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Regler för lydnadstävling i startklass 
Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar anordnade av SKK och till 
SKK anslutna läns- och specialklubbar samt avtalsanslutna rasklubbar. 
 
Dessa bestämmelser är fastställda att gälla 2017-01-01 t o m 2021-12-31 
 

Specifika regler 
 

1. Ansökan om och redovisning av tävling 
Officiell lydnadstävling ska ansökas hos SBK för godkännande och fastställande. Ansökan 
sker enligt SBK:s anvisning. Redovisning av tävling sker enligt SBK:s anvisning. 

2. Villkor för deltagande 
Lydnadsprov är öppna för alla hundar, vilket innebär även oregistrerade och kryptorchida 
hundar. 
För deltagande i lydnadsprov erfordras att hunden uppnått 10 månaders ålder senast dagen 
före tävlingstillfället. 
Oregistrerad hund som deltar i prov/tävling ska inneha en tävlingslicens (TAVLIC) utfärdad 
av SKK. TAVLIC-numret ska anges vid anmälan. 

För registrerad hund: 
Hunden skall deltaga under det namn den är registrerad. Resultat för hund som tävlar under 
oriktiga anmälningsuppgifter stryks. Svenskägd hund skall vid anmälningstidens utgång vara 
registrerad i SKK. 
Utlandsägdhund skall vid anmälningstidens utgång vara verifierad i SKK-hunddata. 
 

3. Anmälan och avgifter 
Anmälningsavgiften fastställs av SBK. 
Arrangör har rätt att begränsa antalet deltagare i en klass. Tävlande som ej beretts plats skall 
meddelas detta senast två veckor före tävlingsdatum. Eventuell bortlottning skall ske bland alla 
korrekta anmälningar. 
Anmälan och betalning skall vara arrangören tillhanda senast 3 veckor före tävlingen. Om 
korrekt anmälan inte gjorts och fullständig anmälningsavgift inte betalats inom föreskriven tid 
har arrangören rätt att avvisa anmälan. Arrangören har rätt att godkänna efteranmälningar. 
Anmälaren skall ha tagit del av gällande tävlingsbestämmelser. 

 

4. Återbetalning av anmälningsavgift 
Anmälningsavgiften skall återbetalas: 

a) för hund som före tävlingen insjuknar, skadas eller avlider, vilket skall kunna styrkas av 
veterinärintyg 

b) för hund som på tävlingsdagen, före hundens första start, är uppenbart skadad, vilket 
skall kunna styrkas av intyg från tävlingsledaren, tävlingssekreteraren eller domaren 

c) för hund vars förare är sjuk, vilket skall kunna styrkas med läkarintyg 
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d) för hund som är korrekt anmäld men inte kunnat beredas plats på grund av att 
arrangören begränsat deltagarantalet 

e) tik som löper 
 
Som godkänd att bestyrka hinder för deltagande gäller även en av den egna klubbens 
styrelsefunktionärer. 
 
Intyg skall vara arrangören tillhanda senast åtta dagar efter tävlingsdatum. 
Vid återbetalning av anmälningsavgift har arrangören rätt att göra avdrag för de faktiska 
kostnaderna för återbetalningen. 
 

5. Protest 
Protest kan ej lämnas mot domslut. Resultat kan ändras endast i följande fall: 

a) om fel av teknisk art blivit begånget, t ex om hunden felaktigt deltagit i viss klass utan 
att vara berättigad därtill 

b) om hunden inte haft rätt att deltaga enligt gällande bestämmelser 
 
Protesten skall muntligen framföras till arrangören senast 5 minuter efter sista start i den 
aktuella klassen och sedan skriftligen lämnas in till arrangören på härför avsedd blankett 
senast 30 minuter efter avslutad klass. Protest behandlas av arrangör och domaren i 
samverkan, beslut fattas av domaren. Avslagen protest skall skriftligen motiveras. 
Klagande som inte låter sig nöja med domarens beslut kan besvära sig hos Förbundsstyrelsen 
(FS). Besvär ska skriftligen vara FS tillhanda senast en vecka efter det att den klagande fått del 
av domarens beslut. 
 

6. Ansvar/Förarens skyldigheter 
Förare är skyldig att väl känna och följa de regler och anvisningar som utfärdas för prov och 
tävlingar samt de ytterligare anvisningar som meddelas. 
 
