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Bestämmelser för licens vid tävlande med 

skyddshundar 

Bakgrund  

Svenska Brukshundklubbens (SBK) kongress 2001 tog efter förslag från Förbundsstyrelsen beslut 

om krav på licens för tävlande med skyddshundar från och med år 2002. Detta krav infördes i de 

nya reglerna för bruksprov och IPO. 

En översyn av reglerna för tävlingslicens skedde under 2016. Representanter från 

utskottsgrupperna (Skyddshundsgruppen (SKH), IPO, Mondioring (MR) deltog och 

distriktsgrupperna fick möjlighet att inkomma med synpunkter på tidigare regler.  

Distriktsgrupp 

I varje SBK-distrikt ska det finnas en distriktsgrupp. Distriktsgruppen ska bestå av minst två 

personer som har till uppdrag att fortlöpande hålla sig uppdaterade om den utbildning av 

skyddshundar som bedrivs i distriktet. Styrelsen i distriktet utser, i samråd med rasklubbarna 

inom distriktet, medlemmarna i distriktsgruppen  

Distriktsgruppen utnämner personer inom distriktets område, vilka anses besitta det kunnande 

och det omdöme som erfordras, till skyddsansvariga. Detta innebär att flera klubbar kan dela på 

en skyddsansvarig. 

Distriktsgruppen bedömer fortlöpande lämpligheten hos de personer som utnämnts till 

skyddsansvariga och kan när som helst återkalla utnämningen. 

Distriktsgruppen har till uppgift att, vid behov, återkalla tävlingslicens för ekipage som distriktet 

utfärdat licens till. Grund för återkallande av tävlingslicens är att ekipage bryter mot något av 

kriterierna som krävs för skyddslicens. 

Skyddsansvarig (tidigare Träningsansvarig) 

Skyddsansvarig ska besitta erforderlig kunskap och omdöme, och har till uppgift att: 

 Bedöma lämpligheten hos de förare och hundar som avser att börja tävla i någon av 

skyddsgrenarna (liksom lämpligheten hos kombinationen förare-hund). 

 I möjligaste mån ha kontakt med ekipage inom området 

 Meddela distriktsgruppen om ett ekipage inte längre uppfyller kraven för skyddslicens.  

Om skyddsansvarig flyttar ur distriktet eller avslutar sitt medlemskap upphör dennes funktion 

som skyddsansvarig vilket även denna ska meddela distriktsgruppen.  
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Krav för tävlingslicens 

 Hunden måste tillhöra de raser som SBK har avelsansvar för 

 Föraren måste ha för avsikt att börja tävla i någon av skyddsgrenarna 

 Genomgången teoretisk utbildning  

 Rekommendation från skyddsansvarig (således måste även de som inte normalt tränar 

under en skyddsansvarig kontakta en sådan och visa sig lämpliga att utbilda och tävla med 

en skyddshund) 

 Föraren ska bedriva träningen i enlighet med SBK:s policyers 

Tävlingslicens krävs för varje kombination förare-hund (se dock ”personlig tävlingslicens” 

nedan). En förare som vill tävla med två hundar måste alltså ha en tävlingslicens för var och en av 

dem, den teoretiska utbildningen behöver bara genomgås en gång. Tävlingslicensen ska uppvisas 

före start och kan givetvis när som helst återkallas. Föraren behöver inte äga hunden.  

Utfärdad tävlingslicens gäller för SKH, IPO och MR. Detta gäller även för de tävlingslicenser 

som utfärdats innan 2017-01-01. 

Undantag  

De ekipage som av någon myndighet bedömts lämpliga för skyddsutbildning omfattas inte av 

kravet på licens eller den distriktsvisa rapporteringen. Det gäller framför allt polis- och 

väktarhundar. Ansvaret för deras agerande ligger på myndigheten och inte på SBK.  

Handlingar som styrker att ekipaget är godkänt av myndighet enligt ovan måste uppvisas före 

start. 

Förfarande 

 Ansökan sker till skyddsansvarig i det distrikt och område där huvudparten av träningen 

bedrivs.  

 När skyddsansvarig bedömt ekipaget lämpligt, undertecknar denne ansökan och föraren 

skickar ansökan till distriktsgruppen.  

 Distriktsgruppen beslutar och fyller i ansökan om att tävlingslicens utfärdats och skickar 

ut licenskort till föraren skyndsamt.  

 Distriktsgruppen skickar kopia på ansökan till SBK:s kansli som för ett register över 

samtliga utfärdade tävlingslicenser. 

Personlig tävlingslicens 

Person som själv har tävlat, med godkänt resultat, i samtliga klasser i någon av skyddsgrenarna 

SKH/IPO/MR kan erhålla personlig tävlingslicens. Det innebär att en person inte behöver söka 

tävlingslicens för varje hund. Något krav på ägande av hunden finns ej.  
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Observera att även om de formella kraven är uppfyllda så innebär detta inte att man automatiskt 

erhåller en personlig tävlingslicens. Ansökan måste göras till distriktsgruppen som avgör från fall 

till fall. Den personliga tävlingslicensen kan även återkallas, vilket då innebär att föraren får återgå 

till att ansöka om tävlingslicens för kombinationen förare-hund.  

Återkallande 

Distriktsgruppen kan återkalla tävlingslicens som de utfärdat om en förare inte följer uppställda 

krav eller inte följer SBK:s regler och policyer. Beslutet ska vara skriftligt och kopia ska skickas till 

SBK:s utskott för prov och tävling. Återkallandet kan överklagas till SBK:s utskott för prov och 

tävling. 

Särskilda regler för MR 

För träning av Mondioring krävs även träningslicens, se separata regler.  

FAQ 

På SBK:s hemsida kommer finnas en FAQ där de vanligaste frågorna och svar samt tolkningar 

samlas. 


