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Anvisningar Mondioringtävlingar 

 
1. Ansökan om och redovisning av tävlingar          

a. Ansökan 
Ansökan från lokalklubb inges till SBK.  

Ansökan om tävling i Mondioring kan ske under hela året, dock senast 3 
månader innan tävlingsdatum. 

b. Uppdelning i flera tävlingar 

För att öka antalet tävlingstillfällen kan deltagarna i en och samma klass vid 
Mondioringtävlingar uppdelas i flera tävlingar enligt följande bestämmelser: 
Vid stort deltagarantal kan deltagare i en och samma klass uppdelas i flera 
fristående tävlingar. Lottning till viss tävling sker genom arrangörens försorg, 
antingen på förhand eller på tävlingsplatsen. Uppdelning i flera tävlingar ska före 
tävlingstillfället meddelas deltagarna genom PM. 
 
Lottning om individuell startordning eller lottning till startgrupp ska ske enligt p. 
”Lottning av startordning”. 

c. Dubblerad tävling 
Tävling som arrangeras flera dagar inom ett femdagarsintervall och som omfattar 
samma grupp och klass alla dagarna kan arrangeras som dubblerad tävling. Detta 
innebär att en flerdagarstävling uppdelas i flera tävlingar, men att varje tävling 
genomförs på en dag och att den tävlande anmäler och betalar för en tävling och 
får vara beredd att lottas till den ena eller andra tävlingsdagen (eller i värsta fall 
lottas bort helt). Möjlighet att anmäla och lottas till flera tävlingsdagar finns ej 
vid dubblerade tävlingar. 

 

d. Internationellt prov  
Gäller endast prov med utdelning av CACIT. 
 
Internationella prov som beviljats av FCI måste genomföras enligt den ansökan 
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som godkänts av FCI. Ändring av datum eller inställd tävling måste omgående 
meddelas till SBK förbundskansli/FS för vidare befordran till SKK/FCI. 
Redovisas inte resultaten, ändras datum eller om provet ställs in utan att man 
meddelat FCI, kommer en avgift att behöva betalas, vilken kommer att faktureras 
arrangören. 
 

e. Tillstånd 
Arrangör är skyldig att i god tid inhämta de tillstånd som enligt lagar och 
förordningar krävs för provets genomförande. 

 

f. Ändringar i tävlingsprogrammet  
Anvisningar för ändring av tävlingsprogram finns på SBK:s hemsida. 

Ansökan om ändring och tillägg ska utförligt motiveras och insändas till kansliet, 
som med till- eller avstyrkan vidarebefordrar ansökan till FS. Ändringar i 
programmet får alltså inte göras förrän beslut meddelats från förbundskansliet.  

Om planerat prov av någon anledning måste ställas in ska ansökan göras hos 
kansliet som fattar beslut och omgående meddelar detta till förbundskansliet. 
 

g. Anskaffande av domare och figuranter  
Domare och figuranter för Mondioringtävlingar anskaffas av arrangören. 
Arrangören kontaktar själv svenska domare och figuranter, men vid ansökan om 
utländska domare och figuranter ska ansökan gå via förbundskansliet: 
http://www.brukshundklubben.se/funktionar/prov-tavling/-sbk-tavling/ansokan-
om-utlandskfunktionar/   
 
Ansökan om utländska funktionärer ska göras 3 månader innan provdatum.  

 

h. Antalet anmälda ekipage överskrider maximal antalet möjliga 
startande vid enskild tävling 

Om antalet anmälda ekipage överskrider maximala antalet möjliga startande vid 
enskild tävling MR/MRL/MRLH har arrangören rätt att prioritera deltagande i 
MR före deltagande  i MRL/MRLH. 

 

2. Redovisning av prov 
Tävlingssekreteraren upprättar resultatlista, vilken ska skickas till förbundskansliet i två 
ex (original + kopia) eller via e-post till förbundskansliet inom 8 dagar efter avslutade 
prov. Listan upprättas på godkänd blankett och ska uppta samtliga i tävlingen deltagande 
hundar (även icke godkända). 

Med hänsyn till att domarprotokollen kan behövas vid kontroll av en felaktig eller 
ofullständig resultatlista, rekommenderas arkivering av dessa under två år hos arrangören. 

http://www.brukshundklubben.se/funktionar/prov-tavling/-sbk-tavling/ansokan-om-utlandskfunktionar/
http://www.brukshundklubben.se/funktionar/prov-tavling/-sbk-tavling/ansokan-om-utlandskfunktionar/
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Tre protokoll ska upprättas, ett original som ges till den tävlande och två kopior. En kopia 
rekommenderas att sparas av arrangören i minst två år och en kopia ges till domaren. 

Resultat erhållna i officiell klass registreras hos SKK.  
 

3. Anmälan och avgifter 
Anmälningsavgifter för samtliga tävlingar bestäms av FS. Anmälningsavgiften består av 
en administrativ avgift (för arrangörens omkostnader) och en startavgift. Fördelningen 
bestäms då avgifterna fastställs. Vid anmälan betalas hela avgiften in. Skillnaden märks 
först vid eventuell återbetalning, då den administrativa delen inte måste återbetalas. 

Anmälningsavgifter och betalningsformer kungörs årligen i tävlingsprogrammet. 

Anmälan görs enligt nedan anvisningar och ska vara arrangören tillhanda senast tre 
veckor före tävlingen (gäller ej SM). Efteranmälan kan göras utan särskilda villkor, dock 
avgör arrangören om efteranmälningar ska tas emot eller ej samt i vilken utsträckning. 

