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Anvisningar för svenskt mästerskap (SM) i bruks 
Nedan anges dels de regelpunkter som berör SM, dels de punkter som kompletterar reglerna. 
Anvisningarna gäller både för arrangemang av SM i bruks och SM för bruksprov patrullhund, och 
hänvisar till “Regler för bruksprov” och “Regler för bruksprov patrullhund”.  

Klass  
Reglerna p 4: Vid tävling om svenskt mästerskap tillämpas reglerna för elitklass.  

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. 

5.   Hunden ska vid officiellt bruksprov i Sverige under kvalificeringsperioden (tiden från 

anmälningstidens utgång för föregående års SM till anmälningstidens utgång för innevarande års 

SM) minst två gånger ha uppnått certifikatpoäng inom den grupp deltagandet avser. 

Anmälan och avgifter  
Reglerna p 8: Anmälan till officiella prov och SM görs enligt SBK anvisningar.  

Anmälan till SM ska vara förbundskansliet tillhanda senast 60 dagar före första tävlingsdagen.   

Maximering av antalet deltagare   

Vid tävling om SM får antalet deltagare ej överstiga 15 i skydds-, rapport-, sök- och 

patrullhundsgruppen samt 30 i spårhundsgruppen. Vid maximering enligt denna regel ska hänsyn 

tas till kvalificeringsresultaten. Dock ska senaste svenska mästare i aktuell grupp beredas tillfälle att 

delta. Utöver ovan angivet maximiantal deltagare äger även svensk ungdomsmästare i spår-, 

rapport- och sökhundsgruppen rätt att delta i närmast följande SM.  

Förutsättning för att SM ska anordnas i viss grupp är vidare, att minst tre deltagare anmälts däri.  

Lottning om startordning  
Reglerna p 13: Vid SM kan, om arrangören så finner lämpligt, det avslutande skyddsarbetet gå i 

startordning efter dittills uppnådd poäng (sämst placerade startar först och så vidare).  

Överdomare  
Reglerna p 24: Vid tävling om svenskt mästerskap utses en överdomare, som ska vara domare av 
första klass och behörig att döma förekommande grupper.  

Tävlingsledare  
Reglerna p 25: Vid tävling om svenskt mästerskap ska tävlingsledaren vara auktoriserad eller domare 
av första klass.  



 
 
  
 

Kallande av funktionärer  
Reglerna p 28: Överdomare, domare och skyddshundsfigurant kallas till tjänstgöring vid 
officiella bruksprov genom SBK-distriktets försorg, gäller även prov arrangerade av rasklubb. Vid 
SM kallas dessa funktionärer av FS. 