Följer inte föraren regler och anvisningar eller i övrigt uppträder olämpligt kan domaren 
utesluta ekipaget från vidare tävlan aktuell tävlingsdag. 

 

7. Funktionärer 

Domare 
Domare i startklass auktoriseras av SBK. Domare i startklass auktoriserad i Sverige ska vara 
medlem i till SKK ansluten länsklubb, specialklubb eller ungdomsförbund. 
Lydnadsprovsdomare av 2:a klass äger rätt att döma startklass. 
För utländsk domare (från annat land än Sverige) krävs tillstånd från hemlandet via SKK. 
Domare har rätt att avbryta deltagande om hunden inte är i tävlingsmässigt skick eller om 
hunden på grund av skada eller annat visar uppenbar oförmåga att genomföra tävlingen eller 
kan bedömas komma till skada vid ett fullföljande. 
Domare får inte tävla i någon klass på prov/tävling där domaren själv dömer. Domare får ej 
delta i den klass där denne själv tjänstgör. 
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Tävlingsledare 
Arrangören ska utse en tävlingsledare. 
Tjänstgörande domaren kan ta ansvaret som tävlingsledare. 

Tävlingssekreterare 
Tävlingssekreterare i startklass auktoriseras av SBK. Tävlingssekreterare i startklass 
auktoriserad i Sverige skall vara medlem i till SKK ansluten länsklubb, specialklubb eller 
ungdomsförbund. 
Tävlingssekreterare i startklass får ej delta i den klass där denne själv tjänstgör. 

Övriga funktionärer 
Övriga funktionärer som tjänstgör på tävling behöver ej vara auktoriserade, de skall dock vara 
medlemmar i till SKK ansluten länsklubb, specialklubb eller ungdomsförbund samt förtrogna 
med relevanta bestämmelser och regler. För samtliga kategorier av funktionärer gäller att de 
ska efterleva de etiska regler och riktlinjer som formulerats i dokumentet Etisk policy för prov 
och tävling inom Svenska brukshundsklubben. 
Funktionär får ej delta i den klass där denne själv tjänstgör. 

 

8. Grunden för startklass lydnad som tävlingsform 
Tävlingslydnad handlar om glädje, kommunikation och samarbete. Det skall vara spännande 
och positivt att tävla. Startklass skall stimulera till fortsatt träning och tävling i de högre 
klasserna. 
Ekipaget ska kunna genomföra tävlingens alla moment med god ledning av tävlingsledaren. 
Vid bedömning premieras ekipagets glädje, samarbete och positiva kommunikation. 

 

9. Startklass lydnad 
Startklass är öppen för alla hundar, vilket innebär även oregistrerade och kryptorchida 
hundar. Hunden skall ha uppnått 10 månaders ålder senast dagen före tävlingstillfället. 
Är öppen för alla hundar som inte har startat i class 1. Startklass lydnad är obligatorisk för 
start i class 1. 
I startklass lydnad kan man tävla så många gånger man vill. Förare får tävla med flera hundar 
om så är möjligt. 
 

10. Uppflyttning 
Hund som uppnår 160 poäng tilldelas diplom. Uppflyttning till class 1 kan ske nästföljande 
tävling. Alla resultat, inklusive uppflyttning, följer hunden och inte ekipaget. 
Lydnadsdiplom, titel startklass, LP startklass tilldelas efter tre diplom i startklass. 

 

11. Bedömning 
Bedömning sker under hela tiden ekipaget befinner sig i lydnadsringen. 
Bedömningsanvisningar finns under varje specifikt moment. Alla deltagare skall erhålla sitt 
bedömningsprotokoll med domarens kommentarer. Domaren ska också kommentera 
bedömningen muntligt om den tävlande så önskar efter tävlingen. 
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12. Hunds framförande 
• Dessa anvisningar skall följas i alla moment såvida inte annat anges i beskrivningen av 

momenten. 
• Tävlande äger inte rätt att med hund beträda lydnadsringen när densamma är 

iordningställd för dagens tävling. 
• Tävlande ska följa tävlingsledarens anvisningar och kommendering. 
• Hund och förare ska utan dröjsmål förflytta sig till av tävlingsledaren anvisad plats. 
• Hunden skall befinna sig vid förarens sida mellan momenten. Den behöver inte gå i 

fotposition och vara under kommando men den skall vara bredvid föraren och under 
kontroll. 

• Momenten börjar och slutar med hunden i utgångsposition. Utgångsposition definieras 
som att hunden sitter vid förarens vänstra sida. 

