
Välkommen på lydnadstävling

lördagen den 14 december 2019!

Välkommen till vår traditionella Lucialydnad. 

Vi hoppas på många bra prestationer, fint väder och glada 

miner. Som traditionen bjuder så har vi ett fint prisbord och 

bjuder tävlande och publik på glögg och pepparkakor.

Samling/Lottning     Tävlingen        Domare 

börjar

Startklass               kl. 08.30 kl. 09.00           Björn Ek

Lydnadsklass I      kl. 09.00 kl. 09.30           Lennart Segerdahl

Lydnadsklass II    kl. 09.30 kl. 10.00           Björn Brocker

Lydnadsklass III   kl. 08.00 kl. 08.30           Patrik Ohlsson

Svenska Brukshundklubbens

Göteborgsavdelning

Resultaten kommer att publiceras på SBK Tävling

Vid frågor eller återbud kontakta

Katarina Eriksson, 0705-710862 

katarina.m.eriksson@telia.com , 

tävlingssekreterare.

Varmt välkommen, vi håller glöggen varm!

SBKs Gbgavd

Banvandring i samtliga klasser.

Vi planerar att ha gemensam prisutdelning för samtliga klasser, det innebär att 

det kan bli någon väntan för någon klass efter genomförd lydnad.

Glöm inte att ta med vaccinationsintyg,

medlemsbevis och registreringsbevis. Och glöm framförallt

inte hunden och ditt glada humör!

mailto:katarina.m.eriksson@telia.com


Klass 3

Vid lottning ska du meddela följande:

• Val av storlek på apporter

• Om du ställer och lägger hunden i Rutan eller 

om du lägger direkt

Svenska Brukshundklubbens

Göteborgsavdelning

Klass 2

Vid lottningen ska du meddela följande:

•Val av storlek på apporter, trä och metall

•Om du ställer och lägger hunden i Rutan eller om du lägger direkt

Alla klasser

Hundar med startnummer 3 kommer att ID-kontrolleras.

Startklass
Vid lottningen ska du meddela följande:

• Om du ska använda egen apportbock. Den ska vara i gott 

skick. Tag med den till lottningen och visa upp den för 

domaren. Om du inte använder egen apportbock kan du låna 

en från klubben. 

• Om du går Följsamhet med eller utan koppel.

Klass 1
Vid lottningen ska du meddela följande:

• Val av storlek på apport

• Om du väljer sitt eller ligg under marsch

• Om du ställer och lägger hunden i Rutan eller om du lägger direkt

Sponsor av Lucialydnaden



Svenska Brukshundklubbens

Göteborgsavdelning

Final
Ekipagen tar inte med sig sina resultat från grundtävlingen (den officiella 

lydnadstävlingen).

Finalen bedöms av samtliga domare som dömt grundtävlingen.

Sluten bedömning i finalen.

Moment 1. Följsamhet/Linförighet/Fritt följ – enl egen klass

2. Inkallning – enl egen klass

3. Apportering – enl egen klass

4. Sitt/ligg under marsch – enl egen klass

Resultatet divideras med antalet domare som dömer finalen.

Koefficienter Samtliga moment i finalen har 

koefficient 3.

Skulle två ekipage hamna på samma slutresultat i finalen,

skiljs ekipagen åt genom att de gör om ett av finalens

moment som lottas fram.

KM i lydnad för SBK:s Göteborgsavdelning

Ur statuterna för KM i lydnad:

Vilkor för deltagande
Medlem i SBK:s Gbgavd och endast med hund som ingår i 

familjen eller där föraren är angiven som förare i SBK Tävling (ej 

med temporärt lånad hund).

Genomförande
Segraren i varje klass (bäst placerade ekipage i den officiella 

tävlingen som anmält sig till KM:et) går till final, måste dock ha 

erhållit ett 2a pris i grundtävlingen. Om två ekipage delar första 

platsen (placerar sig lika i den officiella tävlingen och är bästa 

ekipage som är anmält till KM:et) i en klass går båda ekipagen till 

final.

Sponsor av Klubbmästerskapet


