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Protokoll fört vid Svenska 
Brukshundklubbens beslutande 

regelkonferens i lydnad 2021 

 § 1 KONFERENSENS ÖPPNANDE 
Stefan Tunér och Ann-Christine Stareborn hälsade alla deltagare välkomna till zoom-
mötet och öppnade konferensen. 

 § 2 NÄRVAROKONTROLL OCH INLEDNING 
 Kontroll att anmälda delegater fanns närvarande genomfördes via insläpp till mötet.    
Distrikt och rasklubbar hade vid konferensen samma antal röster som vid en kongress.  
Se deltagarlista i Bilaga 1 

Röstlängden fastställdes till 173 röster fördelat på 17 delegater.  

Moderator Ann-Christine Stareborn informerade om processen vid konferensen med 
betoning på att de huvudsakliga diskussionerna har förts vid förmötena innan denna 
beslutande konferens och därmed är denna konferens inriktad på själva besluten av alla 
regelförslagen.  

I de olika punkterna i protokollet nedan anges röstsiffror vid de punkter där det fanns 
avvikande åsikter. Där inget anges föll alla röster i enlighet med beslutet. 

  

     § 3 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 

      Mötet beslutade att utse Göte Toftler och Stefan Tunér att justera protokollet. 
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§ 4 SÄRSKILDA REGLER 
 

a. Särskilda regler punkt 12 Domare ska varje år genomföra ett webbaserat 
kunskapstest. Efter röstning med 102 röster bifall och 70 röster avslag, beslutades 
det enligt förslaget.  

b. Särskilda regler punkt16 Obligatoriskt med ett halsband vid gruppmoment. Mötet 
beslutade att godkänna förslaget. 

c. Särskilda regler punkt 16 sista stycket regleras av UG lydnads dispenser byts ut till 
punkt 6.  Mötet beslutade att godkänna förslaget. 

d. Priser och uppflyttningar ändra startklass till att ha priser istället för godkänt och 
uppflyttningsresultat. Mötet beslutade att godkänna förslaget. 
 
 

§ 5 GENERELLA ANVISNINGAR 
  

a. Generella anvisningar ändring av upplägg och numrering hopslagning av punkter 
mm. Mötet beslutade att godkänna förslaget. 

b. Generella anvisningar punkt 7 text ang. Handtarget sammanslagning av punkt 10 
och 19. Mötet beslutade att godkänna förslaget. 

c. Generella anvisningar punkt 26 tas bort. Mötet beslutade att godkänna förslaget. 
 
 

§ 6 STARTKLASS  
 

a. Startklass: Följsamhet, ändring av sträcka och sista vändning med kvarstående 
maxbetyg 7. Efter röstning med 150 röster bifall och 22 avslag beslutades det enligt 
förslaget.  

b. Startklass: Sitt under marsch, ändring av utförande. Mötet beslutade att godkänna 
förslaget. Uppdras till UG lydnad att ordna skiss på momentet samt att sitt 
kommando ska finns inom parentes i momentbeskrivningen. 

c. Startklass: Apportering ändring av meter angivelser. Mötet beslutade att godkänna 
förslaget. 
 
 

§ 7 LYDNADSKLASS 1 
 

a. Moment 1.1: med ändring till vändningar på stället. Mötet beslutade att godkänna 
förslaget. 

b. Moment1.2 beslut om att införa detta moment. Mötet beslutade att godkänna 
momentet. 

c. Moment1.5 beslut om införande av detta moment. Mötet beslutade att godkänna 
momentet. 

d. Moment1.7 ändring till grupp av koner eller tunna. Mötet beslutade att godkänna 
förslaget. 
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§ 8 LYDNADSKLASS 2 
 

a. Moment 2.1 Fritt följ Steg bakåt framåt ersätts med stegförflyttningar till höger och 
vänster. Mötet beslutade att godkänna förslaget. 

b. Klass 2 Moment 2.8 - Sändande runt koner/tunna, position, apportering och hopp 
(täckt hinder) Nytt moment. Mötet beslutade att godkänna momentet. 

 
c. Klass 2 Moment 2.9 tillägg ang halsband samt text Gnäller/piper. Mötet beslutade 

att godkänna förslaget. 
d. Klass 2 Moment 2.10 tillägg Hund som lämnar ringen diskvalificeras. Mötet 

beslutade att godkänna förslaget. 
 

 

§ 9 ÖVRIGA FRÅGOR 
 
UG lydnad vill rikta ett stort tack till Jenny Wibäck, Anna Wernersson och Magnus 
Karlsson som arbetat med den språkliga översynen av reglerna.  
Championat i klass 2 diskuterades, frågan tas vidare till Utskottet prov och tävling. Fråga 
om PM:et, vilken information ska finnas med? UG lydnad svarar att de rekommenderar att 
så mycket info som möjligt finns med i PM:et, dock inget krav.  
 
 
§ 10 KONFERENSENS AVSLUTAS 
 
UG lydnad och moderator Anne-Christine Stareborn tackade för en väl genomförd 
regelkonferens.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justeras:      Justeras:       Vid protokollet: 

 
 

Stefan Tunér      Göte Toftler       Emelie Hörman 
 
 
 
 
 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats på sammanträdet. Beslut som fattats 

kan dock bli föremål för ändring av Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse (FS) 
 


