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Allmänna regler för 
utställningar, prov, tävlingar  

och beskrivningar
Dessa regler är fastställda att gälla fr o meter 2022-01-01 t.o.m. 2026-12-31. Eventuella 
ändringar som påkallats av svensk lagstiftning eller FCI återfinns på SKKs webbplats  
(www.skk.se).

Nedanstående regler gäller för officiella (stambokförda) utställningar, prov, tävlingar och 
beskrivningar samt i tillämpliga delar även vid inofficiella (icke stambokförda) 
arrangemang som anordnas inom SKK- organisationen.

Dessutom gäller i tillämpliga delar SKKs stadgar samt bestämmelser som utfärdats av 
myndighet.

Inledning och ansvar
Sammanförandet av hundar till utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar ställer krav på 
såväl arrangör som ägare/förare av hund för att kunna upprätthålla ett gott skydd mot smitt-
samma sjukdomar och skador på människor, den egna hunden och andra djur.

Hundens välfärd har alltid högsta prioritet på samtliga arrangemang inom SKK-organisa-
tionen.

Det är också viktigt att resultatet av bedömningen inte påverkas av otillbörliga förhållanden.

Det åligger deltagare och funktionär; 
att handla eller uppträda på sådant sätt att det inte skadar eller motverkar SKK eller dess 
medlemsorganisationer 
att på utställning, prov, tävling eller beskrivning inte agera på sådant sätt att det påverkar 
andra hundars chanser till rättvis bedömning och att inte heller uttala sig nedsättande om 
andra hundar, funktionärer eller deltagare.

Samtliga hundar ska ställas till förfogande för de undersökningar och de provtagningar som 
kan föranledas av kontroll av doping och andra otillbörliga förhållanden.

Hundägare eller dennes ombud står under pågående utställning, prov, tävling eller beskriv-
ning under det ansvar som följer av lagen om tillsyn över hundar och katter.

Arrangerande klubb fritar sig och sina funktionärer från allt ansvar för skada eller förlust som 
kan uppstå för hundägare i samband med utställning, prov, tävling eller beskrivning. Det-
samma  gäller skada som förorsakats av hund under pågående utställning, prov, tävling eller 
beskrivning om skadan inte bevisligen varit en följd av uppenbart bristande arrange mang.

Aga av hund är förbjuden
När veterinärintyg åberopas för en hund ska detta vara utfärdat på av SKK godkänd blankett 
(se exempelvis F145 Sveriges Veterinärförbund eller motsvarande). Uppgifter som ska finnas 
med för att intyget ska accepteras är: ras, namn, registreringsnummer, ID-nummer, beskriv-
ning av skada, om den är förvärvad, vad ingreppet avser, åtgärd, anledning till åtgärd och om 
kroppsdel avlägsnats kommentera dess utseende. Intyg i original ska alltid tas med vid utställning.

Vidimerad kopia räknas som original. Arrangör äger rätt att kopiera veterinärintyg.
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Person får inte anmäla, föra eller låta framföra hund på utställning, prov, tävling eller beskriv-
ning, och inte heller på utställning delta med avels- eller uppfödargrupp, som:

• på grund av myndighetsbeslut inte får hantera eller inneha djur

• av SKKs Disciplinnämnd uteslutits ur SKK-organisationen 

• av SKKs Disciplinnämnd, SKKs Centralstyrelse, nordisk kennelklubb eller FCI avstängts 
från rätten att anmäla, föra eller låta framföra hund på utställning, prov, tävling eller beskrivning

• valt att utträda ur SKK-organisationen under pågående utredning i SKKs Disciplin nämnd.

Hundägare ansvarar för att hund vid utställning, prov, tävling eller beskrivning inte fram förs av 
person som på grund av myndighetsbeslut inte får hantera eller inneha djur, alternativt är ute-
sluten, avstängd eller har utträtt ur SKK-organisationen under pågående utredning i SKKs 
Disciplinnämnd.

