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Regelkonferens januari 2012
i Stockholmsdistriktet

Regler är till för att följas! Gör man det under ett av SBK arrangerat prov så belönas man
med en 10:a i betyg av domaren. Dock gäller det att domaren har tolkat reglerna korrekt
vilket inte alltid är lätt när det handlar om bedömning. Vart femte år reviderar SBK
reglerna för sina olika grenar och för att få en jämn och bra bedömning av hela landets
domarkår så arrangerade Stockholmsdistriktet nyligen en regelkonferens för domare och
tävlingsledare. En genomgång av de nya reglerna hölls av Staffan Nordin och därefter
ägnades mycket tid och diskussioner åt videobedömning. Pass På var givetvis på plats.
Text Anne Larsson & foto Christoffer Frances

I reglernas värld
- konferens i SBK:s
Stockholmsdistrikt
1 januari 2012 trädde SBK:s reviderade
regler för bruks- och lydnadsprov i
kraft. För att alla Stockholmsdistriktets
domare och tävlingsledare skall bli
”samkörda” i upplägg och bedömning,
höll distriktet en konferens den 21 januari, där reglerna nagelfors och domarna
fick bedöma ett antal videofilmade ekipage.
Moderatorer för dagen var de välrenommerade domarna Linda Frisk och Stefan
Björkman med ”regelnestorn” Staffan
Nordin som förste regelföredragare. Mötet
hade samlat domare och tävlingsledare
från alla Stockholmsklubbar samt även
några representanter från Upplandsdistriktet, Sörmlandsdistriktet och två långväga gäster från Gotlandsdistriktet (fast en
av dem är en fd. Lidingö BK-medlem).
Tyngdpunkten i redogörelsen av regelförändringarna ligger på momentutförande.
Nyheter i bruksproven
För bruksproven gäller att inga moment

har ändrat namn, och koefficienter eller
poängsgränser har heller inte förändrats.
En intressant nyhet i såväl bruks- som lydnadsreglerna, är tillägget av ”Störande hundar vid momentet Platsliggande”. Denna
regel har tillkommit för att stävja bruket att
använda tävlingar som ”träningstillfälle”
med hundar som ej är säkra i platsliggningen (även platssittningen inom lydnaden)
och därmed riskerar att störa sina medtävlande. Ett störtgruppmoment kan orsaka
mycket problem för en drabbad hund. Regelskrivningen innebär att en hund som
lämnar sin plats och ”engagerar sig i annan
hund” (ex lekinvit) skall rapporteras till
SBK. Inget annat händer, ekipaget blir inte
avstängt från vidare tävlan vid innevarande
prov. SBK kan sedan besluta om tävlingsförbud för en hund, men tanken med införandet är främst att det skall bygga på att
en förare vars hund blir rapporterad skall
känna sitt ansvar och gå hem och träna
och tävla igen först när hunden är säker.
Det innebär också att hund som reser sig
med annan intention, exempelvis att gå till
sin förare, inte blir föremål för rapportering.
Obs! I denna sammanfattning redovisas inte ändringarna i Skyddsklasserna.

Appellklass, spår:
Spåret skall nu vara ett icke förarlagt spår
dvs. på samma sätt som i övriga klasser.
Sträckningen skall vara okänd för föraren,
men man får också förutsätta att samma regler avseende start gäller som i lägre klass,
dvs. att utgångspunkt och utgångsriktning
anges.
Lägre klass, spår:
Domarna skall nu bara följa spårarbetet i 60
meter, vilket innebär att de ej längre ska se
första vinkeln. Här ankommer det på tävlingsledaren att avbryta då domarna har sett
så långt de ska.

Om inte oraklet i Delfi, så i vart fall
oraklet i Sollentuna!
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Högre klass, uppletande av föremål:
Endast fyra föremål skall läggas ut, mot tidigare sex. Skillnaden mot elitklass är att hunden endast behöver hämta tre av fyra föremål för högsta betyg. Då måste hunden
dessutom avlämna tredje föremålet enligt
momentet apportering. För varje missat
föremål reduceras två betygsenheter.
Elitklass, spår:
Nu blir ”skogspinnar” obligatoriska (och
därmed förbjudna i de lägre klasserna, om
någon skulle ha kommit på den tanken).
Måtten är ungefärligen desamma som i de
lägre klasserna. Alla typer av träslag kan förekomma.
Alla klasser, rapport:
Regeltexten är förtydligad att hunden skall
tas emot på anvisad plats samt att om flera
klasser körs samtidigt, skall högsta klassen
starta först från station B. Vidare skall tävlingsledaren använda ordern ”Skicka” vid
nedräkningen.
Nyheter i lydnadsproven
Även här finns ett antal ändringar och omflyttningar i den inledande delen av reglerna. Nytt tillägg är SM-bestämmelserna, som
tidigare hittades i Tävlingskalendern.
I lydnadsreglerna har ett antal förändringar
skett i momenten vad gäller både namn,
koefficienter och poänggränser. En naturlig
förändring är att det nu krävs 256 poäng i
klass III (medelbetyg 8) för 1:a pris, likställd
med övriga klasser.
Nytt är också att nu kommer det att krävas
speciellt utbildade tävlingsledare samt domare för lydnadprov. Rapporteringen vad
gäller ”Störande hund vid gruppmomenten” gäller även häroch man kan konstatera
att i klasserna I-III har platsliggningsmomentet förenklats.

