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REGLER FÖ R KLUBBMÄ STERSKÄP PÄ  ESKILSTUNÄ BK 
Gä ller fr.o.m. 2016xxxx 

Allmänna regler: 

Krav för deltagande 

För deltagande krävs medlemskap i Eskilstuna brukshundklubb samt att ekipaget tävlar i den aktuella 

grenen för Eskilstuna brukshundklubb. Har den tävlande Svensk Hundungdomsmedlemskap skall 

detta vara kopplat till Eskilstuna Brukshundsklubb. 

Löptik 

Löptik får delta men startar sist i respektive gren. Under specialsök kan arrangör besluta om att tik ska 

använda tikskydd, enligt off regler.  

Arrangör 

Tävlingssektorn arrangerar KM som äger rum någon gång under september/oktober. Datum fastställs 

av utskottet beroende på övriga aktiviteter.  

Domare 

Auktoriserad domare behöver inte anlitas. Om domaren ej är auktoriserad skall denne vara väl 

förtrogen med regelverket för aktuell gren. Endomarsystem används inom lydnad, agility, rallylydnad 

och specialsök. För bruksdelen används två domare. För allround används två domare som 

tillsammans kan täcka kravet på kännedom om reglerna inom de ingående grenarna.  

Priser 

Det åligger tävlingsutskottet att anskaffa priser till klubbmästarna i respektive gren, i agility även 
storleksgrupperna Small, Medium, respektive Large. Priser utdelas till minst de tre (3) främst 
placerade i respektive gren/storleksgrupp. Priserna bekostas genom i första hand anmälningsavgifter.  

Anmälan 

Anmälan till KM sker genom lista i klubbstugan och via hemsidan/webben. Anmälan och 
anmälningsavgift ska vara klubben tillhanda senast 2 veckor före datum för KM. 

Anmälningsavgifter 

Det åligger tävlingsutskottet att själv fastslå anmälningsavgifternas storlek. Dessa får dock ej 
överstiga de fastställda avgifter som gäller för officiella tävlingar. 
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Specifika regler/ gren 

BRUKS: 

Ekipage tävlar i den klass de officiellt skulle ha tävlat i. KM i bruks genomförs genom lydnadsdelen i 
respektive klass samt uppletande alt. budföring enligt aktuell klass. Som vinnare utses ekipage med 
högsta medelpoäng. Vid lika medelpoäng vinner den som har högst medelpoäng på uppletande alt 
budföring.  

Bruks-KM delas i Appellklass (Klubbmästare Appellklass) samt övriga klasser (Klubbmästare Bruks). 
Om tävlande deltagit i Appell-KM ett kalenderår och uppnått ett genomsnitt på 7 måste start ske i 
”stora KM” året därpå.  

LYDNAD: 

Ekipage tävlar i den klass de officiellt skulle ha tävlat i. KM i lydnadsklass avgöra genom högsta 
medelbetyg.  Vid lika medelbetyg vinner den som har högsta betyget på moment linförighet/fritt följ.  

RALLYLYDNAD: 

KM genomförs i Nybörjarklass med inslag av moment från fortsättningsklass.  

Banan består av 12 skyltar varav 9 från nybörjarklass och 3 från fortsättningsklass. Dessa tre väljs 

mellan följande moment: 201, 202, 205, 210, 211, 212.  Se sista sidan för info.   

KM genomförs genom 2 olika banor där medelpoängen från de två banorna räknas ut.  

Tävlar ekipaget officiellt i nybörjarklass används koppel på KM. Tävlar ekipaget officiellt i någon av 

övriga klasser tävlar man i KM utan koppel 

Klubbmästare blir det ekipage som erhåller högst sammanlagd medelpoäng på de två banorna. Vid 
lika medelpoäng vinner den som har den högsta enskilda poängen på någon av banorna.  

AGILITY: 

Hunden måste vara minst 18 månader +1 dag gammal på tävlingsdagen. 

Klasser 

Klubbmästerskapet avgörs i två lopp där den ena är en agilityklass och den andra en hoppklass. Dessa 
genomförs och bedöms enligt reglerna för officiell Agilityklass respektive Hoppklass.  

