
Svenska brukshundklubben 

Smålandsdistriktet 

 

Minnesanteckningar förda vid distriktets domarkonferens i Vrigstad 2015-02-01. 

 
Eric Rosander öppnade mötet och hälsade alla välkomna till årets bruksdomarkonferens. 

  

Eric presenterade dagordningen. 

Upprop av domarna, närvarande 38. Inbjudna domare från Samverkan Syd var: Anders 

Brorsson och Tomas Fagerstedt- Blekinge. Kennet Brorsson och Mats Andersson- Halland. 

Yvonne Sjöstrand- Skåne. 

 

Distriktet har fått 3 nya domare: Thomas Brandt IIB Tranås Bk, Gunnar Wandel IIB 

Skillingaryd-Attila Bk och Lasse Brohlén I A Eksjö Bk. 

 

Småland, Skåne, Blekinge och Halland har gått ihop i Samverkan Syd. För bland annat  

se till att distriktens tävlingar och prov inte läggs samtidigt på närliggande klubbar. Och ha en 

samsyn om regler och regeltolkningar.     

 

Distriktet har 7 lydnadsdomare klass I 

                      4 lydnadsdomare klass II 

                      5 bruksdomare klass I A  

                      32 bruksdomare klass I B 

                      4 bruksdomare klass II B 

 

Medelåldern för distriktets domare är hög. Det behövs fler yngre och fler kvinnliga domare. 

Frågan är om det tar för lång tid att bli färdig domare? 

 

Eric gick igenom tävlingsstatistik för 2014. Lydnaden har minskat med 300 anmälda sedan 

2012. Appellen hade 181 anmälda -12 och 163 anmälda -14. Skyddet har gått upp något. 

Ekl spår har minskat med 95 anmälda sedan -12. I lydnadsklass avbryter fler än i Bruks. 

 

Statistiken i sin helhet är utlagd på distriktets hemsida. Eric uppmanade gå gärna in och titta. 

 

Karl-Olge Gustavsson Krafft redovisade från Lydnads reviderings konferens 15-16 nov. 2014. 

Allt kom att handla om de nya reglerna. För lite information till klubbar och distrikt, vad som 

skiljer sig mellan våra svenska regler och FCI. Med så lite information blev det svårt att rösta. 

Konferensen slutade med omröstning för o emot nya regelverket. Det blev 121 röster för och 

82 emot. Distrikten Samverkan Syd röstade emot nya regelverket. 

Det är på Kongressen i maj som beslutet tas om de nya reglerna. 

Under konferensen arbetades fram förslag till en Nationell startklass där Sverige bestämmer 

helt regelverket.  

Vi fick ta del av förslaget. 

De var många som var negativa till det nya förslaget. 

 

 

Birger Andersson redovisade från konferens Bruksrevidering 15 nov.2014. 

Samverkan Syd hade ett möte i Osby, för att få till en samsyn innan regelkonferensen. 



(På regelkonferensen kom även många nya förslag upp, även bra förslag som man inte kunde 

ta ställning till då de inte varit ute i distrikten). Birger redovisade några av de olika förslagen 

till bruksrevidering. Besluten sker slutligen på Kongressen den 9 maj. 

Birger avslutade med att uppmana att gå in och läs in er på SBK funktionärer prov-tävling 

angående regelrevideringen. 

 

SBK tävling ska uppdateras. 

 

Anders Brorsson Blekinge 

Referensdomare i Samverkan Syd har haft möte. En brist är att medelåldern för domare är 

mycket för hög.  

                                                                                                                                                     

Att till SM välja fram yngre domare. Förslagen till SM kommer från distrikten. 

 

Vi måste öka intresset för bruksproven. Som domare och övriga funktionärer ska vi ha en 

mjuk attityd till de tävlande för att behålla dem (ingen vill bli utskälld). 

 

Lunch och därefter videobedömning av Elit brukslydnad från Sölvesborg.                        

 

Anders B. skötte våra poängbedömningar, kommentarer och diskussioner och Franz H video 

och poängsammanställning. (Korta bensträckare och kaffe lades in.) 

 

Kan betyg 10 sättas om det finns någon slags brist i utförandet av momentet? 

Saker kan ursäktas, regler ska följas. 

Perfekt aldrig, använd korrekt. 

Titta på förarens finter. 

Tempofattigt ett bra uttryck. 

Som domare motivera ditt betyg, rör dig på plan. Skilj på dubbelkommando och extra 

kommando. 

Disciplin på plan, visa inte dina betyg innan din kollega är färdig. Visa samtidigt på 

tävlingsledarens order. 

 

Eric fick förfrågan om vattning på sökstigen. Inget annat än vatten får förekomma. 

 

På SBK hemsida finns regelguiden där det finns centrala regeltolkningar som vi ska vara 

lojala med.  

 

Eric avslutade och tackade mötet med vi syns igen. 

 

Vid pennan Britt-Marie Karlsson 


