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Regelguiden bruks – användarinstruktion 
 

”Regelguiden bruks” – en lättåtkomlig källa till information för dig som är intresserad av 
bruksreglerna. Den är avsedd för såväl funktionärer som tävlande och innehåller dels 
löpande regeltolkningar, dels fördjupningar på en nivå som inte ryms i regeltexten.   

Bakgrund 
”Regelguiden bruks” är den digitala versionen av Göran Hawées ”Sök-guiden” som fanns i 
pappersform som ett kapitel i gamla ”Tävlingspärmen”.  Den har nu blivit ett PDF-
dokument med länkar från innehållsförteckningen till aktuell text. För att till fullo utnyttja 
möjligheten att hoppa fram och tillbaka i dokumentet ska det visas i ”Adobe Reader” eller 
annat program med samma funktionalitet. 

Så här använder du regelguiden 
Uppbyggnaden är som tidigare med en innehållsförteckning i början och sedan texten i 
kronologisk ordning.   

Innehållsförteckningen är uppställd i samma ordning som regelboken.  Under varje 
huvudrubrik (exempelvis ”6 Villkor för deltagande”) finns ett antal rader med en 
kortfattad beskrivning (exempelvis ”Krav på registrering”).  Längst till höger på raden finns 
dels en länk, dels de regelsidor som är aktuella. Länken har formen n/åå där åå = årtal och 
n = det nummer av antingen Brukshunden eller SBK-info där texten var införd. Genom att 
klicka på länken kommer man till det aktuella stycket i texten.  För att komma tillbaka till 
innehållsförteckningen igen använder man antingen Alt + vänsterpil eller annan funktion 
för tillbakahopp som man kan definiera i ”Adobe Reader”.  

Man kan förstås också sträckläsa texten eller bläddra hit och dit i den. Den är förstås 
också sökbar med de funktioner för detta som finns i ”Adobe Reader”.  

Regelguiden uppdateras kontinuerligt 
”Regelguiden bruks” är ett levande dokument där text kan läggas till på slutet och nya 
rader i innehållsförteckningen infogas. Det är alltså lätt att se vad som tillkommit sedan 
sist genom att bläddra till slutet på dokumentet.  När nya regler träder i kraft görs en 
mera genomgripande revidering av dokumentet där inaktuell text tas bort, nya referenser 
till regelsidor läggs in etc.       

 

 

 

 

 


	Regelguiden bruks – användarinstruktion
	Bakgrund
	Så här använder du regelguiden
	Regelguiden uppdateras kontinuerligt


