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Anvisningar för Uthållighetsprov (UHP) 

Detta dokument är ett komplement till reglerna för uthållighetsprov. Dessa anvisningar kan 

uppdateras löpande. 

 

1. Anmälan om prov  

För den långsiktiga planeringen ska anmälan ha inlämnats till SBK:s förbundskansli senast 15 juni 

året före prov.  

Finns särskilda behov av att genomföra uthållighetsprov (UHP) ska anmälan dock ha skett senast 

en (1) vecka innan provtillfället.  

 

2. Redovisning av prov  

Inom åtta (8) dagar efter genomfört prov ska arrangören skicka resultatlista, underskriven av 

domaren, samt deltagarförteckning till SBK:s förbundskansli, Box 4, 123 21 Farsta.  

 

3. Anmälan och avgifter   

Anmälningsavgiften fastställs av SBK:s förbundsstyrelse (FS). Avgiften består av en administrativ 

avgift, för arrangörens omkostnader, och en startavgift. Fördelningen bestäms då avgiften 

fastställs. Vid anmälan betalas hela avgiften in. Den administrativa delen måste inte alltid 

återbetalas.  

Anmälan och anmälningsavgift ska vara arrangören tillhanda senast tre (3) veckor före prov. 

Anmälan ska innehålla hundens registreringsnummer samt id nummer/chip nummer, uppgift om 

ägare med adress och telefonnummer. Efteranmälan kan göras utan särskilda villkor, dock avgör 

arrangören om efteranmälningar tas emot, samt i vilken utsträckning.  

PM till funktionärer och deltagare samt ev. återbudsbrev ska vara vederbörande tillhanda senast 

en (1) vecka före prov.  

Återbetalning av startavgift sker samtidigt med återbudsbrevet om utlyst test inställes eller om 

anmäld hund ej kan beredas plats. Startavgift återbetalas också vid hinder på grund av orsak över 

vilken anmälaren inte råder. Styrkande av detta ska då finnas via intyg av veterinär, läkare eller 

styrelsefunktionär inom egen klubb. För återbetalning ska återbud vara lämnat före testdagen 

samt bestyrkan av orsaken vara arrangören tillhanda senast 14 dagar efter denna dag. 

Återbetalning av startavgiften ska ske senast en (1) månad efter prov.  

 

4. Genomförande 

Elcykel är tillåtet vid uthållighetsprov, men det är upp till domare/provledare att se till att 

hundarna håller en medelhastighet på 12 - 15 km/timme. 

 


