
 

 

 

 

Resultat från arbetet med lydnadsremissen 

Svenska Brukshundklubben och Svenska Kennelklubben träffades för ett heldagsmöte den 10 
augusti för att diskutera och hantera alla svar som kommit in från lydnadsremissen. 

Remissen skickades ut i början av maj efter beslut från SKK Centralstyrelse i samråd med SBK. 
Detta efter att många olika parter framfört åsikter och synpunkter, både positiva och negativa, på 
arbetet med, och innehållet i förslaget till reviderade lydnadsregler som ska gälla från 2017. 
Remissen skickades till samtliga klubbar inom SKK-organisationen. Enskilda medlemmar gavs 
också möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.  

Arbetet med svaren på remissen inleddes med att båda parter uttryckte sin uppskattning över att 
det var så många som engagerat sig i remissarbetet och att det kommit in mycket konstruktiva 
förslag.  

Fördelning av inkomna svar  

Privatperson 239 

SBK distrikt 9 

Lokal brukshundklubb 72 

Rasklubb inom SBK 7 

Specialklubb, annan än SBK 11 

Rasklubb inom specialklubb, 
annan än SBK 4 

Länsklubb 3 

Enskild kennel 1 

Lydnadslandslaget       1 

 

Under mötet beaktade vi gemensamt de synpunkter som kommit in och diskuterade för- och 
nackdelar. 

Majoriteten av remissvaren var positiva till ett nytt regelverk och att regelverket förblir nationellt. 
En övervägande del av svaren innehöll kommentarer om gruppmomentens vara eller icke vara.  

Efter en ingående diskussion kom vi fram till ett förslag som föreläggs till SKK/CS för beslut 
senast 8 september. 
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Resultat av remissbearbetningen 

o Regelverket behålls nationellt på motsvarande sätt som idag d.v.s. att det i den högsta 
klassen kommer finnas tävlingar med internationell status där CACIOB kan delas ut.  

o Klass 3 kommer att följa FCI:s Class 3, vilket innebär att om det skulle komma några 
förändringar från FCI för den klassen kommer även vårt regelverk att korrigeras. 

o Förtydligande gällande visst material och vissa betygsavdrag (t ex kast av apport, tjuvstart) 
kommer att införas samt kommer en viss språklig översyn att göras 

o Benämningen ”Lydnadsprov” ändras genomgående till ”Lydnadstävling”  

o Lydnadsprovsdiplomen (LP) byter beteckning till Lydnadsdiplom (LD)och 
övergångsregler för diplom och championat inom lydnaden tas fram 

o Gruppmomenten kommer att behållas men med förändringar efter goda synpunkter i 
svaren. 

o I klass 3 kommer momentet att behållas såsom det är beskrivet i regelförslaget, då 
detta ska följa FCI. 

o I klass 2 kommer förarna att vara inom synhåll och avståndet till föraren kortas till 
15 meter. 

o I klass 1 kommer gruppmomentet att utföras under en minut med kopplad hund 
och föraren framför hunden i kopplets längd. 

o Inget gruppmoment i startklassen precis som det är beskrivet i regelförslaget. 

o Gruppmomenten i klass 1 och 2 kommer att läggas sist. 

o Generellt stärkt befogenhet för domaren att avbryta ett moment där föraren inte har 
hunden under kontroll, t ex inför ett gruppmoment. 

o Utvärdering av gruppmomenten kommer att ske under den kommande regelperioden. 

 

 


