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Anvisningar till arrangörer vid 

svenska mästerskap i bruks, IGP 

och Mondioring 

Långsiktiga förberedelser 

Antal tävlande 

Antalet tävlande kan komma att ändras, så hör med förbundskansliet hur det exakta antalet ser ut för aktuellt mästerskap. 
Enligt nuvarande regler tävlar dessa antal: 

Spår: totalt 30 st ekipage 

Sök: totalt 15 st ekipage 

Rapport: totalt 15 st ekipage 

Svenskskydd: totalt 15 st ekipage 

Patrull: totalt 15 st. ekipage 

IGP: totalt 20--24 st ekipage 

Mondioring: maximalt 15 st ekipage. 

Framtagande av SM-logotyp 

Vid framtagning av SM-logotypen ska Svenska Brukshundklubbens förbundsmärke finnas integrerat i SM-logotypen. När 
SM-logotypen är framtagen ska den skickas till förbundskansliet för godkännande innan tryckning och distribution sker. 

OBSERVERA! Distriktet är arrangör medan lokalklubben/lokalklubbarna är teknisk arrangör. 

Godkänd SM-logotyp ska användas på: 

• Affischer 

• Programblad 

• Dekaler/Bilstreamers 

• Övriga förekommande ”minnesmärken”. 

SBK:s logotyp finns att hämta på Svenska Brukshundklubbens hemsida:  

https://brukshundklubben.se/om-oss/pr-kommunikation/logotyp-och-grafisk-profil/ 

 

 

https://brukshundklubben.se/om-oss/pr-kommunikation/logotyp-och-grafisk-profil/
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Annonsering  

Initialt kontaktar arrangörens PR- och informationsansvariga Brukshundens annonssäljare att boka annonsplats enligt 
tidningens annonsplan som finns på www.brukshunden.se samt för att stämma av sponsorers annonsering i 
tävlingsprogram.  

SBK-monter 

Svenska Brukshundklubben har rätt till kostnadsfri monteryta på centralt belägen plats på SM. Arrangörens PR- och 
informationsansvarig stämmer av med förbundskansliets Camilla Hjort camilla.hjort@brukshundklubben.se eller ring: 08 
505 875 41 för bokning av denna. 

Sponsring  

Arrangörens sponsoransvarig kontaktar i god tid Svenska Brukshundklubbens kommunikationsansvarige Ulrika Norell 
ulrika.norell@brukshundklubben.se eller ring: 08 505 875 13 för att öppna dialog kring sponsorarbetet. Arrangören har stor 
frihet att teckna lokala sponsoravtal, men dessa måste vara förenliga med centrala sponsoravtal. Gällande centrala avtal 
skriver arrangören och Svenska Brukshundklubben ett separat sponsringsavtal som skickas samma år som mästerskapet 
arrangeras. I avtalet framgår sponsorns kontaktpersoner som arrangören kontaktar för alla praktiska detaljer kring 
sponsorns deltagande. SBK centralt ser till att arrangören får hederspriser från sponsorerna skickade till sig innan 
mästerskapet. Kontaktperson för detta är Ulrika Norell. 

Vilka centrala sponsorer som bidrar till SM skiftar från år till år. Därför kan förbundet inte garantera några bidrag från 
sponsorer förrän avtal mellan sponsorn och förbundet är undertecknat samt sponsorpengarna finns hos förbundet. När 
detta så skett och undertecknat avtal mellan SBK och arrangören finns, kan arrangören fakturera förbundet 50 % av 
sponsorintäkterna innan SM-arrangemanget innevarade år. Resterade pengar faktureras efter SM-arrangemanget, senast 
30 november.  

Fakturaadress: Svenska Brukshundklubben, Box 4, 123 21 Farsta alt. ekonomi@brukshundklubben.se.  
På fakturan ska följande information framgå: Arrangör, vilket SM och sponsor det avser samt hur stor del av 
sponsorintäkterna fakturan avser. 
 

Tillstånd och kontakt med kommunen 

All kontakt med lokala aktörer ansvarar arrangören för. Detta bör göras i god tid för bästa möjliga resultat. 

