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Regler KM Bruks, Lydnad, Rally & Agility 

 

 

Tävlingsklasser och grupper 

Bruks : Akl alla grupper. Lkl-Ekl spår,sök och rapport. 

Lydnad: Klass  I-Elit 

Rally: Nybörjare - Mästarklass 

Agility: Öppen hopp- och agilityklass motsvarande klass II i small, medium och large 

Domare 

Lydnad – auktoriserad lydnadsdomare eller domare av klass 2:a klass eller/och domaraspirant 

Bruks - minst 1 domare av klass 2:a klass eller/och domaraspirant 

Rapporthundsgruppen - vid endomarsystem är tävlingsledaren rapportskyldig till domaren. 

Rallylydnad – domare och skrivare behöver ej vara auktoriserade. 

Agility – domare behöver ej vara auktoriserad. 

Anmälan 

Anmälningslistor sätts upp vid klubbstugan senast 3 veckor före fastställt tävlingsdatum. 

Anmälningstiden går ut 10 dagar före fastställt tävlingsdatum, då anmälningslistorna nedtages. 

Vid stort deltagarantal 

Tävlingen kan förläggas över 2 dagar, avgörs av tävlingssektorn. 

Priser 

Vandringspris med grundgravyren KM i Bruks, KM i Lydnad, KM i Rallylydnad och KM i Agility till KM 

vinnaren där klubben står för gravyr av årtal, namn på föraren och hundens tilltalsnamn. 

Vandringspriset skall erövras 3 gånger av samma ekipage (samma förare och hund) för att tillfalla 

ekipaget som ständig egendom. 

Vandringspriser skall vara klubben tillhanda 1 (en) vecka innan tävlingsdagen. 

Övriga priser: med gravyr KM i Bruks, KM i Lydnad, KM i Rallylydnad och KM i agility med årtal. 

Startavgift 

Betalas vid anmälan på morgonen till på kallelsen anvisad person. Startavgift  bestäms av 

tävlingssektorer och kassör. 
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Regler 

Gällande officiella Bruksprov-, Lydnads, rally och agilityregler 

Undantag 

Förare äger rätt att anmäla 2 hundar till olika grenar. 

Tävlingsledningen tar beslut om det är tekniskt genomförbart, samt meddelar tävlande i rimlig tid. 

Om bruksekipage spricker på specialmoment så har de om det är genomförbart rätt att tävla 

lydnadsklass, rally eller agility istället. Tävlingsledningen tar beslut om det är tekniskt genomförbart. 

För att en gren ska genomföras krävs att mer än ett ekipage är anmält utom i agility där det krävs att 

minst fem ekipage är anmälda. 

     

Förare/ägare till hund som deltar i tävling/prov får tjänstgöra som funktionär inom den klass i gruppen 

av tävlingen vari hunden deltar 

Bruksekipage som blivit uppflyttade under andra halvåret äger rätt att tävla den lägre klassen. 

Löptikar får ej deltaga i någon av grenarna 

Skottlossning utgår för bruksgrenarna 

Honnörsrutan utgår i Rallylydnad 

Bedömning: Sluten bedömning 

Resultat:   

Lydnad och Bruks - Medelpoäng räknas för respektive lydnad. 

Poäng delas med koeff i respektive klass. 

Vid lika medelpoäng räknas högst poäng i linförighet eller fritt följ därefter högsta poäng i nästa 

moment tills det finns två avvikande betyg. 

Agility – Antalet fel och tid i respektive lopp summeras och vinner gör den med minst fel och kortast 

tid i de båda loppen. Ekipage med resultat från en av klasserna placerar sig efter de ekipage som har 

två och minst fel och kortast tid placerar sig först. 

Rallylydnad – Poäng delas med 10 för att få ett medel. 

Vid lika medelpoäng körs en omkörning av banan. 