Hund får inte delta, som under de senaste sex (6) månaderna före aktuellt utställnings-, prov-, täv-
lings- eller beskrivningstillfälle ägts av person som av SKKs Disciplinnämnd uteslutits eller ålagts 
förbud att anmäla, föra eller låta framföra hund vid utställning, prov, tävling eller beskrivning.

Person som av SKKs Centralstyrelse tilldelats tillträdesförbud i enlighet med SKKs stadga § 9 har 
inte rätt till tillträde på utställning, prov, tävling eller beskrivning eller annat klubbarrangemang.

Resultat tilldelade i officiell klass registreras hos SKK. Endast registrerad hund kan tilldelas 
championat.

1. Vaccinationer
Deltagande utländska hundar ska vara införda till Sverige i enlighet med Statens Jordbruks-
verks gällande införselbestämmelser för hund. 

Deltagande hundar samt andra hundar som har tillåtelse att vistas på området ska vara vacci-
nerade mot valpsjuka enligt följande:

• Hund under ett (1) års ålder: vid lägst tio (10) veckors ålder. 

• Hund över ett (1) års ålder: Hund ska vara vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder 
och inte vara utförd för mer än fyra (4) år sedan.

• Förstagångsvaccination ska vara gjord minst fjorton (14) dagar före prov-, tävlings-, 
beskriv nings och/eller utställningsdagen.

Kontroll av att gällande införsel- och vaccinationsbestämmelser följts kan förekomma.

Vidare rekommenderar SKK att deltagande hundar dessutom är vaccinerade mot parvo virus-
infektion och parainfluensa (kennelhosta).

2. ID-märkning
Hund ska vara ID-märkt för att få delta på utställning, prov, tävling eller beskrivning.

ID-märkningen kan ske genom tatuering eller genom implantat av microchip som uppfyller 
ISO-standard 11784 och 11785.

Vid utställning anordnad av SKKs centralstyrelse eller SKK/länsklubb är arrangören skyldig 
att tillhandahålla avläsare.

Kontroll av ID-märkning kan ske.
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3. Ansvar gällande förvaring av hund
Deltagare vid utställning, prov, tävling eller beskrivning svarar för att hunden hålls på ett 
sådant sätt att den inte kan tillfoga sig själv eller andra skada. Förvaring i bil, bur, tält eller 
dylikt får under inga omständigheter ske under sådana förhållanden att hunden kan ta skada.

Om hundägare eller dennes ombud under utställning, prov, tävling, beskrivning eller klubb-
organiserad aktivitet förvarar hund i strid mot ovanstående ska denne, av tjänst görande funk-
tionär, på särskild blankett, rappor teras till SKK.

Exempel på funktionär är: domare, beskrivare, bestyrelse, kommissarie, tjänstgörande 
veteri när, prov- eller tävlingsledare, ringsekreterare, instruktör, figurant vid prov m.fl.

Det åligger arrangören att se till att blanketten finns tillgänglig vid arrangemanget.

4. Force majeure
Arrangören är inte skyldig att återbetala anmälningsavgiften om arrangemanget blivit inställt 
på grund av force majeure.

SKK eller medlemsorganisation svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader 
som orsakats på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroende vald, tjänsteman 
eller funktionär inom SKK eller medlemsorganisation som fattat beslut om sådant evenemang, 
svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.

5. Oacceptabelt beteende
Hund som under utställning, prov, tävling, beskrivning eller klubborganiserad aktivitet upp-
visar ett oacceptabelt beteende genom att visa aggressivitet, göra utfall eller på annat sätt upp-
träda hotfullt mot människor och/eller andra hundar eller tamdjur, ska på särskild blankett 
rapporteras till SKK av tjänstgörande funktionär.

Tjänstgörande funktionär har en särskild rapporteringsskyldighet rörande oacceptabelt bete-
ende enligt ovan. Denna gäller även om den tjänstgörande funktionären inte själv har bevittnat 
den aktuella händelsen. Det åligger arrangör att se till att blanketten finns tillgänglig vid alla 
arrangemang och klubborganiserade aktiviteter.