• Ansökan om affischerings- och vägvisningstillstånd sker hos kommunen 

• Lokalt pressombud utses 

• Kontakt tas med kommunen beträffande central invigning 

• Hedersgäster vid tävling från kommun samt huvudsponsor vidtalas 

• Press, Sveriges Radio/TV, lokal-TV samt lokalradio informeras 

Inför kontakt med media kan arrangören vid behov kontakta förbundets kommunikations-ansvarig (Ulrika Norell) för 
rådgivning.  

Veterinärkostnad vid besiktning 

Kostnader för veterinär under veterinärbesiktning bekostas av arrangören 

Boende 

Det är viktigt att boka upp boende i god tid innan arrangemanget. Arrangören ansvarar för att hitta så prisvärt boende, om 
möjligt i anslutning till tävlingsområdet. Boendet ska vara anpassat för både tävlande, lokala- och centrala funktionärer 
samt gäster. Samtliga boendeformer (hotell, vandrarhem, campingstuga etc) måste tillåta hund. 

Tävlande bokar sitt boende själv, men ska av arrangören bli informerade om vilka olika alternativ som finns 
(husvagnsplatser, campingstugor, vandrarhem etc). 

Arrangören ansvarar för reservation, bokning och betalning av boende för lokala funktionärer och gäster. 

 

http://www.brukshunden.se/
mailto:camilla.hjort@brukshundklubben.se
mailto:ulrika.norell@brukshundklubben.se
mailto:ekonomi@brukshundklubben.se
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Arrangören ansvarar också för att reservera boende för Svenska Brukshundklubbens funktionärer och gäster. 
Förbundskansliet ansvarar för slutgiltig bokning och betalning. Behovet av boende för centrala funktionärer och gäster är i 
regel 45--50 rum fördelat på 25 dubbelrum och 25 enkelrum, där minst 15 bör vara hundrum.  

När arrangören reserverat boende för centrala funktionärer och gäster ska kontaktuppgifter till hotellet meddelas till 
förbundskansliets SM-handläggare Camilla Hjort camilla.hjort@brukshundklubben.se  

Funktionärer 

SBK centralt står för arvode, boende, mat och resor för de centrala funktionärerna under SM. De centrala funktionärerna är 
domarna i samtliga grenar, IGP-, Mondiorings- och skyddsfiguranterna. Övriga funktionärer, så som t ex tävlingsledare, är 
lokala funktionärer och det ekonomiska kring dessa personer står arrangören för. 

Hantering i SBK Tävling 

• SM arrangör lägger själva in separata tävlingarna (t ex. SM 2018 SÖK, SM 2018 SPÅR etc.) som delade prov i SBK 
Tävling/nya tävlingssystemet, viktigt att man anger kategorin som SM! Notera att det inte räcker med att döpa en 
klass till SM eller liknande, de måste ange SM på samma sätt som tex kvällstävling. 

• Förbundskansliet godkänner och öppnar anmälan. 

• Anmälan och betalning görs i SBK Tävling/nya tävlingssystemet (endast online-betalning). 

• Om arrangören önskar mer information om de tävlande hundarna (exempelvis till katalogen) än den som finns i 

SBK Tävling, hämtar arrangören det själv från SKK Hunddata. 

• I efterhand kommer en kreditfaktura från förbundskansliet till SM arrangören för de centrala avgifter som blir i 
samband med hanteringen i SBK Tävling.  

Förberedelser 2 - 3 veckor före tävling 

• PM tas fram och bör utöver deltagare etc. innehålla karta eller skiss över området och preliminärt tidsschema 
samt fördelningen av momenten i de olika ringarna avseende lydnad. 

• PM:et skickas till samtliga tävlande, funktionärer, till Brukshunden och till förbundskansliet.  

Förberedelser en vecka före tävling 

• Press- och informationssekretariat träder i funktion 

• Lokal pressinformation sker 

• Tävlingsplatsen iordningsställs 

• Anvisa särskild plats för rökning 

• SM-låda från kansliet anländer. Lådan innehåller mestadels material till SBK:s monter, men även fanor/flaggor 
samt medaljer och diplom. 

