
 

www.brukshundklubben.se 
Postadress: Box 4, 123 21 Farsta - Besöksadress: Fryksdalsbacken 20, Farsta 

Tel: 08-505 875 00 - Organisationsnummer: Svenska Brukshundklubben 802000-4605 

Till   2016-05-20 
SBK distrikt 
SBK rasklubbar 
SKK och SHU centralt 
  
För vidarebefordran till: 
SBK lokalklubbar     
Icke SBK-klubbar som arrangerar lydnad och rallylydnad. 

Ansökan om prov 2017 
Prov i lydnad, bruks, IPO och rallylydnad administreras i vårt tävlingssystem SBK Tävling 
(http://sbktavling.se) 
 
Än så länge hanteras IPO NS (Nordic Style), Dragprov, IPO-R och Mondioring helt utanför 
systemet. 
 

Att tänka på 
Planera 2017 års program så noggrant som möjligt.  
Tillståndet SBK fått från Länsstyrelserna att få tävla i skog och mark även under den så kallade 
Hundförbudstiden (1 mars – 20 augusti) kräver att alla officiella prov och tävlingar finns 
upplagda i det årligen fastställda tävlingsprogrammet och därför ska ändringar inte ske utan 
synnerliga skäl.  
 
Brukshundklubbar, rasklubbar och distrikt ska hålla sitt läns tillstånd tillgängligt i samband med 
genomförandet av prov och tävling som sker i skog och mark.  
 
Denna länk tar er till SBK:s hemsida där man kan ladda ner eller printa ut sitt specifika tillstånd: 
http://www.brukshundklubben.se/funktionar/prov-tavling/dispens-
hundforbudstiden/lansstyrelsernas-tillstand/ 

 
Lydnad  
Ansökan om tävling i lydnad görs direkt i SBK Tävling men trots att proven ska läggas in i SBK 
Tävling av den egna klubben, gäller fortfarande att lokalklubbarnas och rasklubbarnas 
lydnadstävlingar beviljas via respektive SBK-distrikts tävlingsavdelning. Det kan vara lämpligt att 
närliggande distrikt stämmer av med varandra så att det blir spridning av tävlingarna. 
 
Arrangör som inte är SBK-klubbar får själva kontakta det SBK-distrikt där tävlingen arrangeras 
och göra upp med dem hur krockar av prov undviks. Sveriges Hundungdoms klubbar (SHU) 
ansöker sina tävlingar hos centrala SHU kansliet efter överenskommelse med eventuell 
lokalklubb där tävlingen ska arrangeras. Se dock nedan om Domare till icke SBK-klubb. 

 
Elitklass bör endast i undantagsfall förläggas till samma datum 
som SM arrangeras: 
SM Lydnad och Rallylydnad 2017 går 16-18 juni i Jönköping, arrangör är Smålandsdistriktet. 

 
 

http://sbktavling.se/
http://www.brukshundklubben.se/funktionar/prov-tavling/dispens-hundforbudstiden/lansstyrelsernas-tillstand/
http://www.brukshundklubben.se/funktionar/prov-tavling/dispens-hundforbudstiden/lansstyrelsernas-tillstand/
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Datum för ansökan 
Tävlingar 1 januari-31 december 
För att underlätta planering för arrangörer och tävlande önskar vi helst att alla tävlingar 1 januari-
31 december ansöks senast 15 september året innan. 
 
Absoluta ansökningstider 
Tävlingar 1 januari-30 juni ska vara ansökta senast 15 september året innan. 
 
Tävlingar 1 juli-31 december ska vara ansökta senast 15 mars samma år. 
 

Tillägg av prov  

Tillägg av lydnadsprov klass 1 och 2 får göras löpande under året, beslut tas av distrikt som sedan 
anmäler tillägg till SBK:s förbundskansli. 
 
Förklaringar på tävlingskategorier i lydnad som används i tävlingsprogrammet: 

 
 
 
 
 

Extra anmälningsavgift 

Arrangör har rätt att ta en extra anmälningsavgift på max 25 kr per tävlande, avgiften får tas ut 
vid inomhusarrangemang i lydnad. Denna extra avgift ska arrangören själv ange i SBK Tävling då 
tävlingen ansöks. 
 

