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Allmänna bestämmelser för lydnadsprov inom SBK 
Gäller fr o m 2008-01-01 
 
 
1. Bestämmelsernas tillämplighet 
Följande bestämmelser ska, utöver vad som stadgas i SKK:s lydnadsprovsbestämmelser, tillämpas vid 
lydnadsprov inom Svenska Brukshundklubben (SBK). 
 
2. Rätt att anordna prov 
Officiella lydnadsprov anordnas av lokalklubb, distrikt eller rasklubb på uppdrag av förbundsstyrelsen 
(FS).  Klass I-II beslutas av distriktet, varefter anmälan görs till FS. 
SM anordnas av distrikt på uppdrag av FS. 
Uppenbart åsidosättande av fastställda regler för lydnadsprov kan medföra att arrangör ej ges tillstånd att 
anordna prov under viss tid. 
 
3. Ansökan om och kungörande av prov och tävlingar 
a) Ansökan 
Ansökan från lokalklubb/rasklubb inges till distriktet på tidpunkt som bestäms av distriktet. Distriktet 
fastställer sitt årsprogram och insänder sammanställning till förbundskansliet senast den 15 juni.  
 
b) Ändringar i tävlingsprogrammet 
Beslut om ändringar i fastställt årsprogram vad avser klass III- elit fattas av FS och tillåts endast om syn-
nerliga skäl föreligger. Ansökan om ändring och tillägg ska utförligt motiveras och vad gäller lo-
kalklubb/rasklubb insändas till distriktet, som med till- eller avstyrkan vidarebefordrar ansökan till FS. 
Ändringar i programmet får alltså ej göras förrän beslut meddelats från förbundskansliet. 
Om planerat prov av någon anledning måste inställas ska ansökan göras hos distriktet som fattar beslut 
och omgående meddelar detta till förbundskansliet. 
 
c) Kungörande 
Prov kungörs genom FS´ försorg i det fastställda tävlingsprogrammet. 
 
4. Redovisning av prov 
Tävlingssekreteraren upprättar resultatlista, vilken ska insändas till FS i två ex (original och kopia) senast 
inom 8 dagar efter avslutade prov.  Listan upprättas på godkänd blankett och ska uppta samtliga i provet 
deltagande hundar. 
Ansvaret för att protokoll och resultatlistor är korrekt förda och upprättade åvilar tävlingssekreteraren, 
under förutsättning att denna är auktoriserad, annars domaren. 
 
5. Villkor för deltagande 
För förare, bosatt i Sverige, krävs medlemskap i SBK. Förare, bosatt i Sverige, får under en och samma 
tävlingssäsong (= kalenderår) representera endast en klubb i SBK. Undantag gäller dock för förare, vars 
medlemskap upphör under säsongen. Vid förnyelse av detta kan byte av klubb ske. 
För deltagande i SM krävs medlemskap i SKK eller någon specialklubb. 
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6. Anmälan och avgifter 
Anmälningsavgifter för lydnadsprov arrangerat av klubb/distrikt inom SBK bestämmes av FS. Anmäl-
ningsavgiften består av en administrativ avgift (för arrangörens omkostnader) och en startavgift. Fördel-
ningen bestäms då avgifterna fastställs. Vid anmälan betalas hela avgiften in. Skillnaden märks först vid 
eventuell återbetalning, då den administrativa delen inte måste återbetalas.  
Anmälningsavgifter och betalningsformer kungörs årligen i tävlingsprogrammet.  
Anmälan på av FS fastställd blankett och anmälningsavgift ska vara arrangören tillhanda senast tre veck-
or före provet (gäller ej SM). (Vid prov inom SBK ersätter detta SKK:s text avseende anmälningsförfa-
rande.) Arrangören avgör om efteranmälningar ska tas emot eller ej.  
Vid tävling om svenskt mästerskap ska anmälan på fastställd blankett vara FS tillhanda senast 60 dagar 
före tävlingsdagen.  Anmälningsavgiften ska vara arrangören tillhanda vid anmälningstidens utgång. 
Erlagd avgift återbetalas, samtidigt med återbudsbrevet om utlyst prov inställs, eller vid bestyrkt hinder 
för deltagande av orsak, varöver anmälaren inte råder (bestyrks av veterinär, läkare eller styrelsefunktio-
när inom den egna klubben). För att avgift ska återbetalas måste dock återbud lämnas före provdagen 
samt ska bestyrkan av orsaken vara arrangören tillhanda senast 14 dagar efter provet.  Arrangören ska 
därvid återbetala avgiften senast en månad efter provet. 
 
7. Maximering av antalet deltagare 
Arrangören bestämmer maximiantalet deltagare i prov med hänsyn till årstid, klasser och andra omstän-
digheter. 
Maximeras antalet deltagare ska lottning företas bland samtliga anmälda deltagare.  Lottning ska förrättas 
offentligt. 
Om antalet anmälda deltagare i tävlingen ej uppgår till minst tre vid anmälningstidens utgång, äger arran-
gör rätt, att efter anmälan till vederbörande distrikt, inställa tävlingen. 
 
8. SM-arrangemang 
a) SM arrangeras under två dagar, med kvaltävling första dagen och final andra dagen. 
b) Kvaltävlingen döms av tre domarpar, i finalen utnyttjas samtliga domare från kvaltävlingen. 
c) Till kvaltävlingen finns 60 platser. Dock ska senaste svenska mästare i lydnad beredas tillfälle att del-
ta. 
Utöver dessa äger svensk ungdomsmästare i lydnad rätt att delta i närmast följande SM Vid fler än 60 
anmälda till kvaltävlingarna tas hänsyn till under av SKK angiven period uppnådda kvalificeringsresultat. 
d) Kvaltävlingen genomförs så att arrangören fördelar momenten mellan de tre domarlagen 
Startordningen i kvaltävlingen fastställs genom lottning vid tävlingarnas början och i närvaro av de täv-
lande. 
Till finalen går hundar med placeringssiffra 1-15 i kvaltävlingen. 
I finalen börjar hunden (hundarna) med placeringssiffra 15, därefter 14 och så vidare. Vid flera hundar på 
samma placeringssiffra sker lottning. 
Den slutliga placeringen avgörs av den sammanlagda poängen från kvaltävlingen och finalen. Vid lika 
poäng avgör högst finalpoäng, vid lika även där delas placeringen. 
 
9. Funktionärer 
Domare till officiella lydnadsprov kallas till tjänstgöring genom distriktets försorg. Vid SM kallas do-
marna av FS. 
 


