
 

Välkomnar er till 

Klubbmästerskap  

Den 20 oktober 2018 

 

Bruks 

(spår och sök) 
IPO Lydnad Rallylydnad 

 

 



Upplägg 

IPO och bruks kommer gå hela dagen. Dessa grenar kommer att börja med specialen för att 

sedan komma till klubben och ansluta.  

Rallylydnaden kommer att gå under förmiddagen. 

Lydnaden kommer att gå under eftermiddagen. 

Regler 

Samtliga tävlingar genomförs som inofficiella tävlingar. 

IPO 

Tävlingen genomförs av två ekipage som 

parar ihop sig. Det ena ekipaget kör spåret 

(avdelning A) och det andra ekipaget kör 

avdelning lydnaden (avdelning B).  

Bedömning sker efter officiella regler. Det 

är den sammanlagda poängen för båda 

ekipagen som beräknas.  

För att kvalificera till prispall och 

konkurrera om KM måste ekipaget 

uppnå minst 70 poäng i respektive avdelning. 

 

Rallylydnad  

De anmälda ekipagen genomför alla samma 

bana, oavsett vilken klass de tävlar i officiellt. 

En vecka innan tävling kommer de tävlande 

få veta vilka moment som kommer att ingå. 

Momenten kommer vara anpassade så att de 

kan genomföras med kopplad och okopplad 

hund - föraren får själv välja detta på 

tävlingsdagen. 

Klassen består av 15 moment och kan bestå av både vänster och högerhandling (dock får inte 

högerhandlingen vara mer än 40 % av banan, dvs. 6 moment).  

Bedömning sker efter officiella regler vad det gäller avdrag på respektive moment. 

Max poäng: 100 

 



Bruks  

Sök: 150 meter med två figgar varav en 

öppen och en halvdold. Tid 10 minuter. 

Bedömning sökarbete som i avsök 

skyddsklass elit, bedömning markeringar 

som i sök högre klass.  Koefficient 30 

Spår: 600 meter i varierande terräng med 

flertalet vinklar. 3 föremål + slut. Liggtid 

60-70 minuter. Bedömning som i spårning 

skyddsklass elit. Koefficient 30 

Uppletande: Bedömning och upplägg som i högre klass. Koefficient: 5 

Brukslydnad: Samtliga moment har koefficient 5. Fyra moment är obligatoriska för alla 

deltagare, samt att man måste välja mellan framförgående som i lägre klass eller framåtsändande 

som i elitklass. Anges vid anmälan.  

• Fritt följ som i lägre klass 

• Inkallning som i lägre klass 

• Framförgående lägre klass eller framåtsändande elitklass. 

• Kryp som i lägre klass 

• Hopp som i lägre klass 

Koefficient lydnad: 25 

Koefficient specialarbete: 35 

Totalt: 60 

Maxpoäng: 600 

För att kvalificera till prispall och konkurrera om KM måste ekipaget uppnå minst 210 

poäng i specialarbetet och minst 150 poäng i lydnaden.   

Anmälan innebär att man samtidigt hjälper till att arrangera tävlingen. För spår måste man för 

varje hund man deltar med lägga ett spår till en annan deltagare. För söket innebär varje 

deltagande att man agerar figurant/stighållare för en annan tävlande. Alla hjälps åt med att valla 

ruta för sök och uppletande. 

  



Lydnad  

Ekipaget utför momenten såsom de görs i 

den klass som ekipaget tävlar i officiellt. 

Dvs. om hunden officiellt tävlar i klass 3 

ska momenten genomföras som i klass tre. 

Obligatoriska moment 

• Fritt följ/följsamhet 

• Inkallning 

• Position under marsch 

• Fjärr 

• Apportering 

Poängberäkning 

Varje moment bedöms med samma koefficient som enligt officiella regler. 

 

 

 

Anmälan sker via denna länk 

senast den 1 oktober 

 

Varmt välkomna!! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDNOTbqf1_PyPfbQh0v1fVrJi4gmFnp_Z2yP2R4WgYTtU1fg/viewform