Anskaffande av domare  
Det är SBK-distriktens tävlingsavdelningar som utser domare till lydnadstävlingar åt sina 
underliggande lokalklubbar och till rasklubbarnas lydnadstävlingar som arrangeras i deras distrikt. 
Vid ansökan om utländska domare ska ansökan gå via Förbundskansliet på mail: 
tavling@brukshundklubben.se  Ansökan om utländska funktionärer ska göras 6 månader innan 
provdatum.  
 
Domare till icke SBK-klubb 
Domartillsättningen för SKK:s läns-, special- och rasklubbars lydnadstävlingar ska ske via  
SBK-distriktens tävlingsavdelningar. Arrangören ansöker om domare till SBK-distriktets 
tävlingsavdelning där lydnadsprovet ska arrangeras. Det är därför viktigt att i tid kontakta berört 
distrikt för att de ska få in även dessa prov i sin planering av kommande års domartjänstgöringar. 
 

Internationella prov 
Gäller endast elitklass i lydnad. Internationella prov som beviljats av FCI måste genomföras enligt 
den ansökan som godkänts av FCI. Ändring av datum eller inställd tävling måste omgående 
meddelas till SBK förbundskansli/FS för vidare befordran till SKK/FCI. 
 
Redovisas inte resultaten, ändras datum eller om provet ställs in utan att man meddelat FCI 
kommer en avgift att behöva betalas och den kommer att faktureras arrangören. 

 

 
 

Delad tävling = Innebär att en tävling är uppdelad på två dagar 
Internationellt prov = Gäller endast elitklass i lydnad 
Förmiddagstävling = Får arrangeras i lydnad 
Eftermiddagstävling = Får arrangeras i lydnad 
Kvällstävling = Tävlingen startar vanligen vid 17 - 18-tiden  
 

mailto:tavling@brukshundklubben.se
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Bruks  
Ansökan om prov i bruks görs direkt i SBK Tävling och i ett och samma distrikt bör man se till 
att sprida på t ex. skyddstävlingar så att man inte har alla vid samma tidpunkt, med tanke på 
figuranter etc. Det kan vara lämpligt att närliggande distrikt stämmer av med varandra så att det 
blir spridning av proven. 
 
Trots att proven ska läggas in i SBK Tävling av den egna klubben, gäller fortfarande att 
lokalklubbarnas och rasklubbarnas bruksprov beviljas via respektive SBK-distrikts 
tävlingsavdelning.  

 
Elitklass bör endast i undantagsfall förläggas till samma datum 
som SM arrangeras: 
SM Bruks och IPO 2017 finns ingen arrangör än, men brukar arrangeras sista helgen i augusti. 
 

Datum för ansökan 
Sista ansökningsdatum för arrangörerna är den 1 september 2016. Då ska alla tävlingar och prov 
finnas inne i SBK Tävling. 
 
Den 20 september 2016 fastställs tävlingskalendern och efter detta datum får inga ändringar ske 
utan synnerliga skäl.  
 

Tillägg av prov 

Tillägg av appellklass får göras utanför hundförbudstiden (1 mars - 20 aug). Här tar  
SBK-distriktet beslut och meddelar SBK:s förbundskansli. 
 

Dubblerad tävling i bruksprov 
En uppmaning till alla lokalklubbar är att i ansökan om prov 2017, om klubben brukar få många 
anmälningar, ansöka om dubblerad tävling i bruksprov. Vid färre anmälningar får alla tävlande 
samlas till en dag istället. Meddela SBK:s förbundskansli detta. 
 

Förklaringar på tävlingskategorier i bruksprov som används i tävlingsprogrammet: 
 

 
 
 
 

 
Anskaffande av domare och figuranter 
Det är SBK-distriktens tävlingsavdelningar som utser domare och figuranter till bruksproven åt 
sina underliggande lokalklubbar och till rasklubbarna bruksprov som arrangeras i deras distrikt. 
 
