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Tilläggsyrkanden FS förslag nummer 4 Regler 
Nedanstående text under 2.1 bör omformuleras, så att det tydligt framgår – utan tolkning – att de 

som får arrangera mentaltest är ”SBK centralt och dess distrikt, rasklubbar och lokalklubbar samt 

Svenska Schnauzer-Pinscherklubben”. 

ÖND föreslår ändring av den avslutande texten ”… SBK, eller exteriörbeskrivning anordnad av 

rasklubb”. 

 

FS förslag: 

2.1 Uppdelning i mentaltest samt exteriörbeskrivning 

… 

Exteriörbeskrivning kan, om domare och arrangör medger, göras i samband med officiell 

utställning arrangerad av SBK, eller exteriörbeskrivning anordnad av rasklubb. 

 

Förslag till ny text i fet kursiv stil: 

Exteriörbeskrivning kan, om domare och arrangör medger, göras i samband med officiell utställning 

arrangerad av arrangör med rätt att arrangera korning, eller som separat exteriörbeskrivning 

anordnad av arrangör med rätt att arrangera korning. 

 

17. Funktionärer, allmänna regler 
 

Beträffande nedanstående punkters (19 & 20) stipulerade tjänstgöringskrav för funktionärer, vilka 

auktoriseras av SBK-distrikt, föreslås ändring av texten så att kraven harmonierar med 

Förbundsstyrelsens förslag nr 7a på kongressen 2015 gällande revidering av bestämmelser för MH. 

Där återfinns samma formulering för testledare och figuranter: ”… som mist sin auktorisation p.g.a. 

1-årsregeln äger inte rätt att tjänstgöra.” 

Detta anser vi även att innebörden av skrivningen för MT ska ha, så att de båda reglementena 

överensstämmer på den punkten. Dock väljer vi en lite annorlunda formulering än i bestämmelserna 

för MH, då vi anser att formuleringen ”mist sin auktorisation” är missvisande, då det per definition 

egentligen handlar om att auktorisationen är vilande. 

  

Antas formuleringen ser vi många fördelar för arrangörer som har funktionärer utbildade till både 

MH och MT. Vi menar att om man t.ex. är utbildad på MH & MT och kan dra i snören och hantera 

kontakten med hund och förare som spöke på MH, så kan man dra i snören och promenera 40m för 

att hälsa på en förare som står med sin hund framför publiken på MT. 

Avseende ”SOCIALT SAMSPEL” är det även med FS förslag (officiell MT varje år) inte säkert att den 

som genomför momentet har agerat i just det momentet på ett antal år. Dessutom lägger man en 

orimlig administrationsbörda på distrikten med att hålla reda på vad var och en tjänstgjort som. 

Åtminstone de samvetsgranna mentaldomarna i ÖND brukar vid sin genomgång av banan även 

kontrollera sociala samspelsfigurantens agerande. 
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Med förslaget till förändringar infrias en del påståenden från UGM (”inget har förändrats, utom att 

M1 har tillkommit”) vid deras, eller var det FS (?) förändringar av utbildningsplanerna.  

Och arrangörer av MT kan få funktionärer enligt tidigare utbildningsplan, där man utbildades till 

Figurant utan uppdelning i MH eller MT. 

 

FS förslag: 

19.       Testledare 

Testledare är ansvarig för hela provets genomförande. Testledare ska vara auktoriserad. Funktionär 

som ej tjänstgjort det senaste året vid officiell mentaltest, äger ej rätt att tjänstgöra 

förrän förnyad prövning av kompetensen skett. 

Giltigt medlemskap i SBK krävs. 

 

20.       Figuranter 

Figuranter som tjänstgör vid mentaltest ska vara utbildade och auktoriserade för de moment som de 

ska agera vid. 

Funktionär som ej tjänstgjort det senaste året vid officiell mentaltest, äger ej rätt att tjänstgöra 

förrän förnyad prövning av kompetensen skett. 

Giltigt medlemskap i SBK krävs. 

 

Förslag till ny text i fet kursiv stil: 

19.       Testledare 

Funktionär som ej tjänstgjort det senaste året vid officiellt mentalprov MT/MH, äger ej rätt att 

tjänstgöra förrän förnyad prövning av kompetensen skett. 

Giltigt medlemskap i SBK krävs. 