Klass I
Platsliggande: Avståndet mellan hundarna
ökas till 7 meter och förarna skall stå på 10
m avstånd. Koefficienten höjs till 4.
Tandvisning: Hunden skall vara i utgångsställning, dvs. sitta vid förarens vänstra sida.
För högsta betyg skall den också sitta kvar
där under hela momentet. Under konferensen uppkom diskussioner kring hur detta
moment skall läggas upp. Domarna väljer
själva hur de vill lägga upp det, men det
finns egentligen inget ”rätt eller fel”. De
flesta domare väljer nog att klara av momentet direkt efter platsliggningen, för att
inte störa ekipagets koncentration när det
träder in på planen inför den individuella
lydnadsdelen.
Inkallande: Koefficienten sänks till 2.
Apportering: Föraren behöver inte längre invänta tävlingsledarens order innan kommando ”apport” ges, utan föraren väljer
själv när det skall ske. Det innebär att det
som nu skall premieras är ett aktivt gripande från hunden.

Klass II
Platsliggande: Förarna stannar inom synhåll för hundarna på 30 meters avstånd.
Inkallande: Rak inkallning (ställandet utgår) på 25 meter.
Sändande med ställande: För högsta betyg skall hunden gå in i rutan framifrån,
dvs. den sidan som är närmast föraren.

Klass III
Platsliggande: Tiden sänks till 3 minuter.
Inkallande med ställande: Enligt tidigare
klass II. Koefficienten sänks till 3.
Sändande med platsläggande och inkallande: För högsta betyg skall hunden
gå in i rutan framifrån, dvs. den sidan som
är närmast föraren.
Helhetsintryck: Återinförs i klass III. Bedöms som motsvarande moment i klass I
och II. Koefficient 1.

Elitklass:
I de allmänna bestämmelserna har införts
”Speciella anvisningar för elitklass”. Där
kan man läsa mera detaljerat om hundens
framförande (koppel skall läggas av utanför planen) och om upplägg (domaren kan
besluta om annan ordning på momenten,
som dock skall vara lika för alla tävlande).
Dessutom ges detaljerade anvisningar för
bedömning av olika avvikelser från det
önskade utförandet. I slutet av avsnittet
påpekas också att vid bedömning av en

Om du vill ha en
10:a i betyg på
gruppmomenten får
du nog tävla med
en resväska i
framtiden.
- domarröst under regelkonferensen

hunds hastighet i ett utförande skall
beaktande tas till rasen. Då detta kan
vara oerhört svårt praktiken, för att
inte säga omöjligt (och hur bedömer
man en blandras?) så är det hundens
intention i utförandet som bedöms, det
vill säga hur mycket hunden satsar för
att genomföra momentet. En hund
som ”med liv och lust” genomför ett
moment med smärre missar bör belönas högre än en hund som oengagerat
genomför ett ”perfekt” moment.

Framtidens hundtävlingar?
Allt videofilmas på klubben
och ”streamas” hem till
domarna som kan sätta
sina betyg på kvällen med
en pilsner i näven! Gott...

Elitklass lydnad

Sitt

”stå, sitt och ligg under marsch” eller Z:at
- Föraren startar med hunden i utgångsställning och kommenderar sedan hunden till
respektive position mittemellan konerna. Föraren fortsätter marschen utan uppehåll,
rundar konen och går sedan tillbaks och upp bakom hunden, ansluter och återupptar
transporten/fria följet. Hunden får ej avvika från den tänkta linjen mellan konerna med
mer än 50cm. Hunden får ej heller gå på eller vidröra konerna. Momentet avslutas i US.