 

 
 

Dubblerad tävling = Innebär samma grupp och klass flera dagar, men en hel 
tävling genomförs varje dag. Den tävlande kan bli lottad till den ena eller den 
andra dagen. Den tävlande kan endast tävla under en av dagarna 
Delad tävling = Innebär att en tävling är uppdelad på två dagar 
Kvällstävling = Tävlingen startar vanligen vid 17 - 18-tiden  
Nattävling = Tävlingen sträcker sig över midnatt 
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IPO NS (Nordic Style)  

Ansökan om prov i IPO NS görs via separat formulär på SBK hemsida direkt av arrangören. 
Länk till ansökningsformuläret: http://www.brukshundklubben.se/ansokan_prov_i_ipo_ns 
 
Tävlingskalendern för IPO NS framställs på SBK hemsida.  
Länk till Tävlingskalendern för IPO NS: 
http://www.brukshundklubben.se/tavlingskalender_ipo_ns 

 
Datum för ansökan 
Sista ansökningsdatum för arrangörerna är den 1 september 2016. 

 

Anskaffande av domare  
Det är SBK-distriktens tävlingsavdelningar som utser domare till proven i IPO NS åt sina 
underliggande lokalklubbar och till rasklubbarnas prov som arrangeras i deras distrikt. 
 
Internationella prov 
Internationella prov som beviljats av FCI måste genomföras enligt den ansökan som godkänts av 
FCI. Ändring av datum eller inställd tävling måste omgående meddelas till SBK 
förbundskansli/FS för vidare befordran till SKK/FCI. 
 
Redovisas inte resultaten, ändras datum eller om provet ställs  in utan att man meddelat FCI 
kommer en avgift att behöva betalas och den kommer att faktureras arrangören. 

 

IPO  
Ansökan om prov i IPO görs direkt i SBK Tävling men trots att proven ska läggas in i SBK 
Tävling av den egna klubben, gäller fortfarande att lokalklubbarnas IPO-prov beviljas via 
respektive SBK-distrikts tävlingsavdelning. Rasklubbarnas ansökan om IPO-prov beviljas via 
rasklubbens centrala organisation.  

 
Datum för ansökan 
Sista ansökningsdatum för arrangörerna är den 1 september 2016. Då ska alla tävlingar och prov 
finnas inne i SBK Tävling. 
 
Den 20 september 2016 fastställs tävlingskalendern och efter detta datum får inga ändringar ske 
utan synnerliga skäl. 
 

Tillägg av prov 
Tillägg av BH-prov får göras löpande under året, vilket beslutas av respektive distrikt eller 
rasklubb som sedan meddelar SBK:s förbundskansli. 
 
Förklaringar på tävlingskategorier i IPO-prov som används i tävlingsprogrammet: 

 
 

 
Anskaffande av domare och figuranter 
Domare och figuranter för prov i IPO anskaffas av arrangören. Arrangören kontaktar själv 
svenska domare och figuranter, men vid ansökan om utländska domare och figuranter ska 

Delad tävling = Innebär att en tävling är uppdelad på två dagar 
Internationellt prov = Gäller endast klass 3 i IPO-prov. 

http://www.brukshundklubben.se/ansokan_prov_i_ipo_ns
http://www.brukshundklubben.se/tavlingskalender_ipo_ns
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ansökan gå via Förbundskansliet på mail: tavling@brukshundklubben.se  
Ansökan om utländska funktionärer ska göras 6 månader innan provdatum.  

 
Internationella prov 
Gäller endast klass 3 i IPO-prov. Internationella prov som beviljats av FCI måste genomföras 
enligt den ansökan som godkänts av FCI. Ändring av datum eller inställd tävling måste omgående 
meddelas till SBK förbundskansli/FS för vidare befordran till SKK/FCI. 
 
Redovisas inte resultaten, ändras datum eller om provet ställs  in utan att man meddelat FCI 
kommer en avgift att behöva betalas och den kommer att faktureras arrangören. 
 
   

Rallylydnad 

Ansökan om tävling i rallylydnad görs direkt i SBK Tävling. Förbundskansliet granskar 
ansökningarna där och godkänner. (Ingen granskning behöver göras av distrikten.) 

 
Datum för ansökan 
Tävlingar 1 januari-31 december 
För att underlätta planering för arrangörer och tävlande önskar vi helst att alla tävlingar 1 januari-
31 december ansöks senast 15 september året innan. 
 
