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Frågepaket B-tävlingsledare bruks  

För användning vid teoretiskt prov är frågorna poängsatta med 2-4 poäng beroende på 

omfattning och svårighetsgrad.  

Reglernas ”Särskilda regler för bruksprov” p 2 "Rätt att anordna prov"  

Vilken påföljd kan bli aktuell för arrangör som uppenbart åsidosätter fastställda regler för 

bruksprov?  

(3 poäng)  

Svar: Förlorad rätt att anordna prov under viss tid.  

Reglernas ”Särskilda regler för bruksprov” p 12 "Kontroller”  

Vilken åtgärd ska vidtas då tävlande på tävlingsdagen inte kan uppvisa giltigt medlemskort?  

(2 poäng)  

Svar: Föraren ska erlägga avgift om 10 kronor.  

Reglernas ”Särskilda regler för bruksprov” p 9 "Protest"  

Vilka regler gäller för protest (avgift, protesttid, skäl för protest, funktionär som avgör 

protest)?  

(4 poäng)  

Svar: Ingen avgift, senast en halvtimme efter att proven slutförts i klassen, endast tekniskt fel 

(ej domslut), överdomare eller domare som fungerar som överdomare.  

Reglernas ”Särskilda regler för bruksprov” p 13 "Lottning om startordning"  

För vilka moment är lottad startordning tvingande?  

(3 poäng)  

Svar: Huvud- och spårmomenten samt sök- och rapportmomenten i appellklass.  

Reglernas ”Särskilda regler för bruksprov” p 17 ”Öppen resp sluten bedömning"  

Redogör för reglernas bestämmelser angående öppen respektive sluten bedömning (ej 

skyddshundsgruppen).  

(4 poäng)  

Svar: Öppen bedömning obligatorisk i lydnadsmoment. Bör om lämpligt tillämpas även vid 

övriga moment. Vid sluten bedömning bör domarnas betyg bekantgöras under tävlingens 

gång.  

Reglernas ”Särskilda regler för bruksprov” p 20 "Förares skyldigheter"  

Vid vilka moment (utom skyddshundsgruppen) måste hunden bära tjänstetecken?  

(2 poäng)  



Svar: ”Rapportföring”, ”Genomsökande av område och markering” och ”Uppletande av 

föremål”.  

Reglernas ”Funktionärer” p 21 "Hunds framförande"  

Vilken mark/område räknas som ”gemensam mark”? 

(3 poäng) 

Svar: Appellplanen räknas som gemensam mark. I rapport räknas sträckan och stationerna, 

förutom uppkopplingsplatserna. Vid sökmoment och uppletande av föremål är rutan och dess 

närmaste omgivning gemensam mark. I patrull är patrullstigen i moment ’Patrullering’ 

gemensam mark. 

Vad är tävlingsledarens skyldighet beträffande gemensam mark som tillhör tävlingsområdet? 

(3 poäng) 

Svar: Tävlingsledaren ska upplysa de tävlande om vilken mark som är att betrakta som 

tävlingsområde. 

Reglernas ”Funktionärer” p 25 "Tävlingsledare"  

Vilken tjänstgöringsskyldighet gäller för tävlingsledare?  

(3 poäng)  

Svar: Tjänstgöring vid officiellt bruksprov eller deltagande vid regional konferens minst en 

gång vartannat kalenderår.  

Vid vilka prov äger domare rätt att även tjänstgöra som tävlingsledare?  

(2 poäng)  

Svar: Appellklass.  

Vem bestämmer momentens ordningsföljd (om inte reglerna förutsätter särskild sådan)?  

(2 poäng)  

Svar: Tävlingsledaren.  

Reglernas ”Funktionärer” p 25 "Tävlingssekreterare"  

Vem ansvarar för att resultatlistan är korrekt upprättad?  

(2 poäng)  

Svar: Tävlingssekreteraren.  

"Lydnadsmoment”  

Vem avgör när hund som i momentet "Apportering" avlämnar sittande framför föraren ska 

inta utgångsställning?  

(3 poäng)  

Svar: Föraren.  



På vilket avstånd lämnas hunden i momentet "Inkallande" i lägre klass?  

(2 poäng)  

Svar: 25 m.  