Exempel på funktionär är: domare, beskrivare, bestyrelse, kommissarie, tjänstgörande 
veterinär, prov- eller tävlingsledare, ringsekreterare, instruktör, figurant vid prov m.fl.

Rapporterad hund kan avvisas från området.

6. Hinder för deltagande i utställningar, prov, tävlingar  
och beskrivningar

Mentalitet
Hund som vid tre (3) tillfällen tilldelats Disqualified eller 0 pris med hänvisning till menta-
liteten, äger inte rätt att delta. Tjänstgörande domare har i samtliga, prov-, tävlings- och 
beskrivnings former rätt att utdela Disqualified med hänvisning till mentaliteten om domaren 
bedömer att hunden utifrån aktuell prov-, tävling- eller beskrivningsforms förutsättningar 
uppvisar aggressivitet eller tydligt flyktbeteende, dvs.. då hund kastar sig paniskt iväg från 
 domaren/funktionären och det inte finns någon möjlighet att närma sig hunden på naturlig väg.
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Ohälsa
Hund som vid tre (3) tillfällen tilldelats Disqualified med hänvisning till anatomiska defekter 
som väsentligt påverkar hundens hälsa och sundhet äger inte rätt att delta.

Hund som vid ett (1) tillfälle tilldelats Disqualified med hänvisning till anatomiska defekter 
som väsentligt påverkar hundens hälsa och sundhet och som beror på uppenbara tecken på 
andnings problem äger inte rätt att delta. Hundägaren har möjlighet att hos SKK begära 
omprövning av förbud att delta när Disqualified är tilldelat på grund av andningsproblem.

Smittsam sjukdom
Hund som har en smittsam sjukdom eller ohyra får inte delta.

Hund får inte delta som under den senaste månaden har haft eller misstänkts ha haft valp-
sjuka, parvovirusinfektion eller kennelhosta eller som under den senaste månaden vistats till-
sammans med hund som då var sjuk i någon av dessa sjukdomar.

Hund får inte delta tidigare än två (2) månader efter avslutad karantänsvistelse.

Dräktig tik och valptik
Dräktig tik får inte delta i utställning, prov, tävling eller beskrivning 30 dagar före valpning, 
beräknat från 63 dagar efter första parningen, och får inte heller delta förrän 75 dagar efter 
valpning, oavsett resultatet av valpningen. Vid beräkning av dagar är dag ett (1) första dagen 
efter parning/valpning.

Vid mentalbeskrivning (BPH, MH) eller mentaltest (MT) får inte parad tik delta vid någon tid-
punkt efter det att parning skett. Se vidare i respektive regelverk.

Valpar
Valpar under fyra (4) månaders ålder får inte delta på utställning, prov, tävling eller beskrivning 
och inte heller införas på området. Det är arrangörens ansvar att definiera vad som är området.

Öronkuperade hundar

Utställning

Får inte delta på utställning eller SBK:s exteriörbeskrivning.

Prov, tävling och beskrivning

Hund född i land där öronkupering var tillåten när den företogs får delta på prov, tävling och 
beskrivning.

Hund född i land där öronkupering inte var tillåten när den företogs får inte delta på prov, tävling 
eller beskrivning.

Svanskuperade/amputerade hundar och hundar som inte fötts med naturligt 
 hellång svans

I detta sammanhang likställs svansamputerade hundar med svanskuperade.
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Utställning

Får inte delta på utställning eller SBK:s exteriörbeskrivning. Detta gäller oavsett i vilket land 
hunden är född.

Från detta förbud att delta på utställning eller SBK:s exteriörbeskrivning gäller följande tre (3) 
undantag:

a. Hund född i Sverige och där svansamputering utförts i Sverige av veterinärmedicinska skäl 
för att avhjälpa en efter födelsen förvärvad skada och där intyg i enlighet med vad som 
anges i inledning och ansvar till allmänna regler kan uppvisas i original såväl vid arrange-
manget som senare, får delta på utställning och SBK:s exteriörbeskrivning.

b. Hund av ras ur FCI grupp 7 (stående fågelhundar) född i land där svanskupering var tillåten 
när den företogs eller som har svansamputerats av veterinärmedicinska skäl, alternativt 
inte är född med naturligt hellång svans får delta på utställning.

c. Hund av ras angiven nedan och som inte är född med naturligt hellång svans får delta på 
utställning och SBK:s exteriörbeskrivning.