Absoluta ansökningstider 
Tävlingar 1 januari-30 juni ska vara ansökta senast 15 september året innan. 
 
Tävlingar 1 juli-31 december ska vara ansökta senast 15 mars samma år. 
 
Godkännande av ansökta tävlingar i Rallylydnad  
Tävlingsprogrammet går ut på remiss till alla som ansökt om tävling efter sista ansökningsdag. 
Samtliga ansökta tävlingar är preliminära fram till dess att remisstiden är slut och tävlingarna 
godkänns. 
 
Remissförfarandet sker i SBK Tävling och de som ansökt om tävling kontrollerar att allt är 
korrekt samt att tävlingen inte krockar med någon annan tävling i närområdet. Under remisstiden 
har man möjlighet att byta datum på sin tävling om den krockar med någon annan tävling. 
 
Sista dag för att lämna in om ändringar/flyttar av tävlingar är cirka 2 veckor efter att remissen 
gått ut, datum för sista dag anges i samband med remissutskicket. När remisstiden gått ut 
kommer programmet att fastställas av SBK centralt. 
 
Tävlingar som ska ske under andra halvåret men som ansöks före den 15 september året innan 
kommer att godkännas tillsammans med de tävlingar som finns ansökta för första halvåret.                                                                          
 
Tillägg av prov 

Tillägg av tävlingar i rallylydnad kan göras fram till en månad innan tävlingsdatum. 
Kompletterande ansökningar mailas till tävlingsavdelningen samt läggs in i SBK Tävling. 
Utskottet tar därefter ställning till om det ordinarie tävlingsprogrammet påverkas negativt av den 
ansökta tävlingen ex. närliggande arrangör har redan en godkänd tävling samma dag. 
 

Extra anmälningsavgift  

Arrangör har rätt att ta en extra anmälningsavgift på max 25 kr per tävlande, avgiften får tas ut 

mailto:tavling@brukshundklubben.se
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vid inomhusarrangemang i rallylydnad. Denna extra avgift ska arrangören själv ange i SBK 
Tävling då tävlingen ansöks. 
 

Dragprov  
Ansökan om dragprov görs i samband med draghundstävling och ansöks hos Svenska 
Draghundssport förbundet (SDSF). Tävlingskalendern för dragprov kommer sedan att finnas på 
SDSF:s hemsida: www.draghundsport.se 
 

Datum för ansökan 
Ansökningstider för dragprov ses via SDSF:s hemsida. www.draghundsport.se 
 

IPO-R 

Ansökan om prov i IPO-R görs via separat formulär på SBK hemsida direkt av arrangören.  
Länk till ansökningsformuläret: http://www.brukshundklubben.se/tavling-utstallning/ipo-
r/ansokan-om-prov-i-ipo-r/ 
 
Tävlingskalendern för IPO-R framställs på SBK hemsida.  
Länk till Tävlingskalendern för IPO NS: 
http://www.brukshundklubben.se/tavlingskalender_ipo_r 

 
Datum för ansökan 
Sista ansökningsdatum för arrangörerna är den 1 september 2016 
 
Internationella prov 
Internationella prov som beviljats av FCI måste genomföras enligt den ansökan som godkänts av 
FCI. Ändring av datum eller inställd tävling måste omgående meddelas till SBK 
förbundskansli/FS för vidare befordran till SKK/FCI. 
 
Redovisas inte resultaten, ändras datum eller om provet ställs  in utan att man meddelat FCI 
kommer en avgift att behöva betalas och den kommer att faktureras arrangören. 

 
Mondioring  
Ansökan om tävling i Mondioring sker via separat formulär på SBK hemsida direkt av 
arrangören. Länk till ansökningsformuläret: http://www.brukshundklubben.se/tavling-
utstallning/mondioring/ansokan-om-prov-i-mondioring/ 
 
Förbundskansliet granskar ansökningarna där och godkänner. (Ingen granskning behöver göras 
av distrikten) 
 
Tävlingskalendern för Mondioring kommer sedan att finnas på SBK hemsida:  
http://www.brukshundklubben.se/tavling-utstallning/mondioring/tavlingskalender-mondioring/ 
 

Datum för ansökan 
Under uppstartsåret 2017 kan man ansöka om prov i Mondioring under hela året, dock senast 3 

månader innan tävlingsdatum. 