 

20.       Figuranter 

Funktionär som ej tjänstgjort det senaste året vid officiellt mentalprov MT/MH, äger ej rätt att 

tjänstgöra förrän förnyad prövning av kompetensen skett. 

Giltigt medlemskap i SBK eller avtalsansluten klubb krävs. 

 

ÖND föreslår vidare att FS ges i uppdrag att göra motsvarande förändring även i MH. 
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Tilläggsyrkanden FS förslag nummer 4 Anvisningar 
 

Innebörden av texten ”Vid behov”, blir ett alldeles för vidsträckt begrepp och, som det verkar, vara 

upp till var och en att tolka. Även skrivningen i dagens MH bestämmelser, där man skriver ”vid 

särskilt behov” lämnar övrigt att önska. 

 

Lokala ”rutiner” i ÖND. 

Vissa lokalklubbar använder skrivningen för att kringgå turordningsreglerna eller också anmäler man i 

sista stund att man ska arrangera ett ”uppfödar-MH”, där det vid kontroll visat sig att alla deltagande 

hundar kommer från olika uppfödare. Detta möjliggör fri prioritering. Anmälningar senare än 3 v 

innan är per definition efteranmälningar.   

Så vem som avgör detta ”behov” behöver komma på pränt avseende lokalklubbar. Rasklubbarna 

berörs inte, då dessa prioriterar efter egen norm. 

 

FS förslag: 

Ansökan 

Planerade mentaltester/korningar ska läggas in i SBK Tävling senast 31 december året innan de ska 

ske. Samtidigt ska berört SBK-distrikt informeras om datumen. 

Vid behov kan extra mentaltest/korning arrangeras. Mentaltestet/korningen ska läggas in i SBK 

Tävling senast 1 vecka innan aktuellt datum. 

 

Förslag till ny text i fet kursiv stil: 

Vid behov, t.ex. för att anordna ett extra provtillfälle, för annars bortlottade, kan extra 

mentaltest/korning arrangeras. Mentaltestet/korningen ska läggas in i SBK Tävling senast 1 vecka 

innan aktuellt datum. Ansökan om extraprov i SBK-lokalklubbs regi, ska godkännas av SBK-

distriktet. 
 

ÖND föreslår vidare att FS ges i uppdrag att göra motsvarande förändring även i MH. 

 

 

FLOCKKÄNSLA – moment nr 6 

Vill man prova hur hundar agerar i konfliktsituationer, anser ÖND, att man måste utforma 

testsituationer som ger ett underlag så att man kan kontrollera detta. Genom att placera ytterligare 

figurer vid förarens utgång (rödmarkerat i bild nedan), säkerställer man att hundar inte bara ”rinner 

igenom” figurraden, utan tvingas att aktivt göra ett vägval.  
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En dylik konstruktion av figurraden skulle dessutom – med tanke på hundens predikament med 
vägval – möjliggöra en förkortning av sträckan efter figurerna med c:a 10 m, vilket i sin tur skulle göra 
momentet lättare att arrangera.  
 
 

FS förslag: 
Utformning 
Minst 16 st ½-figurer (skyttefigurer) ordnas i ett hästskoformat system runt en stig eller liknande. 
Figurerna skall riktas inåt (mot centrumlinjen). Om möjligt bör figurerna helst ställas upp i 
överskådlig terräng. Mellan figurerna och den plats där föraren ska gömma sig ska finnas buskar eller 
skärm så att hunden inte ser var 
föraren gömmer sig. Avståndet mellan de yttersta figurerna på baslinjen ska vara ca 20 meter (bild 
10). 
 
Genomförande och hjälp för undersökning 
…  
Föraren gömmer sig på den anvisade platsen ca 30 meter efter sista figuren. 
 

Förslag till ny text i fet kursiv stil: 

Utformning 

Minst 16 st ½-figurer (skyttefigurer) ordnas i ett hästskoformat system runt en stig eller liknande. 

Figurerna skall riktas inåt (mot centrumlinjen). Om möjligt bör figurerna helst ställas upp i överskådlig 

terräng. Mellan figurerna och den plats där föraren ska gömma sig ska finnas buskar eller skärm så 

att hunden inte ser var föraren gömmer sig. Avståndet mellan de yttersta figurerna på baslinjen ska 

vara ca 20 meter (bild 10). Därutöver placeras 3st ½-figurer vid förarens utgång från figurraden 

(enligt skiss), den första c:a 1m innanför ”utgången” de andra 2 ytterligare c:a 1m in på var sida 

om förarens väg, på så sätt att hunden blir tvungen att aktivt göra ett vägval. Dessa tre figurer 

riktas mot vippfiguren. 
     Svart: förarens väg 

     Blå: figurer enl FS förslag 

     Röd: tilläggsfigurer 

 
Genomförande och hjälp för undersökning 
…  
Föraren gömmer sig på den anvisade platsen ca 20 meter efter sista figuren. 
 