Grupp 1  australian shepherd, australian stumpy tail cattle dog, berger des pyrénées 
(båda varianterna), bouvier des ardennes, bouvier des flandres, gos d’atura 
catalá, hrvatski ovcar, miniature american shepherd, mudi, old english 
sheepdog, polski owczarek nizinny, schipperke, welsh corgi pembroke.

Grupp 2 dansk-svensk gårdshund, engelsk bulldogg, entlebucher sennenhund. 

Grupp 3 jack russell terrier, rat terrier, terrier brasileiro, tenterfield terrier

Grupp 5 karelsk björnhund, västgötaspets

Grupp 6 smålandsstövare.

Grupp 7 se undantag gällande grupp 7 ovan.

Grupp 8 perro de agua español

Grupp 9 bostonterrier, fransk bulldogg, king charles spaniel.

Exteriörbedömning vid ett tillfälle
Hund som inte får delta på utställning på grund av svanskupering, kan efter särskild pröv ning 
av SKK, ges rätt att vid utställning bli exteriörbedömd vid ett (1) tillfälle samt få kvalitetspriset 
infört i stamboken.

Detta under förutsättning att den uppfyller något av följande alternativa krav:

• är född i land där svanskupering var tillåten när den företogs

• av veterinärmedicinska skäl har svansamputerats

• inte är född med naturligt hellång svans och inte är av ras som nämns i listan ovan.

Prov, tävling och beskrivning
Hund född i land där svanskupering var tillåten när den företogs eller som har svans kuperats 
av veterinärmedicinska skäl alternativt inte är född med naturligt hellång svans får delta på 
prov, tävling och beskrivning.

Hund född i land där svanskupering inte var tillåten då den företogs får inte delta på prov, täv-
ling eller beskrivning.
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7. Doping och andra otillbörliga förhållanden
Deltagande hund får inte vara skadad eller sjuk. Den får inte heller vara påverkad på otillbör-
ligt sätt, det vill säga den får inte vara utsatt för åtgärd som otillbörligt kan påverka utseende, 
prestation, reaktion eller yttring av skada eller sjukdom.

Det åligger den som är ansvarig för hunden att vid behandling eller annan åtgärd förvissa sig 
om vad detta kan innebära i fråga om hundens rätt att delta vid utställning, prov, tävling eller 
beskrivning.

Doping av hund regleras av Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om träning 
och tävling med djur, SJVFS saknr L17, 6 kap. 1–4 §§.

Detaljerade regler för vilka behandlingar och åtgärder som är otillåtna inom SKK-organi-
sationen finns i Nationellt dopingreglemente för hund. Här finns också regler för dispensansö-
kan från SKK-organisationens dopingreglemente.

Då utställningsbestyrelse/provledning/tävlingsledning bestämt att prov för utrönande av even-
tuell doping eller annan otillåten åtgärd ska tas, är den som är ansvarig för hunden skyldig att 
ställa aktuell hund till förfogande för provtagning och för de ytterligare under sökningar som 
kan föranledas därav. Manipulation av prov för dopinganalys är förbjuden.

Kastrerad hanhund/tik
Hanhund som kastrerats kirurgiskt, oavsett orsak, medges inte dispens att delta vid utställ ning 
och SBK:s exteriörbeskrivning utan ska tilldelas Disqualified respektive ej godkänd.

Hanhund som kastrerats kirurgiskt medges generell dispens att delta vid prov, tävling eller 
beskrivning. Vid internationella prov och tävlingar kan särskilda krav på testikelstatus finnas 
– för upplysning om detta, se det specifika regelverket.

