Svenska Brukshundklubben, Smålandsdistrikt

PROTOKOLL
Lydnadsdomarkonferens

Plats: Vrigstad Wärdshus, VRIGSTAD

Datum: 2018-02-03
Tid: 13.00-16.30

§ 1.

Mötet öppnas
Sammankallande, Karin Falk, hälsade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat.

§ 2.

Genomgång av dagens program.
Karin gick igenom innehållet på dagens program.

§ 3.

Statistik
Antalet starter i Startklass har ökat med många procent.
Antalet starter i Klass 1 och 2 har minskat med många procent.
Antalet starter i Klass 3 ligger på ungefär samma procent som innan.

§ 4.

Framtiden
Förändra Startklassen.
Klassen är för enkel med många ogenomtränade ekipage.
Det är för stort steg mellan Startklass och Klass 1.
Klass 1 bra, innehåller vesentliga moment.
Klass 2 är en påbyggnad av Klass 1 + några nya moment.
Klass 3 påbyggnad av Klass 2

§ 5.

Bedömning
Startklass för lätt.
Övriga klasser – Mycket fasta betyg som är svårt att komma ihåg.

§ 6.

Mini antal starter
Vid 3 st anmälda måste tävlingen genomföras

§ 7.

Nyheter
Bedömningsanvisningar kommer varje kvartal. Dessa finns på hemsidan.
Det nyaste gäller.
Allmänna anvisningar.

§ 8.

Gruppmoment
Gruppmoment ska vara minimum 3 ekipage.
Plocka in Stand-In ekipage.
Domaren måste godkänna Stand-In hundar.
Kan inte lita på Stand-In hundar.

§ 9.

Gruppmoment – Rapportering
Alla tävlingar med gruppmoment skall rapporteras.
Formulär finns på SBKs hemsida.
Det är bara gruppmomentet som ska rapporteras.