 

ÖVERRASKNING – moment nr 8 

ÖND anser att centralt utbildade och auktoriserade funktionärer, i det här fallet domarna, måste vara 

så pass kunniga, att de kan avgöra hur punkt 4 i ”Hjälp till undersökning” ska hanteras för att på 

bästa sätt få hunden att normaliseras innan efterkontrollen börjar. Anser FS att så inte är fallet, 
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måste det ha varit så pass alvarliga brister i de tidigare utbildningarna, att alla centralt 

utbildade/auktoriserade funktionärer måste komplettera sin utbildning. 

Oavsett om FS anser, att sådana brister i tidigare utbildningar föreligger, ska det – om förslaget till 

revidering går igenom – ske en central uppdatering av domarna innan 2017. Råder det då några 

oklarheter i frågan hur man bäst hjälper en hund till undersökning, kan de frågetecknen med fördel 

rätas ut då. 

Det finns en rad enklare sätt att få hunden att undersöka, t.ex. kan hundens ägare, testledaren eller 

annan person som hunden känner förtroende för följa den fram.  

Därigenom kan man undvika förfaranden enligt punkt 4 i FS förslag nedan. I en situation där hunden 

blivit så skrämd att den inte tar sig fram till overallen, kan man inte ta den därifrån, lägga ned 

overallen och försätta hunden i samma situation som initialt skrämde den. Dessutom, förfar man 

enligt punkt 4, måste man – innan efterkontrollen börjar – låta hunden avreagera på upprest overall. 

Vidare, hundar som befinner sig i så hög grad av affekt, att de måste tas från platsen och därpå 

återkomma för avreaktion, är ofta i sådant skick att man bör överväga att bryta provet. Här pratar vi 

om elementärt djurskydd. 

 

 

FS förslag: 
Hjälp till undersökning 
Punkt 1. 30 sek övriga utförs i 15 sek. intervaller 

1.    Föraren passiv (30 sek) 
2.    Föraren går fram till overallen 
3.    Föraren börjar tala, sätter sig på huk invid overallen och lockar på hunden. 
4.    Föraren tar hunden från platsen och overallen läggs ner. Därefter förs hunden fram på nytt 
för avreaktion. 
5.    Föraren för bort hunden och overallen dras upp därefter påbörjas passager. 

 

Förslag till ny text i fet kursiv stil: 
Hjälp till undersökning 
1.    Föraren passiv (30 sek) 
2.    Föraren går fram till overallen 
3.    Föraren börjar tala, sätter sig på huk invid overallen och lockar på hunden. 
4.    Om hunden inte tar sig fram inom tid, avgör domarna hur man bäst får hunden att avreagera 

innan passager påbörjas. 
5. Utgår. 
 

ÖND föreslår vidare att FS ges i uppdrag att göra motsvarande förändring även i MH. 
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LJUDKÄNSLIGHET – moment nr 9 

 

FS förslag: 

Hjälp till undersökning 

1.    Föraren passiv i 30 sek 

2.    Föraren går fram till skramlet 

3.    Efter 15 sekunder: Föraren börjar tala, sätter sig på huk och lockar på hunden 

När hunden avreagerat påbörjas efterkontrollen. 

 

Förslag till ny text: 

Stryk efter 15 sekunder. Detta skulle harmoniera med motsvarande sekvens i övriga jämförbara 

moment. 

Hjälp till undersökning 

1.    Föraren passiv i 30 sek 

2.    Föraren går fram till skramlet 

3.    Föraren börjar tala, sätter sig på huk och lockar på hunden 

När hunden avreagerat påbörjas efterkontrollen. 
 

 

Tilläggsyrkanden FS förslag nummer 4 Protokoll 
 

FS förslag 

Avreaktion ruta 1 

Kan ej avreagera 

 

Tillagd text i fetkursiv stil: 

Avreaktion ruta 1 

Kan ej avreagera alt. tar lång tid/bygger på sig 

 

 

 

 

 