• Föraren går i vanlig marsch i alla moment utom fritt följ. 
• Bedömningen av ett moment börjar när föraren har intagit sin plats vid startpunkten 

med hunden i utgångsposition och tävlingsledaren meddelar ”moment börjar”. 
Bedömningen slutar när tävlingsledaren meddelar “moment slut” eller “tack”. 

• Vid hunds inkommande till den stillastående förarens sida accepteras att den först sätter 
sig framför och sedan kommenderas in till vänster sida. Föraren avgör när hunden ska 
kommenderas in. 

• Det är viktigt att hunden är glad och villigt lyder kommandona. 
• Det är upp till föraren att avgöra om han/hon vill ge ett extra kommando och när 

han/hon vill ge det. 
• Hänsyn bör tas till rasen vid bedömning av hastigheten. Idealhastigheten är inte 

densamma för alla raser. När en hund reagerar på kommandona villigt och omedelbart, 
rör sig rastypiskt, håller sitt tempo och visar intresse i det den gör ska den tilldelas 
högsta betyg om den inte gör några misstag som leder till betygsneddrag. 

• All bestraffning av hunden leder till diskvalificering. 
• Tävlande får inte ta emot hjälp av utomstående under tävlingen. 
• Domaren eller förare äger rätt att vid oförmåga hos hunden avbryta ett moment. 
• Hund som uträttar naturbehov på planen under ett moment underkänns i 

”Helhetsintryck” och momentet i fråga. Hund som uträttar naturbehov mellan 
momenten underkänns i “Helhetsintryck”. 

• Om hunden synes vara helt ur funktion, äger domaren rätt att avbryta hundens 
deltagande från vidare tävlan. 

• Beröm av alla slag under ett moments genomförande medför att momentet underkänns. 
• Godisbitar eller leksaker som t.ex. bollar är inte tillåtna i ringen, varken under eller 

mellan momenten. Om domaren upptäcker att en tävlande har eller använder godisbitar 
eller leksaker i ringen så diskvalificerad den tävlande. 

• Den tävlande får gärna med glädje, beröm och klappar uppmuntra sin hund efter 
avslutat moment. 
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Moment koefficienter 
 

Startklass Moment Koeff. 

1. Följsamhet 4 

2 Inkallning 3 

3 Sitt under marsch 3 

4 Apportering 3 

5 Fjärrdirigering 2 

6 Hopp över hinder 2 

7 Helhetsintryck 3 

 
Uppflyttad 160 poäng 
Godkänt 120 poäng 

 
1. Följsamhet 
Koeff 4 Maxpoäng 40  
 
Kommando:  ”Fot” 
 
Utförande:  Hunden skall villigt följa föraren vid dennes vänstra sida med huvudet eller 

bogen i jämnhöjd med förarens ben. Föraren väljer själv om hunden ska vara lös 
eller kopplad. Kopplet kan hållas antingen i höger eller vänster hand. 
Kommando får - för att inte medföra betygsneddrag - ges vid start, samt 
tempoväxling. Då föraren gör halt ska hunden, för högsta betyg, direkt inta 
utgångsställning. Den totala sträckan ska vara 30-40 meter. Momentet börjar 
med vanlig marsch. Momentet ska innehålla en högersväng, en vänstersväng 
samt 5-10 meter språngmarsch. Ekipaget ska hinna röra sig minst 5 meter mellan 
varje ny kommendering från tävlingsledaren (svängar, tempoväxlingar och halt). 
I slutet av sträckan kommenderas en rak halt. Från halten kommenderas en 
vändning på stället. TL väljer om vändningen ska utgöras av höger om/vänster 
om eller helt om. Alla tävlande i gruppen ska kommenderas i samma mönster. 

