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Ekonomiska bestämmelser för 

praktiskt domarprov i bruks, 

lydnad, rallylydnad och IGP 

Ekonomisk ersättning utgår enligt nedan vid praktiska domarprov i bruks och lydnad 

med minst 2 aspiranter. Vid färre antal aspiranter står distriktet själva för 

kostnaderna. 

För IGP och rallylydnad utgår ersättning vid praktiskt domarprov oavsett antal 

aspiranter per prov. 

Resor som bekostas med Brukshundklubbens medel, ska planeras så att bästa 

ekonomi och anpassning till individens behov uppnås. 

Resekostnader ersätts i enlighet med Svenska Brukshundklubbens resepolicy. 

Arvode utbetalas per dag, oavsett längden på funktionärsuppdraget aktuell dag. 

Arvoden lyder under skattelagen. 

Ersättning för måltider under provdagen utgår med 100 kr/person. För bruks, lydnad 

och IGP sänder arrangören faktura eller kvitto på kostnader till förbundskansliet. För 

rallylydnad bifogar respektive person kvitto på sina matutlägg, max 100 kr, med 

reseräkningen som insänds till förbundskansliet. 

Arrangör av praktiska domarprov i bruks och lydnad erhåller 200 kr, fast pris, för 

administration. 

Ingen ersättning för logi eller liknande utgår i normala fall. Speciella överenskom-

melser kan göras via förbundskansliet. 



Nedan tabell gäller samtliga fyra hundsporter om inte annat anges.  

B=Bruks, L=Lydnad, I=IGP, R=Rallylydnad. 

Praktiska 

domaraspirantprov 

Rese- 

ersättning 

Arvode (kr) Måltider (kr) Betalansvar 

Referensdomare (B, L, I) Ja 500 100 Förbundet 

Examinator (R) Ja 500 100 Förbundet 

Provledare (B, L, I) Ja 500 100 Förbundet 

Tävlingsledare (B, L) Ja 500 100 Förbundet 

Skydds/IGP-figurant (B, I) Ja 500 100 Förbundet 

Skrivare (R) Ja 500 100 Förbundet 

Aspirant Ja* - 100 Förbundet 

Hundförare (B, L, I) Ja - 100 Förbundet 

 

* Vid deltagande i prov i annat distrikt erhålls reseersättning till distriktsgränsen, 

undantag från denna regel görs för IGP och rallylydnad. 

 

Observera att ingen ersättning utgår till funktionär som inte omnämns i tabellen 

ovan. Man kan ha maximalt en provledare per prov. 

Generellt gäller att belopp understigande 50 kr inte utbetalas. 

 

 