Hanhund som kastrerats genom medicinsk behandling medges inte dispens för deltagande vid 
utställning, SBK:s exteriörbeskrivning, prov, tävling eller beskrivning.

Tik som kastrerats genom kontinuerlig medicinsk behandling eller kirurgisk behandling med-
ges generell dispens för deltagande vid utställning, SBK:s exteriörbeskrivning, prov, tävling 
och beskriv ning. Se vidare Nationellt dopingreglemente för hund.
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Särskilda regler för dragprov
Reglerna för dragprovs meritering består dels av dessa meriteringsregler, International 
Federation of Sleddog Sports (IFSS) race rules och av Svenska Draghundsportförbundets 
nationella tilläggsregler i nordisk stil.

1. Reglernas tillämplighet m.m.
Dessa regler ska tillämpas vid dragprov för meritering av draghund på tävling som arrangeras 
av Svenska Brukshundklubben (SBK). Reglerna ska även tillämpas när lokalklubb inom SBK 
är medarrangör till Svenska Draghundsportförbundet (SDSF).

För samtliga kategorier av funktionärer gäller att de ska efterleva de etiska regler och riktlinjer 
som formulerats i dokumentet ”Etisk policy för prov och tävlingar inom Svenska Brukshund-
klubben”.

Härutöver gäller i tillämpliga delar SKKs stadgar, samt bestämmelser som utfärdats av myn-
dighet.

Föraren är ansvarig för sitt och sin hunds uppträdande inom tävlingsområde och på banan. 
Sunt förnuft och god sportsmannaanda ska råda.

Föraren ska vara insatt i International Federation of Sleddog Sports (IFSS) regler samt Svenska 
Draghundsportförbundets nationella tilläggsregler.

2. Definitioner 
Dragprov sker alltid i tävlingsform/draghundstävling. 

Pulka 

Ett spann med pulka består av en förare på skidor som är kopplad till en pulka som dras av en 
hund. 

Linkörning 

Ett spann i linkörning består av en förare på skidor som har en selad hund fästad till sig, via en 
expanderande lina.

3. Rätt att anordna prov 
a. Dragprov meritering anordnas vid tävling. Arrangören ansöker om att arrangera merite-

ringsprov på Draghundsportsförbundets hemsida. För att en tävling ska vara meriterande 
ska SBK-klubb vara medarrangör.

b. Lydnadsprov för draghundar anordnas av lokalklubb

4. Kungörande av tävling, anmälningstid och avgifter 
Anmälan till dragprov ska ske på angivet anmälningsformulär på Draghundsportsförbundets 
hemsida. Anvisningar om anmälningstider och betalning kungörs av arrangerande klubb.

För Svenskt mästerskap (SM) och övriga samarrangemang med SDSF gäller anmälningstid 
annonserad av arrangör.

Förarens SBK-tillhörighet ska anges vid anmälan till dragprov. 
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5. Redovisning av prov 
Hundar som deltar i meriteringsprov redovisas på fastställd resultatlista. Resultatlistan ska 
godkännas och undertecknas av domaren/domarna samt inom 8 dagar sändas till SBK:s för-
bundskansli. Uppenbart åsidosättande av här fastställda regler för redovisning av resultat kan 
medföra att sådan försumlig arrangör ej ges tillstånd att anordna prov eller tävling under de 
närmast två (2) följande åren.

6. Domare 
Domare vid Dragprov Nordisk stil meritering utbildas samt auktoriseras av SDSF.

Domare för tävling utses av arrangören.

Domaren vid det aktuella meriteringstillfället avgör vad som är en bra prestation av den som 
segrar i respektive grupp och klass.

7. Tävlingsledare 
Tävlingsledare är tillsammans med domare ansvarig för tävlingen och att bestämmelserna för 
intyg vid dragprov följs.