Vid tävling om svenskt mästerskap ska anmälan vara tillhanda senast 60 dagar före 
tävlingsdagen. Anmälningsavgift ska vara arrangören tillhanda vid anmälningstidens 
utgång. 

PM ska endast finnas i SBK Tävling, PM ska alltså inte e-postas ut till de tävlande. Men 
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 mondioring 
14 dagar före prov. Helt bortlottade ekipage ska få meddelande om detta via e-post. 
Startavgift återbetalas samtidigt med återbudsbrevet, om utlyst tävlingen ställs in eller 
om anmäld hund ej kan beredas plats ens som reserv. Återbetalning av startavgift till 
reserver som inte kunnat beredas ordinarie plats ska ske inom två veckor efter tävlingen. 

Startavgift återbetalas också vid bestyrkt hinder för deltagande av orsak, varöver 
anmälaren inte råder (bestyrks av veterinär, läkare eller styrelsefunktionär inom den egna 
klubben) samt om arrangören kan besätta platsen med annan hund. För att återbetalning 
ska göras måste dock återbud lämnas före tävlingsdagen samt ska eventuellt bestyrkande 
av orsaken vara arrangören tillhanda senast 14 dagar efter tävlingen. Återbetalning ska 
göras senast en månad efter tävlingen. 

Anmälan till mondioringtävling görs i SBK Tävling http://sbktavling.se/   
Där skapar den som önskar tävla med hund i bruksprov sig ett eget konto.  
 

Se film på hur detta ska göras:  
SBK Tävling - Skapa konto  
http://www.youtube.com/watch?v=Wrr1eTng6MA   
 

Se film på hur man anmäler till prov i systemet SBK Tävling:  
SBK Tävling – Anmäl till tävling  
http://www.youtube.com/watch?v=pqtE9HBC_Uw  
 

 
 

http://sbktavling.se/
http://www.youtube.com/watch?v=Wrr1eTng6MA
http://www.youtube.com/watch?v=pqtE9HBC_Uw
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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. 
 

4. Rasklubbsmästerskap 
Vid tävling som utlysts som rasklubbsmästerskap gäller följande:  
Förare som är medlem i, och med hund hänförd till, aktuell rasklubb (och som alltså deltar 
i det i tävlingar ingående mästerskapet) äger företräde. Vid maximering bland dessa gäller 
i första hand högsta kvalificeringsresultat (se nedan), i andra hand lottning. 
Kvalificeringsresultatet kan anges i anmälan och ska då vara högsta poäng i aktuell grupp 
och klass sedan anmälningstidens utgång för förra årets rasklubbsmästerskap i gruppen.  

5. Deltagande 
Berättigad att delta i svenskt mästerskap är svenskägd hund (hund som till minst 50 % 
ägs av svensk medborgare eller svensk organisation/svenskt företag). Hunden ska vid 
officiellt tävling i Sverige under kvalificeringsperioden (tiden från anmälningstidens 
utgång för föregående års SM till anmälningstidens utgång för innevarande års SM) minst 
två gånger ha erhållit minst 300 p i MR3 för två olika domare på två olika platser. Hund 
som deltagit vid ett internationellt mästerskap, typ FCI-VM, NoM eller något annan 
tävling med internationell mästerskapsstatus får tillgodoräkna sig resultat därifrån som 
kvalificering till SM.  
 
För deltagande i MR/MRL/MRLH krävs godkänt socialitetstest. Följande test är 
godkända i respektive land: 
 
Internationellt – BH/VT-prov 
Belgien - Test sociabiliteitstest 
Frankrike - CSAU – (Certificat de Sociabilité et d’aptitude à l’Utilisation) 
Nederländerna - VZH:(Verkeerszekerehond) 
Portugal - Teste Sociabilidade do CPC 
Schweiz -  SKN (Sachkundenachweis) 
Storbritannien - The Kennel Club Good Citizen Dog Scheme Bronze Award  
Sverige – STMR (Socialitetstest Mondioring) 
USA – Sociability test 
 

6. Svenskt mästerskap (SM) 
För svenska mästerskap gäller att ansökan ska vara förbundskansliet tillhanda senast den 
15 juni tre år före mästerskapstävlingarna (ex 2012 ansöks om mästerskap 2015). 
 
Svenskt mästerskap arrangeras i MR3. 
Vid SM ska minst en domare användas.  
Domare och figuranter vid SM kallas genom FS försorg. 
 
Vid tävling om svenskt mästerskap får antalet deltagare ej överstiga 15. Vid maximering 
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enligt denna regel ska hänsyn tas till kvalificeringsresultaten. Dock ska senaste svenske 
mästare beredas tillfälle att delta. Förutsättning för att svenskt mästerskap ska anordnas 
är vidare, att minst tre deltagare anmälts. 
 
Det är hunden som anmäls till SM, förarbyte får ske. 
 

Rätt att deltaga på Svenska Mästerskap  

1.    Hunden måste till minst 50% ägas av person som är svensk medborgare eller har 
varit folkbokförd i Sverige i minst 12 månader före tävlingens start, alternativt till 
minst 50% ägas av svensk myndighet, organisation eller företag med säte i Sverige. 

2.    Hunden ska vara registrerad i SKK minst 6 månader före tävlingens start. 
3.    Hundens förare måste vara svensk medborgare eller ha varit folkbokförd i Sverige i 

minst 12 månader före tävlingens start. 
4.    Föraren får delta endast med en hund. 
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