 

 

 

http://www.draghundsport.se/
http://www.draghundsport.se/
http://www.brukshundklubben.se/tavling-utstallning/ipo-r/ansokan-om-prov-i-ipo-r/
http://www.brukshundklubben.se/tavling-utstallning/ipo-r/ansokan-om-prov-i-ipo-r/
http://www.brukshundklubben.se/tavlingskalender_ipo_r
http://www.brukshundklubben.se/tavling-utstallning/mondioring/ansokan-om-prov-i-mondioring/
http://www.brukshundklubben.se/tavling-utstallning/mondioring/ansokan-om-prov-i-mondioring/
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Därefter, år 2018 och framöver, kommer datum för ansökan att ske enligt nedan: 

Tävlingar 1 januari-31 december 

För att underlätta planering för arrangörer och tävlande önskar vi helst att alla tävlingar 1 januari-

31 december ansöks senast 15 september året innan. 

Absoluta ansökningstider 
Tävlingar 1 januari-30 juni ska vara ansökta senast 15 september året innan. 
 
Tävlingar 1 juli-31 december ska vara ansökta senast 15 mars samma år. 
 
Godkännande av ansökta prov i Mondioring 
Tävlingsprogrammet går ut på remiss till alla som ansökt om tävling efter sista ansökningsdag. 
Samtliga ansökta tävlingar är preliminära fram till dess att remisstiden är slut och tävlingarna 
godkänns. 
 
Remissförfarandet sker i SBK Tävling och de som ansökt om tävling kontrollerar att allt är 
korrekt samt att tävlingen inte har en icke planerad krock med någon annan tävling i närområdet. 
Under remisstiden har man möjlighet att byta datum på sin tävling om den krockar med någon 
annan tävling. 
 
Sista dag för att lämna in om ändringar/flyttar av tävlingar brukar vara cirka 2 veckor efter att 
remissen gått ut. När remisstiden gått ut kommer programmet att fastställas av SBK centralt. 
 
Tävlingar som ska ske under andra halvåret men som ansöks före den 15 september året innan 
kommer att godkännas tillsammans med de tävlingar som finns ansökta för första halvåret.                                                                          
 

Tillägg av prov 

Tillägg av socialitetstest (STMR-prov) får göras löpande under året, vilket meddelas till 
förbundskansliet. 
 
Förklaringar på tävlingskategorier för Mondioringtävlingar som används i 
tävlingsprogrammet: 
 
Internationellt prov = Gäller endast mondioring klass 3.  
 
Anskaffande av domare och figuranter  
Domare och figuranter för prov i Mondioring anskaffas av arrangören. Arrangören kontaktar 
själv svenska domare och figuranter, men vid ansökan om utländska domare och figuranter ska 
ansökan gå via Förbundskansliet på mail: tavling@brukshundklubben.se  
Ansökan om utländska funktionärer ska göras 6 månader innan provdatum.  

 
Internationella prov 
Gäller endast mondioring klass 3. Internationella prov som beviljats av FCI måste genomföras 
enligt den ansökan som godkänts av FCI. Ändring av datum eller inställd tävling måste omgående 
meddelas till SBK förbundskansli/FS för vidare befordran till SKK/FCI. 
 
Redovisas inte resultaten, ändras datum eller om provet ställs in utan att man meddelat FCI 
kommer en avgift att behöva betalas och den kommer att faktureras arrangören. 
 
 
 
 

mailto:tavling@brukshundklubben.se
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Med vänlig hälsning 
Svenska Brukshundklubben/Tävlingsavdelningen  
Enligt uppdrag 
            
Camilla Hjort (gällande Bruks-, IPO-R-, Dragprovs-, IPO NS-, IPO- och Mondiorings-frågor) 
08 505 875 41 
Janna Nordin (gällande Lydnads- och rallylydnadsfrågor) 08 505 875 42 
tavling@brukshundklubben.se 

mailto:tavling@brukshundklubben.se

