
 
Frågor & svar 
 

1. Finns det någon möjlighet för medlemmar i Hundungdom att på anmälan till MH klart ange 
vilken organisation de tillhör så att deras medlemsnummer kan avläsas på SBK Tävling? I 
nuläget kommer bara upp ett meddelande om att de inte har något giltigt medlemskap i SBK. 
I dagsläget finns stor risk att anmälningar från medlemmar i Hundungdom sållas bort på 
felaktig grund då vi på lokalklubbarna förlitar oss på de uppgifter som syns i SBK Tävling. 
 
Svar: Eftersom Hundungdom har ett annat medlemsregister med andra nummer så är det 
detta nummer ungdomen använder när dom anmäler sig.  
 
Det ligger även ett önskemål om att man ska kunna ange om man är medlem men faktum är 
att man ändå inte kan förlita sig på att en person som anmäler sig verkligen är det och när 
det gäller Hundungdom så har dom som sagt ett SBK-medlemsnummer och ett SHU-
medlemsnummer. Då dom i huvudsak tävlar etc för sin SHU-klubb så är det detta som 
använder i SBK-tävling. Därav kan vi inte se det. Dock misstänker jag att det inte rör sig om så 
många så har ni en lista över era egna ungdomar så borde det gå rätt fort att kolla.  
 

2. I anvisningarna för MH står vilken prioriteringsordning man ska gå efter om antalet 
anmälningar till en MH överstiger åtta ekipage. Där går de klubbmedlemmar som behöver 
MH för tävling först. Men är det inte bara för tävlande i bruksgrenarna som MH är ett måste? 
Man kan ju tävla i rallylydnad, agility och så vidare. Numera kan inte syftet med MH anges 
vid anmälan. Är prioriteringsordningen slopad? Om så är fallet – varför finns den kvar i 
anvisningarna? 
 
Svar: Nej prioriteringen gäller fortfarande. När det står ”I behov av MH” för tävlande så 
betyder det just att hundekipaget behöver MH för att tävla och då underförstått i en gren 
som kräver MH för att få starta. För bruksraser gäller ju också att de ska vara äldre än 18 
månader vilket innebär att hundar som är yngre kanske har lägre prioritet eftersom dom 
fortfarande får tävla.  
 
Det är mycket synd att programmet inte tillåter den som anmäler sig att lämna övrig info vid 
anmälan. Detta är ett önskemål vi har levererat till IT-leverantören. I dagsläget går det dock 
inte.  
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