8. Kontroller
Arrangör är skyldig att kontrollera

• att hund är ID-märkt
• att hunden genomgått mentalbeskrivning (MH) eller BPH
• att hunden har godkänt lydnadsprov
• att hunden är vaccinerad enligt gällande bestämmelser

• att föraren har giltigt medlemskap
Tävlande, som ej kan uppvisa giltigt medlemskort ska erlägga en extra avgift om 10 kronor, 
vilken tillfaller arrangören. Det åligger sådan tävlande att inom tre dagar efter tävlingstillfället 
hos arrangören styrka sitt medlemskap/sin licens. Sker inte detta, ska resultatet strykas.

9. Villkor för deltagande 
Förare 

Förare bosatt i Sverige ska vara medlem i Svenska Brukshundklubben (SBK). 

Förare bosatt utom Sverige ska vara medlem i organisation erkänd av Svenska Kennelklubben 
(SKK).

Intyg om medlemskap ska uppvisas vid varje tillfälle.

Grönt kort är obligatoriskt för förare bosatta i Sverige.

Föraren ska under året uppnå lägst 17 års ålder. 

Hund

Hunden ska deltaga under det namn den är registrerad. Resultat för hund som tävlar under 
oriktiga uppgifter stryks. 

Svenskägd hund ska vid anmälningstidens utgång vara registrerad i SKK. För utlandsägd 
hund ska kopia av registreringsbeviset medfölja anmälningsblanketten till provet. I de fall 
ovanstående krav ej uppfylls kommer erhållna resultat att annulleras.
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Observera att om en utländsk hund delägs av en person bosatt i Sverige, måste hunden vara 
omregistrerad i SKK före anmälningstidens utgång.

Hunden ska ha uppnått 18 månaders ålder senast dagen innan provet.

För deltagande vid dragprov krävs godkänt lydnadsprov samt genomgången mentalbeskriv-
ning (MH). (Med genomgången MH menas att denna är helt genomförd alt. avbrutits av beskri-
varen.) För de raser som SBK inte har avelsansvar för (se rasförteckning på SBK:s hemsida) 
kan kravet på MH ersättas av genomfört BPH. 

Detta ska vara genomfört före tävling och räknas som del av dragprov. 

10. Allmänt om dragprovsmeritering 
För meritering gäller minst bansträckning 10 km vid draghundstävling 

Dragprovsmeritering sker i grupperna A, B, resp. C.

A = Stående fågelhundar 

B = Renrasiga hundar utom stående fågelhundar, Dobermann och Siberian husky 

C = Dobermann och Siberian husky 

Klasser är herrar respektive damer – banlängd minst 10 km
Meritering kan ske i juniorklass, seniorklass och veteranklass.

Draglast och utrustning 
Pulkan ska vara: 

• anspänd med en skalm eller skackel så det inte är möjligt för pulkan att köra på anspänd hund
• konstruerad så att skidorna inte utgör någon risk för skador på hund
• utrustad med möjligheten att säkert fästa lasten 
• försedd med en expanderande lina

 Totalvikten består av pulkan, skalm/skackel, sele, lina och eventuell tilläggsvikt: 
• Dragvikt ska utgöras av hundens vikt (justeras uppåt till närmaste helt kg) 

A x 0,7 B och C x 0,5 

• Pulkavikten justeras uppåt till närmaste halvkilo
• Den tävlande ska själv förse pulkan med eventuell tilläggsvikt för att uppnå totalvikten
• Linan ska vara fäst vid föraren med ett höftbälte som är minst 7 cm vid ryggraden eller 

någon annan typ av sele. Bältet/selen ska ha en öppen krok eller en panikhake för att föra-
ren enkelt kunna släppa (och föra tillbaka) linan.

• Endast längdskidor utan stålkanter eller vassa spetsar och som inte kan vara farliga för 
hunden får användas

• Utrustningen ska finnas tillgänglig för kontroll av funktionärer, både före och efter ett heat 
samt för kontroll av pulkavikten efter heatet

• Alla deltagare är ansvariga för att deras utrustning överensstämmer med gällande tävlings 
regler 
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11. Lydnadsprov 
Hund som uppnått medelbetyg 7 vid officiellt bruksprov, oavsett klass, erhållit godkänt resul-
tat i BH/VT eller vid lydnadsklass 1, erhållit 1:a pris; får tillgodoräkna sig detta som fullgjort 
lydnadsprov för draghund.

