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Frågepaket (utan svar) för 

tävlingssekreterare i bruks 

Rätt att anordna tävling 

1. Vem har rätt att anordna officiellt bruksprov? (3p) 

2. Vilken påföljd kan bli aktuell för arrangör som tex. slarvar 

med redovisning av resultat vid officiella prov? (2p) 

Ansökan om tävling 

3. Vart ska lokalklubbarna inge sina ansökningar om tävlingar? 
(2p) 

4. Vem fastställer klubbarnas tävlingsprogram? (2p) 

Olika typer av tävlingar 

5. Vilka regler gäller för uppdelning av en och samma klass i 

flera tävlingar? (4p) 

6. Vilka regler gäller för uppdelning av en och samma klass i 
flera tävlingar? (4p) 

7. Vad innebär dubblerad tävling? (4p) 

8. Vad innebär delad tävling? (2p) 

9. I vilken klass arrangeras Distriktsmästerkap (DM) och vem 

har rätt att anordna DM?(2p) 

10. Vilka regler gäller för att utlysa Rasklubbsmästerskap (RM) 
(3p) 

Redovisning av prov 
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11. Hur ska förfaras när klubb anser att planerat prov av någon 
anledning måste ställas in? (3p) 

12. Hur ska förfaras när klubb vill göra ändring i 
tävlingsprogrammet? (3p) 

13. Vilken typ av pris är arrangören skyldig att dela ut? (2p) 

14. Hur lång tid rekommenderas för arkivering av 
domarprotokoll? (2p) 

15. Vilka av de i provet deltagande hundarna måste redovisas på 
resultatlistan? (2p) 

Villkor för deltagande 

16. Nämn tre krav på svenska förare/hundar som gäller för att få 
starta på bruksprov (oavsett klass)? (3p) 

17. Vilka regler gäller för kastrerad hund för deltagande vid 
bruksprov? (3p) 

Hinder för deltagande 

18. Vilka regler gäller angående att agera som funktionär och 
samtidigt tävla? (3p) 

Anmälan och avgifter 

19. Hur ska anmälan ske? (2p) 

20. När utgår anmälningstiden (ej SM)? (2p) 

21. Vart och när ska anmälan skickas vid SM? (3p) 

22. När ska PM senast finnas tillgängligt för den tävlande? (2p) 

23. Vilka regler gäller för efteranmälan? (2p) 

24. Nämn tre fall då arrangören är skyldig att återbetala 
anmälningsavgiften? (4p) 

25. När ska återbetalning av anmälningsavgiften senast göras? 
(2p) 

26. Vilken åtgärd krävs innan en tävling kan öppnas för 
efteranmälan? (2p) 

Protest och besvär 
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27. Redogör för hur den tävlande ska gå tillväga för att lämna in 
en protest och vem avgör en protest? (3p) 

28. Redogör för hur den tävlande ska gå tillväga för att lämna in 
besvär? (3p) 

Maximering av antalet deltagare 

29. När äger arrangören rätt att inställa prov på grund av för 
litet antal deltagare? (3p) 

30. Vad innebär prioritering vid överanmälan) (4p) 

31. Vem avgör antal reserver vid överanmälan? (2p) 

Kontroller 

32. Vilka kontroller är arrangören skyldig att genomföra? (4p) 

33. Hur ska förfaras om den tävlande ej kan uppvisa giltigt 
medlemskort eller licens (i skyddshundsgruppen)? (3p) 

Lottning om startordning 

34. Vad innebär ”lottning i förväg”? (2p) 

Avstängning av hund 

35. Vilka åtgärder ska arrangören vidta om hund avstängs på 
grund av att den uppträder störande vid momentet 
”Platsliggande”? (3 p) 

36. Vilka åtgärder ska arrangören vidta om hund avstängs på 

grund av övrigt olämpligt uppträdande? (3 p) 

Ordningsföljd mellan hundar 

37. Vilka regler gäller för fastställande av ordningsföljd mellan 
hundar (hunds placering)? (4p) 

Certifikat 

38. Vilka regler gäller för tilldelning av certifikat? (4p) 

Resultatlista 
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39. Vilka underskrifter ska finnas på resultatlistan? (2p) 

Tjänstgöringskrav 

40. Vilken tjänstgöringsskyldighet gäller för 
tävlingssekreterare? (2p) 

41. Vad krävs av tävlingssekreteraren för att åter få rätt att 
tjänstgöra efter inaktivitet? (2p) 

 


