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Ansökan om prov 
När det gäller tävlingar som önskas arrangeras 1 januari – 30 juni ska arrangör lägga in provet i SBK 

Tävling senast 1 november året innan. 

När det gäller tävlingar som önskas arrangeras 1 juli – 31 december ska arrangör lägga in provet i 

SBK Tävling senast 1 maj samma år. 

Ansökan om prov från rasklubb ska hanteras av aktuellt distrikt där provet förläggs. 

Efter sista ansökningsdag är det distriktens ansvar att kontrollera alla tävlings- och provtillfällen och 

föra dialog med arrangörerna om eventuella ändringar. 

Eventuella ändringar ska därefter – av distrikten - göras direkt i SBK Tävling. 

Två veckor efter sista ansökningsdag fastställs tävlingskalendern för kommande period och efter detta 

datum får inga ändringar ske utan synnerliga skäl. Det finns inget som hindrar att klubbar lägger upp 

tävlingar på SBK Tävling långt i förväg, men de kommer inte att bli fastställda förrän två veckor efter 

sista ansökningsdag. 

 

Uppdelning i flera tävlingar 
För att öka antalet tävlingstillfällen kan deltagarna i en och samma klass vid bruksprov uppdelas i flera 

tävlingar enligt följande bestämmelser: 

Vid stort deltagarantal kan deltagare i en och samma klass uppdelas i flera fristående tävlingar. 

Lottning till viss tävling sker genom arrangörens försorg, antingen på förhand eller på tävlingsplatsen. 

Uppdelning i flera tävlingar ska före tävlingstillfället meddelas deltagarna genom PM. 

Lottning om individuell startordning eller lottning till startgrupp ska ske enligt reglerna p. 13 

”Lottning av startordning”. 

 

Dubblerad och delad tävling 
Tävling som arrangeras flera dagar inom ett femdagarsintervall och som omfattar samma grupp och 

klass alla dagarna kan arrangeras som dubblerad tävling. Detta innebär att en flerdagarstävling 

uppdelas i flera tävlingar, men att varje tävling genomförs på en dag och att den tävlande anmäler och 

betalar för en tävling och får vara beredd att lottas till den ena eller andra tävlingsdagen (eller i värsta 

fall lottas bort helt). Möjlighet att anmäla och lottas till flera tävlingsdagar finns ej vid dubblerade 

tävlingar. 

Tävling som arrangeras flera dagar i rad med momenten uppdelade mellan dagarna kallas för delad. 

SM arrangeras alltid som delad tävling. 

Då distrikten insänder sina fastställda tävlingsprogram ska framgå vilka tävlingar som är dubblerade 

(Du) eller delade (Del). 

 

Tillstånd 
Arrangör är skyldig att i god tid inhämta de tillstånd som enligt lagar och förordningar krävs för 

provets genomförande. 



 

 

 

Ändringar i tävlingsprogrammet 
Anvisningar för ändring av tävlingsprogram (med hänsyn till bland annat överenskommelse med 

myndigheter) finns på SBK:s hemsida. 

Ansökan om ändring och tillägg ska utförligt motiveras och insändas till distriktet, som med till- eller 

avstyrkan vidarebefordrar ansökan till FS. Ändringar i programmet får alltså inte göras förrän beslut 

meddelats från förbundskansliet. 

Om planerat prov av någon anledning måste ställas in ska ansökan göras hos distriktet som fattar 

beslut och omgående meddelar detta till förbundskansliet. 

 

Redovisning av prov 
Tävlingssekreteraren hanterar resultatredovisningen i SBK Tävling och resultatlistan ska uppta 

samtliga i provet deltagande hundar (även icke godkända). 

Till certifikatvinnare ska alltid utdelas blågult certifikatbevis. I övrigt avgör arrangören själv vilka 

priser som ska förekomma. 

Med hänsyn till att domarprotokollen kan behövas vid kontroll av en felaktig eller ofullständig 

resultatlista, rekommenderas arkivering av dessa under två år hos arrangören. 

Resultat erhållna i officiell klass registreras hos SKK. Endast registrerad hund kan tilldelas 

championat. 

 