Lydnadsprov draghund (s.k. Dragsjuan) med lägst medelbetyg 7 i momenten: Linförighet, 
platsläggande, inkallande och platsliggning enligt appellklass kan tillgodoräknas som fullgjort 
lydnadsprov. (Bedömning och uppläggning av momenten för appellklass, enligt SBK:s regler).

Denna kontroll (Dragsjuan) kan göras vid ett ordinarie träningstillfälle och noteras på ett sär-
skilt protokoll och ska bedömas av en auktoriserad bruksprovsdomare lägst klass II eller lyd-
nadsdomare.

Moment får inte göras om såvida inte tekniskt fel förelegat. Nytt lydnadsprov (Dragsjuan) för 
hund som ej blivit godkänd, får tidigast göras på nytt en vecka efter föregående lydnadsprov.

Verifiering av uppnådda resultat kan ske på tre olika sätt. Protokoll/intyg ska uppvisas för 
arrangör vid varje meriteringstillfälle:

• Lydnadsprotokoll från officiell lydnadstävling eller bruksprov, bedömt och undertecknat av 
bruksdomare lägst klass II eller lydnadsdomare

• Protokoll från den s.k. Dragsjuan (se ovan)

• Intyg om lydnadsprov, vilket kan användas som alternativ till ovanstående alternativ eller 
för resultat uppnådda vid BH/VT införda i tävlingsbok.

Protokoll för s.k. Dragsjuan samt intyg om lydnadsprov kan laddas ner från SBK:s hemsida

12. Protest
a. Förare som anser sig ha behandlats orättvist kan söka rättelse genom att avge protest till 

arrangören. 

b. Protest får inte avse domslut utan endast tekniskt fel. Protest ska vara skriftlig och avläm-
nas till arrangören senast en halvtimme efter att provet slutförts för dagen i aktuell klass. 
Avslagen protest ska skriftligen motiveras.

c. Klagande som inte är nöjd med erhållet beslut kan besvära sig hos SBK Förbundsstyrelse 
(FS). Besvär ska skriftligen vara FS tillhanda senast en vecka efter provet.

d. Förare som vill rapportera en annan deltagare för regelbrott ska meddela detta till huvud-
domare direkt efter det heat där incidenten inträffat. Det kan ske muntligt.

e. Muntlig rapportering ska åtföljas av en skriftlig rapport, som ska lämnas in till huvuddoma-
ren inom 1 timme efter att det heat där incidenten inträffat, avslutats. 

13. Dragprovskvalifikation

a) Certifikat 

Prestationen för certifikat bedöms av domaren/domarna. Bedöms segraren i klassen och grup-
pen vara värd certifikat, får hund i efterföljande ekipage inom 10% av segrartiden, uppräknat 
till hel minut, också certifikat. 

Alla hundar ingående i gruppen beräknas i segrartiden. 
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b) Dragprovschampion 

Tre certifikat på dragprov. Ett av certifikaten kan vara taget inom linkörning. Intyg om godkänd 
testikelstatus. (detta är analogt med formulering i championatreglerna)

c) Beteckning Godkänd som draghund (DRH II) 

Bedöms segraren i klassen och gruppen vara värd certifikat får hund i efterföljande ekipage 
inom 20% av segrartiden, uppräknat till hel minut, beteckningen Godkänd som draghund 
(DRH II).

14. Avstängning av hund 

Övrigt olämpligt uppträdande 

Hund som vid något tillfälle under provet uppträder olämpligt t.ex. förföljer vilt utesluts från 
vidare tävlan i provet. Sådant beslut fattas av domare i den klass hunden deltar samt införs på 
resultatlistan och domarprotokollet. Anmälan om avstängning ska omgående insändas till 
SBK:s förbundskansli genom arrangörens försorg. SBKs förbundsstyrelse äger rätt att avstänga 
hund för längre eller kortare tid.



www.brukshundklubben.se
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