Hur ska tävlingsledaren förfara om hunden i momentet "Inkallande med ställande" inte 

stannar då föraren kommenderar?  

(2 poäng)  

Svar: Beordra ny inkallning om hunden inte stannat inom cirka 15 m.  

Vilket är det största antal personer som kan ingå i gruppen i momentet "Framåtsändande"?  

(2 poäng)  

Svar: 6 st.  

När ska hunden sändas respektive kallas in i momentet "Framåtsändande"?  

(3 poäng)  

Svar: Sändas då föraren är 25 m från gruppen, kallas in då föraren förflyttat sig 30 m (5 m 

efter gruppen).  

Hur långt ska avståndet vara mellan hundarna i momenten “Platsliggning” (akl) respektive 

"Platsliggande med skott" (lkl, hkl, ekl)?  

(3 poäng)  

Svar: Appellklass 7 m, lägre klass 6 m, högre och elitklass 5 m.  

När börjar tiden tas i momenten "Platsliggande" och "Platsliggande med skott"?  

(2 poäng) 

Svar: Då förarna intagit sina anvisade platser.  

När ska skotten avlossas i momentet "Platsliggande med skott"?  

(2 poäng)  

Svar: Efter 1, 2, 3 respektive 4 minuter.  

På vilket avstånd från hundarna ska skytten placeras i momentet "Platsliggande med skott" i 

de olika klasserna?  

(3 poäng)  

Svar: Lägre klass 40-60 m, högre klass 30-50 m, elitklass 20-40 m.  

”Specialmoment appellklass”  

Hur långt bör det minsta avståndet vara mellan spåren i appellklass? 

(2 poäng)  

Svar: 50 m.  



Hur länge ska hunden stanna på startplatsen före sändandet i momentet "Rapportföring" i 

appellklass?  

(2 poäng)  

Svar: 15 sekunder.  

Hur lång tid ska hunden beredas vila vid B-stationen i momentet "Rapportföring" i 

appellklass?  

(2 poäng)  

Svar: Minst 15 minuter.  

Hur (platser, kroppsställning, grad av synlighet) ska figuranterna vara placerade i momentet 

"Genomsökande av område och markering" i appellklass?  

(4 poäng)  

Svar: Två figuranter 40-50 m från och på ömse sidor av mittlinjen, en sittande och en 

liggande, en öppet placerad och en ej fullt synlig.  

"Specialmoment skyddshundsgruppen"  

Hur långt före tävlingen ska rutan senast utmärkas i momentet "Uppletande av föremål"? 

(2 poäng)  

Svar: 12 timmar.  

Vilket är det minsta tillåtna avståndet mellan två föremål i momentet "Uppletande av 

föremål"?  

(2 poäng)  

Svar: 10 m.  

"Specialmoment spårhundsgruppen”  

Vilka regler gäller i spårhundsgruppens olika klasser för avstånd mellan vinkel-föremål, 

vinkel-ruta, föremål-ruta och återgång-ruta?  

(4 poäng)  

Svar: Vinkel-föremål 10 m i alla klasser. Vinkel-ruta och föremål-ruta 100 m. Återgång-ruta 

60 m.  

Vilka regler gäller i spårhundsgruppen för spårets sträckning före resp. genom upptagsrutan? 

(4 poäng)  

Svar: Minst 30 m före rutan, minst 30 m inom rutan, får inte skära den linje föraren sänder 

hunden från.  

När tas starttid för momentet "Spårning" i spårhundsgruppens olika klasser?  

(4 poäng)  



Svar: I lägre klass då föraren släpper på hunden i moment ”Påsläpp på spår”, i högre och 

elitklass då ekipaget lämnar upptagsrutan på rätt spår och i rätt riktning (vid påvisning i högre 

klass då hunden släpps på vid anvisad punkt).  

Hur ska apportföremålen märkas i spårhundsgruppen? 

(3 poäng)  

Svar: Nummer eller märke som anger vilket spår de tillhör samt datummärkning.  

Hur långt före tävlingen ska rutan senast utmärkas i momentet "Uppletande av spår"? 

(2 poäng)  

Svar: 12 timmar.  