Invigning 

• Invigning sker på tävlingsplatsen och ska vara festlig. SBK-fana och flagga kan bokas från förbundskansliet. 

• Invigningstal av arrangör, Svenska Brukshundklubbens ordförande eller förbundsstyrelserepresentant och helst 
representant från kommunen (vidtalas i god tid) 

• Bra högtalare som kontrolleras före invigningen 

• Domarmöte med lunch för genomgång av arrangemanget, tävlingsupplägget m. m arrangeras på fredagen före 
tävlingens start. 

 

 

mailto:camilla.hjort@brukshundklubben.se
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Frivilligt arrangemang 

Om arrangören så önskar är det fritt att arrangera festligheter. Vår erfarenhet är att lättsamma festligheter på 
tävlingsområdet eller i anslutning till boendet för de tävlande uppskattas i större utsträckning. 

 

Tävlingen 

• Pressekretariatet ska vara upprättat 

• Domartält/rum för återhämtning/fika/lunch ska finnas 

• Samtliga funktionärer ska ha en lättförståelig befattningsmarkering, som ska vara beskriven i programmet. 

• Informationstavla, som snabbt uppdateras med delresultat, ska finnas på central plats 

• Så många moment som möjligt ska vara tillgängliga för publiken 

• Eventuella pauser, vid lunch och för sluträkning av resultaten, fylls med uppvisning, musik eller dylikt 

• Tävlingsplatsen flaggas rikligt, resultatredovisning ska vara i anslutning till tävlingsplatsen, preliminärt resultat ska 
kunna lämnas snarast möjligt. 

 
Resultatlistor i RESULTATORDNING ska finnas vid prisutdelningen. Resultatlistorna ska, förutom placering, innehålla 
följande information: 

✓ Hundens namn och ras 

✓ Förarens namn samt klubbtillhörighet 

✓ Slutpoäng och delresultat   

Resultatlistor ska tillhandahållas för pressens räkning, men till förbundskansliet behöver inga listor sändas då allt redovisas 
via SBK Tävling. 

Prisutdelning  

• Prisutdelningsplatsen ska vara flaggad och ha en i övrigt festlig inramning. 

• Prisutdelningen bör föregås med inmarsch, om möjligt med samtliga deltagande ekipage som genomfört 
tävlingen, dock minst med de sex först placerade (poängplaceringar). 

• Nationalsång 

• Avtackning av domare med ska ske, gärna med minnesgåva 

 
 

Vid prisutdelningen ska förarens och hundens namn meddelas samt följande priser delas ut: 

✓ Svenska Brukshundklubbens medaljer 

✓ Hederspriser skänkta av sponsorer, kommer till arrangören ca. 30 dagar innan  mästerskapet! 

✓ Eventuella hederspriser skänkta av rasklubbarna (bör maximeras till ett per grupp) 

✓ Eventuellt lagpris 

✓ Eventuella hederspriser skänkta av myndigheter 

Vid prisutdelningen av SM i bruks, IGP och Mondioring ska stipendium från SBK:s och Agrias utbildningsfond delas ut de år 
då en stipendiat utsetts.  

 Övriga skänkta priser från t ex. sponsorer, distrikt eller rasklubbar kan även delas ut, men som alternativ ställas ut i en 
monter och delas ut efter den officiella prisutdelningen. På dessa priser ska det tydligt framgå vem som skänkt priset och till 
vilken prestation man delar ut detta. 

Förrättare av prisutdelningen är förbundsstyrelsens ordförande, av förbundsstyrelsen utsedd person eller hedersgäst. 
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Då nordiskt lag utsetts vid SM-tävlingen, ska dessa lag presenteras i samband med prisutdelningen. 

VIKTIGT! Ansvarig i distrikt ska delge denna information till den/de lokalklubbar som har det tekniska ansvaret för 
arrangemanget. Sänd kopia! 