 
Bedömning: För högsta betyg ska hunden röra sig parallellt med föraren och hålla samma 

position under hela sträckan. Tempoväxlingen ska vara tydlig. Enstaka 
dubbelkommando med kropp eller röst ger avdrag med 1 betygsenhet. Om 
föraren väljer att uppmuntra hunden genom röst eller handtecken under större 
delen av momentet kan max betyg 7 utdelas. Hund som hela tiden förs i stramt 
koppel, alternativt följer föraren på längre avstånd än 1 meter, kan inte 
godkännas. Samma sak gäller om hunden släpar och uppmanas fram vid flera 
tillfällen. Varje liten avvikelse som hunden gör från det önskvärda mönstret bör 
återspeglas i betygsättningen, exempelvis tempot i halterna. 
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2. Inkallande 
Koeff 3 Maxpoäng 30 
 
Kommando: ”Stanna kvar” – (Hundens namn) + ”Hit” 
 
Utförande:  Hunden lämnas i sittande ställning varefter föraren på tävlingsledarens 

kommando går ca 15 m rakt fram och gör helt om halt. Innan föraren lämnar 
hunden får ett ”stanna kvar” kommando användas. På tävlingsledarens 
kommando inkallas hunden. 

 
Bedömning: Huvudvikten skall läggas vid att hunden visar engagemang, målmedvetenhet och 

vilja att åtlyda kommandot på ett rastypiskt sätt. 
 Hund som ändrar ställning innan inkallningskommandot kan tilldelas högst 
betyg 8 
 Hund som flyttar sig mer än 3 längder innan föraren gjort helt om halt 
underkänns i momentet. Hund som startar innan tävlingsledarens kommando 
men efter att föraren gjort helt om tilldelas högst betyg 7. Hund som startar på 
tävlingsledarens kommando kan tilldelas högst betyg 8. 
Hund som behöver ett extra inkallningskommando tilldelas högst betyg 8. Vid 
mer än 3 inkallningskommando underkänns momentet. Övriga extra 
kommandon eller dubbelkommandon reducerar betyget mindre än ett extra 
inkallningskommando. Precisionsfel vid avslut (sitter snett, islag i föraren, 
studsavslut, yvigt avslut etc) reducerar betyget med max 2 poäng. Om föraren 
flyttar sig (byter position) underkänns momentet. 

 

3. Sitt under marsch 
Koeff 3 Maxpoäng 30  
 
Kommando:  ”Fot”-Sitt -”Fot” 
 
Utförande:  På tävlingsledarens kommando lämnar föraren och hunden startpositionen i 

vanlig marsch. Efter ca 10 meter stannar ekipaget på tävlingsledarens 
kommando och föraren kommenderar hunden till sittande och hunden skall 
omedelbart sätta sig. Föraren går därefter ett varv runt hunden, avståndet skall 
vara inom 50 cm från hunden. Föraren fortsätter därefter med hunden i 
fotposition utan att stanna till vid den sittande hundens sida och ekipaget går 
tillsammans utan uppehåll framåt och efter ca 10 m beordras ekipaget att göra 
halt. 

 
Bedömning:  Om hunden intar fel ställning (ställer eller lägger sig i stället för sittande) men 

håller sin ställning medan föraren går runt, kan max betyg 5 uppnås För att få 
poäng för någon position än sittande måste hunden efter kommando inta någon 
position innan föraren går runt hunden. 
 Ett andra kommando för att få hunden att inta sittande position leder till förlust 
av 2 poäng. Handsignaler, kroppsspråk på sittkommandot kommer att inverka 
på betyget, beroende på deras styrka och längd med en minskning av 1-2 poäng. 
I bedömningen ska hänsyn till fria följet tas 
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4. Apportering 
Koeff 3 Maxpoäng 30 
 
Kommando:  ”Stanna kvar” – ”Apport” -”Loss” 
 
Utförande:  Föraren äger rätt att välja storlek. Den tävlande skall använda egen godkänd 

apportbock som ej är söndertuggad. den tävlande lämnar över den till TL innan 
första momentet börjar, arrangören tillhandahåller apportbock om man inte har 
med sig egen, hunden skall då sitta i utgångsställning. Tävlingsledaren beordrar 
föraren att lämna hunden i sittande ställning, varefter föraren beordras lägga ut 
apport på ca 5 meter framför hunden och fortsätter ca 8 meter tills order om 
helt om halt ges. Innan föraren lämnar hunden får ett ”stanna kvar” kommando 
användas. Därefter beordras föraren att kommendera hunden att hämta och 
sedan avlämna apport, förare väljer själv om avlämnandet sker framifrån eller vid 
sidan. Hunden skall inta sittande vid avlämnandet. Föraren skall kunna ta apport 
utan att flytta fötterna, det samma gäller om hunden släpper/tappar föremålet på 
marken innan avlämnandet. 

