehållande PM läggs 

upp på därför avsedd plats i SBK Tävling. För att undvika en jävsituation ska PM + deltagarlista, där 

även de anonyma ekipagen ska finnas med, e-postas till domare och figuranter enligt sportens 

bestämmelser, i bruks 14 dagar före prov.  

Anmälan till bruksprov görs i SBK Tävling http://sbktavling.se/ 

Där skapar den som önskar tävla med hund i bruksprov sig ett eget konto. 

SBK Tävling - Skapa konto 

Se film på hur detta ska göras: 

http://www.youtube.com/watch?v=Wrr1eTng6MA 

SBK Tävling – Anmäl till tävling 

Se film på hur man anmäler till prov i systemet SBK Tävling: 

http://www.youtube.com/watch?v=pqtE9HBC_Uw 

Avgifter 
Anmälningsavgifter för samtliga prov bestäms av FS. Aktuella anmälningsavgifter kan hittas på: 

http://www.brukshundklubben.se/tavling-utstallning/anmal-till-tavling/anmalningsavgifter/ 

Återbetalning av anmälningsavgift till reserver som inte kunnat beredas ordinarie plats ska ske inom två 

veckor efter provet. 

Arrangör är skyldig att återbetala anmälningsavgiften: 

- om föraren drar tillbaka sin anmälan före anmälningstidens utgång 

- om utlyst prov ställs in (se dock regeltext om force majeure ovan) 

- om hund ej kan beredas plats ens som reserv 

- om hund uppsatt som reserv inte kunnat beredas ordinarie plats (se dock regeltext om reserver 

ovan) 
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- om förare lämnar återbud före provet av orsak, varöver föraren inte råder (bestyrks av 

veterinär, läkare eller styrelsefunktionär inom den egna klubben senast 7 dagar efter provet) 

- om förare lämnar återbud före provet och arrangören kan besätta platsen med annan hund. 

Återbetalning ska göras senast 14 dagar efter provet. 

Det står arrangör fritt att återbetala anmälningsavgift även i andra fall än ovan beskrivna om man 

finner det rimligt.    

 

Visa vaccination och medlemsbevis digitalt 

Det är godkänt att uppvisa vaccination och medlemsbevis digitalt vid tävlingar. 

För uppvisande av vaccination gäller att hundens ID-nummer samt namn framgår och tydligt kan 

avläsas. 

 