Hur långt från rutan ska påvisningspunkten ligga i spårhundsgruppens högre klass? 

(2 poäng)  

Svar: 20 m.  

Hur lång är den maximala spårtiden i spårhundsgruppens lägre klass? 

(2 poäng)  

Svar: 30 minuter.  

"Specialmoment rapporthundsgruppen"  

Hur utförs nedräkningen till start i momentet "Rapportföring" i rapporthundsgruppen?  

(4 poäng)  

Svar: ”2 minuter kvar – 1 minut kvar – 30 sekunder – 10 sekunder – 5 sekunder – Skicka!”  

Hur utförs nedräkningen till start i momentet "Rapportföring" i appellklass? 

(4 poäng)  

Svar: ”2 minuter kvar – 1 minut kvar – 15 sekunder – 10 sekunder – 5 sekunder – Skicka!”  

Vilka bestämmelser gäller beträffande startordningen från de olika stationerna i momentet 

"Rapportföring" i rapporthundsgruppen?  

(4 poäng)  

Svar: Från station B startar högsta klassen först, hundarna i lottad startordning. Från övriga 

stationer sänds hundarna i den ordning de kommit in.  

Hur långa ska tidsintervallen vara mellan sändning av hundarna i momentet "Rapportföring" i 

rapporthundsgruppen?  

(2 poäng)  

Svar: 3 minuter.  

"Specialmoment sökhundsgruppen"  



Vilka bestämmelser gäller för avvallning i momentet "Genomsökande av område och 

markering" i sökhundsgruppen?  

(4 poäng)  

Svar: Avvallning sker med personer och hundar som går kors och tvärs genom området, såväl 

parallellt med som i vinkel mot mittstigen. Görs alltid före första hund, bör upprepas efter var 

femte hund (vid upprepad vallning behöver inte hundar ingå).  

Vem avgör om eventuell publik ska få följa med på sökstigen?  

(2 poäng) 

Svar: Tävlingsledaren. 

När börjar tidtagningen i momentet "Genomsökande av område och markering"?  

(3 poäng)  

Svar: Då föraren tillsammans med hunden efter tävlingsledarens klartecken går in i området.  

När stoppar tävlingsledaren tiden då den rullmarkerande hunden har markerat en figurant som 

ska påvisas?  

(4 poäng) 

Svar: Då hundföraren talar om att hunden har en markering (rullen i munnen), alternativt när 

hundföraren lämnar stigen för påvisning. 

När stoppar tävlingsledaren tiden då den skallmarkerande hunden har markerat en figurant 

som ska avhämtas?  

(4 poäng) 

Svar: Då hundföraren lämnar stigen för avhämtande.  

När startar tävlingsledaren tiden då hunden har markerat en figurant, och ska fortsätta söket 

efter påvisning/avhämtande?  

(3 poäng) 

Svar: Då alla funktionärer är tillbaka i gruppen. 

Hur beskrivs i reglerna den terrängtyp som ska användas i momentet "Genomsökande av 

område och markering" i sökhundsgruppen?  

(2 poäng)  

Svar: Starkt kuperad och betäckt terräng.  

Hur brett resp. långt ska sökområdet vara i de olika klasserna i sökhundsgruppen? 

(3 poäng)  

Svar: 100 m brett i alla klasser, längden i lägre klass 100 m, i högre klass 200 m, i elitklass 

300 m.  

Anvisningen ”Materiel vid bruksprov”  



Vilken text ska finnas på ett godkänt tjänstetecken och hur ska den vara utformad?  

(3 poäng)  

Svar: Texten ”SBK” i kraftig mörk färg på ljus botten.  

Hur brett ska hindret vara i alla klasser?  

(2 poäng)  

Svar: 1000 mm.  

Vilken typ av vapen (kaliber) används vid officiella bruksprov?  

(2 poäng)  

Svar: 9 mm.  

Anvisningar för prov, tävling, träning och uppvisning under den s.k. hundförbudstiden  

Under vilka datum gäller den s.k. hundförbudstiden? 

(2 poäng) 

Svar: 1 mars - 20 augusti. 

Vilken instans ger dispens till SBK angående tävling och träning under hundförbudstid?  

(2 poäng)  

Svar: Länsstyrelsen. 