Ligg

Stå

ätat har i elitklass lydnad ersatt den tidigare
så populärt kallade ”dumrutan”. Det vill
säga ”stå, sitt och ligg under marsch”. I
grunden är det samma krav som tidigare på
vad hund och förare ska utföra under det
nya momentet. Dock har det blivit både lättare och svårare på en och samma gång vilket vi måste
anse vara någon form av utveckling! Tidigare gjordes
de olika delmomenten alltid i samma ordning. Numera
bestämmer tävlingsledaren i vilken ordning ekipagen
ska utföra ”stå, sitt och ligg” under de tre olika
transportsträckorna. Dock ska alla ekipagen prövas i
samma ordning under tävlingen. Kan vara lite svårare
för förarna att hålla reda på vad som gäller för dagen
och hundarna måste definitivt vara med på noterna
och lyssna till förarens kommando och detta är givetvis bra och vad man ska kunna kräva av elitekipage!
Lättare har det blivit eftersom föraren i det nya upplägget efter varje delmoment kommer tillbaks till hunden rakt framifrån och inte som tidigare ”smyger” upp
bakifrån för att återuppta transporten/fritt följ och
därmed minskar risken för att hunden vänder sig om
mot föraren och får poängavdrag.

Z

Start
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Generellt kan man konstatera att upplägg och
bedömning av elitklassmomenten nu än mer är
influerade av internationella lydnadsprov.
Gruppmoment.
I gruppmomenten Sittande… och Platsliggande… har bedömningsanvisningarna förändras vad gäller hund som byter ställning under
momentet, eller sätter eller lägger sig för tidigt
vid momentets början eller slut. För högsta betyg skall hunden ligga rakt och i stort sett helt
stilla, något som ledde till diskussioner i domarleden. Att sträva efter ett totalt passivt agerande
av en hund i momentet är inte naturligt för arten.
Gruppmomenten Sittande… kan inte längre
genomföras med endast en hund.
Fritt följ: Nu finns tydliga anvisningar om att
föraren både skall gå och springa ”normalt”,
samt röra armarna naturligt. Det har även förtydligats hur vändningar och halter skall ske.
Stå, sitt och ligg under marsch: Här har de
största förändringarna skett, då detta moment
inte längre skall utföras i en fyrkant utan mer i
form av ett Z. Ordningen för de olika ställningarna kan också ändras, dock alltid densamma för
alla ekipage vid en tävling. Utförande och upplägg är inte helt kristallklart utifrån reglerna, något som också diskuterades på konferensen. Hur
Pass På:s utsända tolkade upplägg och utförande
av momentet visas på en bildserie i denna artikel
Lämpligt är att sätta ut väl synliga skyltar vid konerna på varje sträckas ställning.
Inkallning med ställande och läggande:
Gränsen för underkänt om en hund flyttar sig
innan första inkallningskommandot har krympt
till en hundlängd.Vidare underkänns momentet
om ett tredje inkallningskommando (dk) måste
ges vid en position.
Sändande med dirigering…: Här har tillkommit bedömningsanvisningar som gäller om föraren tar steg eller använder överdrivet kroppspråk.
Apportering av metallföremål: Maxhöjd för
hinder är nu 70 cm.
Videobedömning
När regeldragningen var avklarad vidtog nästa,
och resterande, punkt på dagordningen – videobedömning. Detta är en såväl viktig som intressant punkt, då distriktets domarkonferens ger
domare som inte har tjänstgjort under året möjligheten att genom deltagandebibehålla sin domarauktorisation.
Vi hann titta på videoupptagning av fyra olika
lydnadsprogram i elitklass från Bruks-SM. Alla
domare (och även övriga i församlingen) bedömde fyra moment åt gången. Sedan samlades domarnas (anonyma) lappar in för statistiksammanställning. Därefter bedömdes fyra nya moment.
När varje ekipage var klar gicks utfallet igenom
och diskuterades. Exakt samma videoupptagningar hade dessutom bedömts av SBK:s referensdomarkonferens med domare från hela landet. Distriktets snitt ställdes mot landets. De
som avvikit genom antingen höga eller låga betyg hade möjlighet att redovisa hur de hade tänkt
och bedömt. Ibland kunde det skilja på ganska

Ragge Moberg grubblar. Nacka BK
var på plats och var nyfikna. Anette
Ståhl Nackas ordförande var fika–
och pratsugen. Stefan Björkman pratar ännu mer! Församlingen samlad.
Påtåren på plats under eftermiddagen.

”...man kan
konstatera
att i klasserna
I-III har
platsliggningsmomentet
förenklats.”
- Anne Larsson

många betygsenheter, men oftast låg betygen väl samlade. För oss ”noviser” inom
bedömning var det intressant och lärorikt att
höra resonemangen, som inte alltid stämde
överens.
Slut på intensiv dag
Dagen var föredömligt upplagd, de ”3:s
gäng” gjorde en föredömlig insats i att leda
församlingen. En eloge skall även ges till
Lindas bättre hälft Johan Mattsson och Ester Jonsson, som skötte eftermiddagens tekniska utmaning, med snabb sammanställning
av bedömningsresultat. Slutsatsen är ”Ett
gott arbete D-TÄS”!
Anne Larsson

