
Anteckningar från informationsmötet på Vrigstads Konferens med Leif Borgenlöv. 

 

Ämne: SBK Tävling och SBK Prov. 

Dagen inleddes med att Erik Rosander och Karin Falk hälsade välkomna. 

Totalt 23 deltagare som kom. 

Det kunde konstateras att informationen om den här träffen inte nått ut till alla klubbar. 

På SBK Tävling finns Onelinehjälp längst ner på sidan. 

Vill man öva, använd ovning.sbktavling.se så kan man logga in som administratör: namn_bk_lydnad 

där namnet är sin egen klubb. Och redigera profil. 

Inloggning alltid abc123. Och ändra i SBKprov, flik system, ovningsläge och inlogg 

Tävlingar kommer upp på en lista som man kan välja ifrån.  Efteråt, klicka ,återställ alla tävlingar. 

 

Ett ämne som kom upp är hur prioriteringarna i bruks hanteras. 

I samband med rasmästerskap måste man ändra i SBK Tävling, mitt konto, att man tävlar för den 

rasen i samband med att man anmäler till mästerskapet. Sedan kan man direkt gå tillbaka och 

registrera sig som tävlande för sin SBK klubb. Om man inte ändrar inför rasmästerskapet missar man 

att bli prioriterad. 

 

Vid ett rasmästerskap måste rasklubben stå som arrangör, men en SBK klubb kan stå som 

medarrangör. 

 

I appell, lägre och högre klass prioriteras hemmaekipage. Frågan om elitekipagens prioritering togs 

inte upp. 

 

I SBK Tävling görs prioriteringen. Man lägger in det antal platser man kan ta emot via 

redigeringsknappen. Klicka uppdatera och sedan på prioritera. Efteranmälda kommer alltid sist.  Inför 

tävlingsdagen förs allt över till SBK Prov. Man loggar in, klickar på sin tävling och laddar ner. 

I det här skedet går det inte lägga till tävlande. 

I listan finns både de prioriterade tävlande och ev reserver. Om en reserv kommer med pga återbud 

så öppna flik ekipage, reservrutans siffra ersättes med en nolla och reserven är med. 

 

Det fanns synpunkter på mötet om att rutan där betygen ska föras in är för liten. Det kommer inte 

ändras i nuvarande version av programmet. 

Innan verifieringen till SBK ska ev återbetalningar ske och reserver plockas bort. Betalningar som 

kommit via Dibs går tillbaka till SBK Tävling där de finns tillgodo och de som betalt via giro betalas ut 

manuellt. 



 

Nytt program är under utveckling då SBK Tävling och Prov inte riktigt synkar med varandra. 

Om det blir fler domare till tävlingen av vad som står i SBK Tävling måste man kontakta supporten för 

att få hjälp att lägga till den eller dem. 

 

Ny utbildning för tävlingssekreterare är planerad och det kommer finnas 5 steg. Redan utbildade 

behåller sin auktorisation utan uppdatering. 

 

PM till tävlingen kan skrivas ut i Pdf format om man väljer Pdf i valet av skrivare. 

Det finns förslag på fler betalsätt till tävlingar t ex Swish. Nu finns bara Giro eller via kort i Dibs. 

 

Vid stort antal anmälda till en klass kan man dela klassen i två eller fler grupper. Det görs i SBK Prov. 

Klicka på tävling-gruppindelning. Välj klass-välj antal startande i varje grupp. 

För att det ska fungera i SBK Tävling måste rubriken ändras, döpas till Start A, Start B osv. 

 

Vid byte av förare måste den nya föraren vara registrerad i SBK Tävling för den hunden vid 

anmälningstillfället. 

Byte av klass i lydnad fungerar om det sker i god tid före tävlingsdagen.  

 

Det kom upp en del frågor kring lydnadens och bruksets överlevnad. Det är ett minskat antal som 

utövar de grenarna. Men antalet anonyma ekipage har ökat. Tanken från början var att inte namnge 

de som har skyddad identitet. Frågan bör hanteras av SBK Centralt. 

Frågan om rapportskyldighet vid betyg 0 i samband med gruppmomenten. Rapporteringen sker via 

SBK:s hemsida. Det innebär ett extra arbete för tävlingssekreterarna. Flera ansåg att det är onödigt 

om nollan berodde på att föraren avstod platsen t ex.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tävlingsledarfrågor. 

Lite tips på hur domarna vill att tävlingsledarna ska agera. 

Moment skall: Ska vara två olika kommandon för skallet och tystnad. T ex kommendera-avbryt. 

Använd tidtagarur för rätt antal sekunder. 

Uppletande: Tänk på vinden när föremålen läggs ut så inte hunden behöver gå utanför rutan för att 

få vittring. 

Upptagsrutan: Ropa inte tillbaka hunden för tidigt. 

Stegen: Markera punkten 2 m framför och efter stegen. 

Kryp: Mät upp rätt längd som den klassen ska krypa. 

Hoppet: De brädor som inte behövs bör läggas vid sidan av hindret, inte framför. 

Budföring: Mottagaren bör vara väl synlig. Vid mörk bakgrund kan reflexväst användas. 

Skytten får inte avlossa skott om hunden springer mot eller lämnar skytten. 

Inkallning elit: Första kommandot ska komma redan när hunden passerar hörnkonerna som ska vara 

små. 

Läs på momenten. Ha koll på domaren/domarna att de är färdiga med betygssättning och 

kommentarer innan nästa moment börjar. 

Underlättar om man har en hjälpreda i lydnaden i t ex dirigeringsapporteringen och vittringen. 

Tävlingsplanen ska vara markerad i hörnen. Samarbeta med domaren. 

Håll på samlingstiden, då det börjar så att de tävlande för info då. 

Det planeras en tävlingsledarutbildning i början av mars. 

 

 

 