§ 10. Störande hundar
Ska rapporteras.
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§ 11. Nya Regler 2017
Följer mycket bättre från Startklass och uppåt.
Stora hopp mellan klasserna.
§ 12. Samarbete Domare – Tävlingsledare
Domare kollar TLs upplägg innan tävling.
Våga säga till om något är fel.
§ 13. Tävlingsledarens jobb
 Markering av tävlingsplan
 Tävlingsplanen ska vara markerad
 Tävlingsområde
Hund under 4 månader får inte vistas på tävlingsområde.
Anvisa person med valp var de får vistas.
Förslag: Sätt upp skylt med anvisningar om var valpar får vistas.
§ 14. Tips till Tävlingsledare
 Gruppmoment – Hundar ska gå efter varandra och inte passera
varandra. TL först sen 1, 2, 3, 4. Diskussion mellan TL och Domare.
”Är du redo” – Sluta säg det, Ekipaget ska vara redo.
”Moment börjar” – Inget mellanrum mellan ”Moment börjar” och första
kommando.
§ 15. Regelböckerna – Tolkningar
Det står olika på olika ställen.
§ 16. Utbildningsbehov
Inte många domare. 9 st lydnadsdomare (17 st totalt)
Tävlingsledare är också få. Många klubbar lejer in TL.
Våga ta alla klasser. Många TL vill inte ta Klass 3.
Tävlingssekreterare lite vakuum.
Nytt utbildningspaket.
Dataprogrammet måste fungera.
Ska bli webbutbildning för TS i lydnad.
§ 17. Publicera domarlistor
Tävlingskalender på distriktets hemsida.
Tävlande kan välja vilken domare de vill tävla för.
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§ 18. Vad bestämmer domare?
 Betyg
 Banans utförande
 Ordningsföljden i moment – ej gruppmoment fasta anvisningar
 Domare bestämmer gruppmoment Klass 3 – Ekipage kan avstå del 2
Gå och hämta hund eller ställa upp bredvid.
Beslut: Ställ upp bredvid.
Förare misslyckas med att sätta upp hund inför del 2. Fortsätt som
vanligt.
 Avstå hela gruppmomentet i Klass 3 – Är ok.
TL frågar vid genomgång om ekipage vill avstå momentet.
 Ska informera om gruppmomenten, sortera om.
 Förare måste fråga domare om man får hämta upp orolig hund vid
gruppmoment. Domare måste ha ögonkontakt med förare.
 Apport i Startklass, vad är godkänt?
Inte mycket flisor.
Visas vid samlingen.
 Förbereda lappar för att meddela apportstorlek, hinderhöjd, lottning
av apporteringsdirigering, samt hemlig lottning av apport.
 Rutan – Direktligg eller Stå innan moment.
 Banvandring – uppskattas av tävlande
Startklass bra
§ 19. Lottning
Lottning av startnummer kan göras innan tävling i alla klasser.
§ 20. Löptik
Får starta. Arrangör bestämmer. Vid löptik måste nästa klass ha en ”ren”
bana.
§ 21. Om Tävlingsledare gör/säger fel
 Vändningar på stället i Klass 2, ex fortsätta likadant med andra
ekipage, ta inte med i bedömning.
 För lite, Tekniskt fel.
 TL glömmer ”Moment börjar” – Ignorera det.
 TL väntar 3 sek efter förare har korrigerat hund innan fortsatt
kommendering.
 TL ska ha kontakt med Domare så denne är klar till nästa moment.
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§ 22. Om Tävlande gör fel
 Fel vinkel i Z.
 Fel vändning vid kommendering – TL måste vara med och föra
ekipaget rätt.
 Tävlande börjar för tidigt – Tekniskt fel i Startklass – ”Följer ej TL
kommando”, dra någon enhet.
 Anländer för sent till tävling (30 min) – Ha överseende. Arrangören
bestämmer, diskussion med domare.
 Startar i fel klass – Datorn ska reagera.
§ 23. Utrustning
 Halsband – Av alla typer är godkända.
 Tikskydd/Sele – Ej godkända.
 Annan utrustning – Inga extra kläder, Belöningskjol, Midjeväska.
§ 24. Bedömningsdiskussion
 Inkallning med stå och ligg – Tjuvstart från stå alt. ligg = 2 enheters
avdrag.
 Koppel ramlar ur fickan under moment – Stryka moment, betyg 0
 Godis eller leksak ramlar ur fickan under moment – Stryka moment,
betyg 0
 Rikta in hund innan moment – Går fram till startpunkt riktning mot
rutan, ok
– Prata med hund innan moment, ok
Fram till punkt, ej vid punkt.
– Handtecken, ej godkänt.
– Kroppsspråk som är riktningsvisande, ej
godkänt.
 Flytta fötter – Ej godkänt, betyg 0
 Handrörelser vid fotgående – Vad är onormalt?
 Tempo – Notering i protokoll. Vad är onormalt tempo?
 Omtag av moment efter tävling klar, ex hopp alt ruta – Sunt förnuft,
normalt inte.
 Tränar moment innan moment ex ligg (ligg innan momentet ligg) – Ej
tillåtet
 Mäter ut avstånd till hinder – Ej tillåtet, betyg 0.
 Transport under nos targeting (nos kontroll) – Ej tillåtet?
 Följa momentet – Ryck i koppel, betyg 0, Avdrag på helheten.
– Sträckt koppel, betyg 0-5. Hur många gånger?
 Rutan – Bandet flyttas in/ut. Hund ligger utanför men innanför
bandet. Konerna gäller!
– Går in från sidan/bakifrån – Avdrag.
– Går igenom rutan och sen tillbaka in i rutan – Avdrag, lite mer.
 Apportplacering – På tvären och på längden, ej stå.
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Sitt under marsch – Får säga ”Sitt” vid halt.
– Får säga ”Sitt kvar/Stanna/Kvar” vid lämnandet.
Händerna på ryggen – Onaturlig gång vid fot.
– Övrigt ex Inkallning, ej tillåtet.
– Gruppmoment, tillåtet.
Placering av Domare i gruppmoment Klass 1 och 2 – Vid sidan.
Hund som vid arbete kortvarigt lämnar banan – Ok. Avdrag.
Fjärrdirigering – Låsta framben alt Låsta bakben är ok.
För mycket lek mellan momenten – Var går gränsen?
Helhetsbetyg i Startklass – Samarbete och glädje ska primeras.
– Får inte spegla övriga betyg.
– Kan få 5:or i flera moment och 10 på
helhet.
– Kan få bra betyg(9-10) i moment och 5 på
helhet.
Hålla i halsbandet mellan momenten – Dras på helheten, mycket.
Nosar mycket på planen – Dras på helheten.
Klass 2, sid 46 – Konstig formulering.

§ 25. Mötet avslutas
Sammankallande, Karin Falk, avslutade mötet och tackade för visat intresse.

………………………………………………….

………………………………………………….

Karin Falk
Sammankallande Tävlingssektorn

Carina Ljungberg
Vid pennan
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