Remissvar lydnadsregler 2022 från Västra
Distriktet
Allmänt


Västra Distriktet skulle vilja att det ändras till att det är tävlingsledaren, som bör vara den
som har mest kompetens av att bygga lydnadsbanor, som bestämmer vilka skiften som ska
genomföras i de moment i klasserna där det idag står att domaren bestämmer.
Tävlingsledaren bör också vara den som bestämmer ordningen på momenten, undantaget
gruppmomenten i klass 1 och 2 som bör utföras som sista moment. Valda skiften och
momentordning meddelas domaren på tävlingsdagen. Nuvarande reglers intension att göra
domaren mera involverad i tävlingen genom att det denne/denna som ska ta beslut om
skiftena mm upplevs som förfelat och att det skapar merarbete för tävlingsledaren som
ibland inte ens får svar från aktuell domare.



Önskemål om att få till en diskussion kring att synkronisera bedömningen i klass 1–3.



Önskemål om att få en rekommendation kring hur mycket information som bör finnas i det
PM som görs för tävlingen. Idag varierar det mycket mellan klubbar när det gäller vad som
finns i PM:et kring tex. skiften och momentordning och som arrangör känner man att kraven
ökar hela tiden. Diskussioner kring att det blir mera rättvist för startnr 1 om alla fått samma
information innan tävlingen ställs mot att det jämnar ut sig mellan tävlingar och att det är en
del av träningen att träna på alla tänkbara scenarion. En rekommendation angående vad
som bör stå alternativt en tydlig formulering i reglerna att det är upp till varje arrangör om
man skriva ut skiften mm i PM eller ej.



Önskemål om en redaktionell genomgång av både bruks- och lydnadsreglerna.

Särskilda regler för lydnadstävling
12. Lydnadsdomare
”Domare ska varje år genomföra ett webbaserat kunskapstest. (för mera info se följebrev)”
Detta tycker vi är ett strålande förslag och att det borde gälla även domare för bruksprov.

16. Förarens skyldigheter och hundens utrustning
Vi önskar att man byter ut den överstrukna texten ”Föraren ska anmäla sig i sekretariatet senast 30
minuter före tävlingen börjar.” till att ”Föraren är skyldig att vara på plats senast den tid som anges i
utskickat PM.” Detta för att arrangerande klubb ska ha stöd i att avvisa förare som systematiskt
väljer att inte respektera utsatta tider utan att kontakta arrangören och ange skäl till eventuell
försening.

II. Moment och koefficienter
Vi föreslår att man ändrar koefficienten på det föreslagna nya momentet i klass 2, ”sändande runt
kon, position, apportering och hopp”, från 4 till 3 och att man istället ökar koefficienten på
”platsliggning i grupp i 2 minuter, förare inom synhåll” från 2 till 3.

Startklass
Moment 1 Följsamhet
Vi önskar att vändningen på stället kvarstår i momentet. Följsamheten är i övrigt (lagom) lätt att
genomföra och den avslutande vändningen på stället känns som en extra liten utmaning som inte
bör tas bort. Detta under förutsättning att den beaktas av domaren i bedömningen.

Klass 1
Moment 1.5 Hopp apport
Vi anser att det beskrivna utförandet är en alldeles för stor stegring i svårighetsgrad mot
apporteringsmomentet i startklassen. Förslag är istället att göra en ”inkallningshoppapport” i klass 1.
Med detta menar vi att föraren sätter hunden på ena sidan av hindret, lägger apportbocken mellan
hunden och hindret, föraren går sedan över till andra sidan av hindret och kommenderar
”hoppapport”. Detta utförande skulle vara en lämpligare stegring och en förberedelse för hur
hunden kommer att hantera apporteringar i samband med det tilltänkta nya momentet i klass 2
samt det sk ”cirkusmomentet” i klass 3. Dessutom vet vi av erfarenhet att de ”nya”
rekommenderade apportbockarna håller dåligt om de upprepade gånger kastas ut, till skillnad från
de mera kompakta och massiva apportbockarna.

Klass 2
Moment 2.1 Fritt följ
Förslaget att införa vändningar på stället i klass 1, vilket vi tycker är bra, bör åtföljas av att det även
finns vändningar på stället i klass 2. Detta förutom förslaget med ”2 steg till höger och vänster” som
bör kvarstå. Känns ologiskt att vändningarna ska ”hoppa över” en klass.

Moment 2.8 Sändande runt en kon, position, apportering och hopp (täckt hinder)
Förslag att ändra koefficienten från 4 till 3 (se ovan under ”II. Moment och koefficienter”). Det bör
också förtydligas i bedömningsanvisningarna vad som gäller om hunden inte stannar alls vid konen,
för att undvika egna tolkningar.

Moment 2.9 Platsliggning i grupp 2 minuter. Förare inom synhåll
Förslag att ändra koefficienten från 2 till 3 (se ovan under ”II. Moment och koefficienter”).
Momentet är ett viktigt moment och det bör avspegla sig i koefficienten.

Övrigt
I remissen föreslagna förändringar som ej är kommenterade ovan anser Västra Distriktet är bra
förslag.
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