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1. Ansökan om prov 
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 prov beviljas via 
respektive SBK distrikts tävlingsavdelning. Rasklubbarnas ansökan om prov beviljas via 
rasklubbens centrala organisation.  
 
Vid prov som utlysts som distrikts- eller rasklubbsmästerskap gäller följande:  
Vid maximering av antalet deltagare till distrikts- eller rasklubbsmästerskap gäller i första 
hand högsta kvalificeringsresultat, i andra hand lottning. Kvalificeringsresultatet kan anges i 
anmälan och ska då vara högsta poäng i aktuell grupp och klass sedan anmälningstidens 
utgång för förra årets distrikts- respektive rasmästerskap i gruppen.  

 
- Vid rasklubbsmästerskap äger förare som är medlem i, och med hund hänförd till, 

aktuell rasklubb (och som alltså deltar i det i provet ingående mästerskapet) företräde.  

- Vid distriktsmästerskap äger förare som är medlem i någon av distriktets lokalklubbar 

(SBK:s och rasklubbarnas lokalklubbar) företräde.  

 
Datum för ansökan 

Sista ansökningsdatum för arrangörerna anges av SBK. 

Då ska alla tävlingar och prov finnas inne i SBK Tävling. 

Efter fastställande av tävlingskalendern 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: 
 
a) 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, vilken kommer att faktureras arrangören. 
 
b) Delad tävling 
Tävling som arrangeras flera dagar i rad med momenten uppdelade mellan dagarna kallas 
för delad. SM arrangeras alltid som delad tävling.  
 

 

Delad tävling = Innebär att en tävling är uppdelad på två dagar 

Internationellt prov = Gäller endast prov med utdelning av CACIT. 
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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 
ansökan gå via förbundskansliet:  
http://www.brukshundklubben.se/funktionar/prov-tavling/-sbk-tavling/ansokan-om-utlandsk-
funktionar/ 
 
Ansökan om utländska funktionärer ska göras 6 månader innan provdatum.  
 
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/rasklubben, 

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/rasklubb som fattar beslut och omgående meddelar detta till förbundskansliet. 

 

2. Redovisning av prov 
Resultatredovisningen hanteras i SBK Tävling.  

Arrangör ska skriva ut ett original av resultatlistan, som är undertecknade av alla 

auktoriserade funktionärer vid provet och spara dessa i två år. Resultat ska även införas i 

tävlingsboken för hunden. 

 

3. Villkor för deltagande  
Vid prov som utlysts som distrikts- eller rasklubbsmästerskap gäller följande:  
Vid maximering av antalet deltagare till distrikts- eller rasklubbsmästerskap gäller i första 
hand högsta kvalificeringsresultat, i andra hand lottning. Kvalificeringsresultatet kan anges i 
anmälan och ska då vara högsta poäng i aktuell grupp och klass sedan anmälningstidens 
utgång för förra årets distrikts- respektive rasmästerskap i gruppen.  

 
- Vid rasklubbsmästerskap äger förare som är medlem i, och med hund hänförd till, 

aktuell rasklubb (och som alltså deltar i det i provet ingående mästerskapet) företräde.  

- Vid distriktsmästerskap äger förare som är medlem i någon av distriktets lokalklubbar 

(SBK:s och rasklubbarnas lokalklubbar) företräde.  

 

Berättigad att delta i svenskt mästerskap är svensk medborgare med hund som till minst 50 

% ägs av svensk medborgare eller svensk organisation/svenskt företag. Hunden måste vara 

registrerad i SKK. 

 

4. Anmälan och avgifter 

Anmälningsavgifter för samtliga prov bestäms av FS. Anmälningsavgiften består av en 

administrativ avgift (för arrangörens omkostnader) och en startavgift. Fördelningen bestäms 

då avgifterna fastställs. Vid anmälan betalas hela avgiften in. Skillnaden märks först vid 

eventuell återbetalning, då den administrativa delen inte måste återbetalas. 

Anmälningsavgifter och betalningsformer kungörs årligen i tävlingsprogrammet. 

Anmälan görs enligt nedan anvisningar och ska vara arrangören tillhanda senast tre veckor 

före provet (gäller ej SM och SM & VM-kval). Efteranmälan kan göras utan särskilda villkor, 

dock avgör arrangören om efteranmälningar ska tas emot eller ej samt i vilken utsträckning. 

http://www.brukshundklubben.se/funktionar/prov-tavling/-sbk-tavling/ansokan-om-utlandsk-funktionar/
http://www.brukshundklubben.se/funktionar/prov-tavling/-sbk-tavling/ansokan-om-utlandsk-funktionar/
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Vid tävling om svenskt mästerskap ska anmälan vara tillhanda senast 60 dagar före 

tävlingsdagen. Anmälningsavgift ska vara arrangören tillhanda vid anmälningstidens utgång. 

PM till deltagare samt återbudsbrev ska vara vederbörande tillhanda senast 14 dagar före 

provet. 

Startavgift återbetalas samtidigt med återbudsbrevet, om utlyst prov ställs in eller om anmäld 

hund ej kan beredas plats ens som reserv. Återbetalning av startavgift till reserver som inte 

kunnat beredas ordinarie plats ska ske inom två veckor efter provet. 

Startavgift återbetalas också vid bestyrkt hinder för deltagande av orsak, varöver 

anmälaren inte råder (bestyrks av veterinär, läkare eller styrelsefunktionär inom den egna 

klubben) samt om arrangören kan besätta platsen med annan hund. För att återbetalning ska 

göras måste dock återbud lämnas före provdagen samt ska eventuellt bestyrkande av 

orsaken vara arrangören tillhanda senast 14 dagar efter provet. Återbetalning ska göras 

senast en månad efter provet. 

 

Anmälan till IPO-prov görs i SBK Tävling http://sbktavling.se/ 

Där skapar den som önskar tävla med hund i bruksprov sig ett eget konto. 

 

Se film på hur detta ska göras: 

SBK Tävling - Skapa konto 

http://www.youtube.com/watch?v=Wrr1eTng6MA 

Se film på hur man anmäler till prov i systemet SBK Tävling: 

 

SBK Tävling – Anmäl till tävling 

http://www.youtube.com/watch?v=pqtE9HBC_Uw 

 

Vid anmälan till SM: 

Anmälan och betalning (endast Dibs-betalning) sker via SBK Tävling. 

Väl inne i SBK Tävling sök efter SM 2016 för att där göra er anmälan till SM. Men man 

måste även klicka in på ett formulär och fylla i övriga uppgifter så som hundens föräldrar, 

uppnådda kvalpoäng, hjälpförare i rapporten etc. 

Formuläret finner man dels i länk vid anmälan i SBK Tävling, men också på SBK hemsida: 
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