Utvärdering 

Arrangören förväntas göra en utvärdering av vad som fungerat bra och vad som fungerat mindre bra, denna utvärdering ska 
skickas till SBK Kansliet och till nästa års SM-arrangör. 

Förbundskansliets administration 

Mer information om tävlande hundar 

Om arrangören önskar ha fler uppgifter om de tävlande hundarna i katalogen än den information man får via anmälan i SBK 
Tävling, så ansvarar arrangören själv för att hämta denna information via SKK Hunddata. 

Utskick till SM-deltagare  

Förbundskansliet sänder via e-post deltagar- och reservbrev till alla anmälda till SM tidigast 10 arbetsdagar efter sista 
anmälningsdagen. Lista på vilka som blev ordinarie tävlande samt vilka som blev reserver får SM-arrangören av 
förbundskansliet.  

SM-låda 

SM-lådan med dopingkitt, medaljer, diplom samt eventuellt fana och flaggor, skickar förbundskansliet med bud till 
tävlingsplatsen dagarna innan tävlingens start. I samma låda kan det finnas material till Svenska Brukshundklubbens 
informationsmonter. I god tid innan leverans ansvarar arrangören för att informera förbundskansliets Camilla Hjort 
camilla.hjort@brukshundklubben.se eller ring 08 505 875 41 adress till tävlingsplatsen samt namn och mobilnummer till en 
person som kan vara på plats och ta emot lådan. Observera att budfirman/fraktbolaget sällan lämnar av gods om de inte 
har fått tag på mottagaren. Det är därför mycket viktigt att den person arrangören anger som mottagare finns på plats och 
är tillgänglig på telefon den aktuella dagen. 

Bilagor 

1. Grundkrav vid ansökan om SM för bruks-, IGP- och Mondioringhundar 

2. Intyg gällande dessa anvisningar  

mailto:camilla.hjort@brukshundklubben.se
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Bilaga 1 

Grundkrav vid ansökan om SM i bruks, IGP och Mondioring 

Centralort 

• Arrangören bör ha tillgång till appellplaner i nära anslutning till varandra 

• Uppletande av föremål bör läggas på gångavstånd från centralplatsen för lydnad 

• Förläggningsmöjligheter ska redovisas ihop med ansökan. 

Tidsplan 

• Ingen aktivitet bör starta före 7.00 på appellplan 

• Prisutdelning bör inte börja senare än 16.00 sista tävlingsdagen. 

Besiktning 

Ansvarig för respektive sport ska senast tre månader före SM kontaktas för gemensam genomgång av: 

• Uppläggning av samtliga fältprov  

• Tidsschema  

• Körschema för lydnaden  

• Material och redskap. 

• Tidsåtgång ca 2 dagar. 

Övrigt 

Planeringen bör göras så att det alltid finns någon aktivitet på någon av appellplanerna under dag 1 och dag 2.  
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Bilaga 2  

Intyg anvisningar (SM) 

Härmed intygar arrangören att man tagit del av rubricerade anvisningar samt att man kommer att följa dessa när det gäller 
SM Bruks, IGP & Mondioring år: _________.  

Vid avsteg från anvisningarna ska överenskommelse därom träffas med Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse. 

Ort    Datum 

.................................................................................. ............................................ 

texta gärna     

 

Distrikt 

 

.................................................................................... 

texta gärna 

 

Underskrift    Befattning 

 

......................................................................... ……………………………………………. 

 

Datum för mästerskapet: _______________________________________________ 

Tilltänkt plats för mästerskapet: _________________________________________ 

Kontaktperson från den tekniska arrangören av bruks (namn, mail och telefonnummer): 

__________________________________________________________________________________________ 

Kontaktperson från den tekniska arrangören av IGP (namn, mail och telefonnummer): 

__________________________________________________________________________________________ 

Kontaktperson från den tekniska arrangören av Mondioring (namn, mail och telefonnummer): 

__________________________________________________________________________________ 

 

Ett exemplar skickas till Svenska Brukshundklubbens förbundskansli! 


