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Beslut runt antal deltagande ekipage i gruppmoment
lydnadsprov klass 1-elit
Beslut
I nu gällande regler för samtliga gruppmoment i lydnadsklass 1-elit står att momenten bör utföras
med minst tre hundar. UG lydnad har beslutat att gruppmomenten får utföras med endast en
hund.

Bakgrund
UG lydnad beslutar för att möjliggöra ökat tävlande i lydnad oavsett antal anmälda eller antal
tävlande att momenten får utföras med bara en hund. Några lokalklubbar i Sverige har ibland
bara en anmäld i en klass och har då enligt nuvarande anvisning varit tvungna att ställa in den
tävlingen. För den tävlande är detta naturligtvis inte heller bra, speciellt när man tränat för en
speciell tävling som kanske av detta skäl inte blir av. UG lydnad anser att det ska vara samma
förhållanden för alla tävlande oavsett var man tävlar i Sverige.
UG lydnad anser att detta i det stora inte påverkar konkurrensförhållanden mellan tävlande, utan
att förhållanden med bara en tävlande är sällsynta.

Stand-in hundar
Om arrangören har tillgång till säkra hundar kan domaren avgöra om dessa skall används i
gruppmomentet för att det skall bli minst tre, förare och hundar skall vara väl förberedda för
uppgiften, känner man sig inte säker på dessa stand-in-hundar så ska gruppmomentet genomföras
med endast en hund.

Information
Arrangören ska i form av ansvarig tävlingsledare kontakta tjänstgörande domaren och informera
om ovanstående situation. Domaren kan redan under detta samtal besluta om stand-in hundar.

Notering:
Om antalet anmälda deltagare i hela tävlingen ej uppgår till minst tre vid anmälningstidensutgång, äger arrangör
rätt, att efter anmälan till SBK/vederbörande distrikt, inställa tävlingen. När det gäller att ställa in en tävling så
är det samanlagda antalet i alla lydnadsklasserna som måste vara mindre än tre ekipage totalt inte antalet i en
enskild klass. Arrangören är inte tvungen att ställa in tävlingen om antalet är mindre än tre.
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