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     Reviderad 2023-01-16 

 

Provledaren ska före provets början förse aspiranterna med protokoll samt försättsblad (dessa 

blanketter tillställs provledaren från förbundskansliet). I samband med detta lämnas också erforderliga 

uppgifter om hundarna, om inte dessa i förväg är ifyllda på protokollen. Provledaren får från 

förbundskansliet också tabeller för fortlöpande avskrift av referensdomarnas och aspiranternas betyg. 

Kopior av protokollen kan efter provet behållas av aspiranterna. 

 

Aspiranterna ska före provets början informeras om: 

• Vikten av att skriva tydligt! 

• Att de inte får samtala annat än under pauser då betygen är avskrivna. 

• Att de måste motivera alla betyg under 10. 

• Att protokollen ska skrivas under (med namnförtydligande). 

 

Provledaren, referensdomarna och ev. övriga funktionärer ansvarar för att ordningen vid provet 

upprätthålls så att aspiranterna måste utföra sin betygssättning självständigt.  Avskrift av betygen, för 

att förhindra ändringar, ska göras så ofta som är praktiskt möjligt.  Avskrift av betyg efter enskilda 

moment (t ex söktjänst) går lämpligen till så att referensdomaren eller aspiranten visar sitt protokoll 

för den funktionär som har att sköta avskrifterna. Att begära muntlig uppgift om betygen ska undvikas.  

Då protokollen samlas in för avskrift (t ex efter lydnaden) sker denna lämpligen genom uppläsning 

(med motläsning). 

 

Provledaren måste göra tillräckliga uppehåll mellan momenten för att möjliggöra anteckningar från 

referensdomare och aspiranter. 

 

Referensdomarna ska enskilt sätta sina respektive betyg, förutom i rapporthundsgruppen. I 

rapporthundsgruppen bestämmer referensdomarna sträcktider för de olika hundarna och sätter 

gemensamma maxbetyg baserade på tiderna, vardera domaren tar sedan hänsyn till egna iakttagelser 

för att sätta ett enskilt betyg. Aspiranterna delges sträcktiderna, efter detta ges aspiranterna en stund 

att, under uppsikt, sätta betygen i rapporttjänst.  Samtliga betyg i rapporttjänst (även de båda 

referensdomarnas) är de som skulle satts av tjänstgörande domare på A-stationen. 

 
Proven ska rent tekniskt läggas upp som officiella bruksprov med undantag av rapporttjänsten, där 

såväl referensdomare som aspiranter stannar på A-stationen och resten av sträckorna läggs upp efter 
provledarens gottfinnande (räcker i praktiken med budförings längd, skott behövs ej). Rapporttjänsten 

kan också bedömas utifrån en centralt beställd DVD.  

 

De hundar som används till provet bör vara lägst godkända vid officiellt bruksprov i aktuell grupp och 

klass.  Hundar och förare måste väljas med omsorg så att provet ger ett gott underlag för bedömning 

av aspiranternas kunskaper.   

 

Det måste så långt som möjligt undvikas att aspiranterna sätts att bedöma hundar som är klart 

underkända i huvudmomentet. Om någon av provhundarna inte håller måttet, t ex inte går ut från 

rapportstationen eller inte finner tillräckligt antal sökfiguranter, kan referensdomarna besluta att låta 

den hunden utgå i det aktuella momentet och i stället pröva en annan hund.  Provledaren bör således 

ha såväl hundar som protokoll i reserv. 



 

 

 

 

Prov för 2B kan bestå av en eller två delar: sök respektive resterande moment 

(lydnad/budföring/påsläpp på spår/uppletande av spår/uppletande av föremål). Antalet hundar per del 

ska vara fem, fördelade på två i lägre klass och tre i högre klass. 

 

Prov för 1B kan bestå av en, två eller tre delar: sök, rapport respektive resterande moment 

(lydnad/uppletande av föremål). I rapport bedöms fem hundar i elitklass, i de övriga två delarna ska 

antalet hundar vara fem, fördelade på tre i högre klass och två i elitklass.  

 

Kompletteringsprov för A-domarskap består endast av bedömning av hundar i skyddsmomenten. Vid 

komplettering till 2A ska antalet hundar vara fem, fördelade på två i lägre klass och tre i högre klass. 

Vid komplettering till 1A ska antalet hundar vara fem, fördelade på tre i högre klass och två i elitklass.  

 

Vid prov för både 2-klass och 1-klass kan de tre hundarna i högre klass vara gemensamma, dock får 

det samtidiga antalet aspiranter vid bedömning av ett moment inte överstiga tio per referensdomarlag. 

 

Kompletteringsprov för PTR-domarskap består endast av bedömning av huvudmomenten i 

patrullhundsgruppen. Både förkomplettering till 2:a klass eller 1:a klass PTR-domare ska antalet 

hundar vara fem, oavsett klass. 

 

Samtliga huvudmoment i prov till PTR-domarskap bedöms av de båda referensdomarna. Om tid finns 

kan referensdomarna vid samma tillfälle fungera som examinatorer till blivande PTR-tävlingsledare. 

Spårens längd behöver inte vara längre än att moment ”Halten” inletts. Referensdomarna meddelar 

aspiranterna data som behövs för betygsättning av spåret, d.v.s. föremålens antal och skick samt 

använd spårtid. Skott behöver inte ingå i moment ”Patrullering”.   

 

Efter provet ges aspiranterna minst 30 min för att kontrollera protokollen och eventuellt förtydliga 

betyg och motiveringar. Provledaren ansvarar sedan för att protokoll från referensdomare och 

aspiranter (aspiranternas med försättsblad) samt avskrifterna av aspiranternas betyg omgående insänds 

till förbundskansliet under adress: 

 

Svenska Brukshundklubben 

Att: Camilla Hjort 

Box 4 

123 21 FARSTA 

 

Möjlighet finns även att scanna in protokoll och betygsavskrifter och skicka in till 

tavling@brukshundklubben.se 

Betygsavskrifterna kan också göras direkt i Excel-dokumenten.  
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