 
Bedömning:  Huvudvikten skall läggas vid att hunden visar villigheten och glädje att hämta 

och lämna apport till förare. Hund som ändrar ställning innan föraren gjort helt 
om halt ges högst betyg 8. Hund som startar innan tävlingsledarens kommando 
men efter att föraren gjort helt om tilldelas högst betyg 7. Hund som startar på 
tävlingsledarens kommando kan tilldelas högst betyg 8. 
 Hund som flyttar sig mer än 3 längder innan föraren gjort helt om halt 
underkänns. Hund som leker, tappar eller trampar på apport vid gripandet ges 
högst betyg 7. Hund som släpper apport på marken bredvid föraren ges högst 
betyg 6. Släpper hunden föremålet så långt ifrån föraren att denne måste flytta 
fötterna för att nå apporten underkänns momentet. Vid tugg sänks betyget, 
ihållande och kraftiga tuggningar bör ge högst betyg 6. Om hunden avlämnar 
föremålet sittande framför föraren skall den därefter, på förarens kommando, 
inta utgångsställning. 
 

5. Fjärrdirigering 
Koeff. 2 Maxpoäng 20 
 
Kommando:  ”Stanna kvar” – ”Ligg” och/eller handtecken – ”Sitt” 
 
Utförande:  Hunden lämnas sittande. Innan föraren lämnar hunden får ett ”stanna kvar” 

kommando användas. På tävlingsledarens order beger sig föraren ca 5 meter från 
hunden. 
 Cirka 3 sekunder efter att föraren kommit ut på avstånd kommenderas hunden 
till ligg, efter order från tävlingsledaren. 
 Föraren skall sedan med hjälp av röst och/eller handtecken kommendera 
hunden till liggande. Föraren återgår och sätter upp hunden på tävlingsledarens 
order. 

 
Bedömning:  Hund som avviker mer än 1 gång sin egen längd ges max betyg 7. Hund som 

avviker mer än 2 gånger sin egen längd underkänns. Förflyttning i olika 
riktningar summeras. 
 Hund som lägger sig innan förarens kommando men efter att föraren intagit in 
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plats kan inte ges högre betyg än 7.  Hund som lägger sig innan föraren intagit 
sin plats kan inte ges högre betyg än 5. Hund som lägger sig på tävlingsledarens 
kommando kan tilldelas högst betyg 8. 

 Hund som inte kan förmås skifta ställning underkänns. 
 

6. Hopp över hinder 
Koeff 2 Maxbetyg 20 
 
Kommando: "Stanna kvar" - "Hopp" 
 
Utförande:   Hunden skall lämnas sittande på valfritt avstånd till hindret och föraren beordras 

ställer upp på valfritt avstånd på motsatta sida i riktning mot hindret. . Innan 
föraren lämnar hunden får ett ”stanna kvar” kommando användas. På förarens 
kommando skall hunden hoppa fritt över hindret och inta utgångsställning vid 
föraren. Hindret ska vara täckt och hopphöjden densamma som hundens 
mankhöjd, avrundat till närmaste 5 cm. På begäran av föraren kan höjden sättas 
högre, dock max 50cm. 

 
Bedömning:  Hund som ändrar ställning innan föraren kommenderat "hopp" kan inte ges 

högre betyg än 8. Hund som startar innan tävlingsledarens kommando men efter 
att föraren gjort helt om tilldelas högst betyg 7. 
 Hund som startar på tävlingsledarens kommando kan tilldelas högst betyg 8. 
Hund som ej förmås sitta kvar tills föraren intagit sin plats på motsatta sidan av 
hindret underkänns. 
 Hund som vidrör hindret lätt bör inte ges högre betyg än 8. Hund som använder 
hindret som stöd eller passerar vid sidan om hindret underkänns. 

 

7. Helhetsintryck 
Koeff. 3 Maxpoäng 30 
 
Bedömning:  Vid bedömning av helhetsintrycket skall stor hänsyn tas till den glädje, 

samarbetsvilja och trevliga uppträdande som ekipaget uppvisar. För att få högsta 
poäng måste föraren kommunisera med sin hund på ett mycket positivt sätt. 
Betyget påverkas av allt som sker på planen det vill säga så väl av uppträdande 
under som mellan momenten. 

 
 Om hunden lämnar ringen eller om den utför behov i ringen kan ingen poäng 
ges för helhetsintrycket. Om hunden inte är helt under kontroll, utan kortvarigt 
lämnar föraren vid fler tillfällen under provet kan inte mer än betyg 6 ges. 
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