Resultatberäkning 

Varje lopp är en avslutad klass. Resultaten från de båda klasserna läggs samman, (fel samt tid). 
Ekipage som blir diskvalificerade i något lopp får femtio (50) poäng plus maxtiden (referenstiden x 2) 
som sedan slås samman med det övriga resultatet. Två diskvalificerade lopp innebär dock att 
ekipaget är ute ur tävlingen. Sammanlagda segrare och klubbmästare i respektive storleksklass är det 
ekipage som har minst antal fel, med bäst sammanlagd tid.  

Om fler ekipage hamnar på lika sammanlagda fel placeras det ekipage med bäst tid främst. 
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SPECIALSÖK:  

Hunden måste vara minst 12månader.  

Två sök per ekipage. 

Sök 1 – Utomhussök 
Tävlingsmomentet innebär att ekipaget ska söka av olika utomhusmiljöer, såsom garageuppfart, 
gräsmatta, husfasad etcetera. I utomhussöket kan distraktionsdofter förekomma i form av naturligt 
förekommande dofter.  

Utomhussöket kan genomföras i olika väderlekar och temperaturer. Sökområdet är utmärkt med till 
exempel flaggor, koner eller plastband. Ekipaget får gå utanförsökområdet under pågående sök till 
exempel för att utnyttja vindens riktning.  

Sök 2 – Behållarsök 
Tävlingsmomentet innebär att ekipaget söker av olika typer av behållare. Behållarna kan ha vilken 
storlek, form och utseende som helst. Kan ske utomhus eller på verandan. Hunden kan gå på eller 
över behållare. 

1 fel tilldelas om: 2 fel tilldelas om: 3 fel tilldelas om: 

Föraren korrigerar hunden Hunden gör åverkan på sökområdet 
(förstör kartonger, gräver, krafsar) 

Hunden uträttar sina behov under 
pågående moment 

Föraren flyttar på saker utan 
domarens tillstånd 

Föraren meddelar doftgömman 
felaktigt 

Hunden är överdrivet stressad och 
domaren bryter momentet 

Föraren tar av hundens koppel utan 
domarens tillstånd 

Föraren meddelar att rummet är 
färdigsökt när det finns doftgömma 
kvar 

Hunden har uppenbart ont 

Påverkan av sökområdet (trampar 
på kartonger, lätt krafsande) 

 Föraren utsätter sin hund för fara 

Föraren eller hunden tappar 
belöningen (godis, leksak) 

 Hund lämnar området eller uppfattas 
som okontrollerbar 

Det ekipage med sammanlagda bästa poäng och bästa tiden blir korad till klubbmästare. 

ALLROUND:  

Öppet för alla medlemmar i Eskilstuna Brukshundsklubb (oavsett klubb du tävlar för). 
Ekipaget genomför en bana med 3 lydnadsmoment (bruks/lydnad - linförighet/fritt följ, apport, 
inkallning), 3 rallylydnadsmoment (107, 120, 111) och 4 agilityhinder (hopp hinder, tunnel, slalom). 

Poängräkning 
Lydnadsmoment kan ge max 10 p – bedöms enligt officiella regler. Max på lydnaden 30 p 
Rallymoment kan ge max 10p – bedöms enligt officiella regler. Max på Rallydelen 30 p 
Agility ska bli 0 poäng/inget poängavdrag + snabbast tid. Varje hinderfel ger -5. Att avstå från ett 
hinder blir -10p. (Vägran döms som hinderfel, hinder åt fel håll döms som hinderfel, rivning ger 
hinderfel) 
Högst sammanlagd poäng + bästa tiden blir korad Allroundklubbmästare. 

Lydnad Moment 1 Moment 2 Moment 3 Sammanlagt 

Poäng max 10 10 10 30 
Rally Moment 1 Moment 2 Moment 3 Sammanlagt 
Poäng max 10 10 10 30 
Agility Hinder 1 Hinder 2 Hinder 3 Hinder 4 
Poäng max (minus poäng) 0 0 0 0 

Dessa regler är antagna av: …….. 
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