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Ska Sverige införa Fédération Cynologique Internationale (FCI:s) regler för lydnadsprov 

och tävlingar 2017? 

Fédération Cynologique Internationale (FCI) 

FCI är en internationell sammanslutning av nationella kennelklubbar från 86 olika länder. 

Arbetet inom organisationen sker framför allt genom kommittéer, till exempel inom 

områdena agility, lydnad, utställning, vetenskap, standard och olika jakthundstyper. Det är 

FCI som utfärdar de internationella regler som finns för bl.a. lydnadsprov. Dessa regler 

tillämpas t.ex. vid lydnads-VM. 

Nuvarande nationella regler för lydnadsprov 

Sverige har idag egna nationella regler för alla som tävlar inom lydnadsklasserna 1-3 och 

elitklass. När det gäller lydnadsklass 1-3 så har man under tidigare regelrevideringar 

närmat sig FCI:s regler, och idag är de flesta lydnadsmoment identiska dvs de nationella 

lydnadsklasserna är i stort lika som motsvarande FCI:s moment i respektive klass. När det 

gäller elitklass är momenten helt identiska. Även bedömningsanvisningarna är i stora delar 

lika, men det finns skillnader kvar som kan göra en övergång lite spännande.  

Lydnadsklasser 

I Sveriges nationella regler har vi lydnadsklass 1-3 och elitklass, i FCI.s regler för 

lydnadsprov och tävlingar finns det class 1-2 och internationell lydnadsklass med 

C.A.C.I.OB. FCI:s class 1-2 motsvarar i stort vår nationella lydnadsklass 2-3 och vår elitklass 

är helt identisk med internationell lydnadsklass med C.A.C.I.OB.  I bifogad tabell visas de 

skillnader som finns mellan lydnadsklass 2 och class 1 respektive lydnadsklass 3 och class 2. 

Nybörjarklass 

Det finns en möjlighet för alla medlemsländer att skapa en nationell nybörjarklass där 

varje medlemsland själva bestämmer vilka moment som ska ingå och vilken bedömning 

som ska gälla.  

Utskottsgrupp Lydnads inriktningsbeslut 

Inom utskottsgrupp Lydnad som är underställd SBK:s utskott för Prov och Tävling togs 

2012 ett inriktningsbeslut att vid nästa regelrevidering (1 januari 2017) införa FCI:regler för 

lydnadsprov och tävlingar. En inriktning som även bekräftades av utskottet för Prov och 

Tävling 2014.  

I vårt inriktningsbeslut talar vi varmt om möjlighet att i alla klasser kunna tävla på lika 

villkor i andra medlemsländer, utbytet mellan de nordiska länderna väntas bli störst. Det 

ger också ökade förutsättningar till större svenska framgångar i internationella mästerskap 

då alla nuvarande elitklasstävlingar inom Sverige skulle genomföras som internationella 

tävlingar, vi tror att detta sammantaget skapar ett större intresse för lydnadsprov. 

Framgång föder framgång och det är viktigt med förebilder i alla sporter. Inom gruppen 

tror vi att det är viktigt att Sverige medverkar i internationella sammanhang inom 
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lydnadsprov och tävlingar fullt ut, och inte blir ett isolerat land med delvis egna nationella regler. Vi 

tycker inte att Sverige kan stå utanför detta.  

Gruppen föreslår också att en nybörjarklass ska införas. Momenten i denna klass kan då anpassas till 

verkliga nybörjare för att locka fler intresserade hundägare till lydnadsprov. 

Vårt nordiska grannland Finland kommer att införa internationella regler redan 2016 och Norge har 

likartade planer som Sverige. 

Det allra viktigaste är att vi tror att detta ska föra lydnadssporten framåt och öka intresset att träna 

och tävla lydnad på alla nivåer. Samma regelverk möjliggör också tävlande i andra länder även i de 

lägre klasserna. 

Påverkan på regler 

Idag genomför vi nationellt regelrevideringar vart 5:e år. Om vi inför FCI:s regler för lydnadsprov och 

tävlingar gör vi detta i samarbete med de andra medlemsländerna vart 5:e år. Elitklassreglerna har vi 

valt ska följa motvarande FCI:regler så där sker ingen ändring mot idag. 

Införande och utbildning 

En övergång från nationella till FCI:s regler kommer inte att innebära några stora förändringar för 

tävlande, domare och funktionärer. Inför vi FCI:s regler 2017 behöver  lydnadsdomare och 

tävlingsledare få utbildning i dessa regler under 2016, detta kommer att ske genom central alt. 

regionala lydnadskonferenser.  

Internationellt inflytande 

Idag har Sverige, Finland, Norge, Tyskland stort inflytande i FCI:s regelkommitté, ett inflytande vi kan 

behålla och stärka genom att Sverige och Finland nu också föreslår att inför internationella regler 

inom alla klasser. Genom inflytande i FCI kan vi också påverka hundhållning i andra länder, något som 

vi tycker är viktigt och där vi i Norden har höga krav på hundhållning, träningsmetoder, dressyrpolicy 

etc. och som vi gärna vill föra ut även i andra medlemsländer. 

Handlingsplan 

Vi har antagit en handlingsplan och en kommunikationsplan inom utskottsgrupp lydnad som 

omfattar olika typer av aktiviteter. Som en viktig del i remissarbetet vill vi nu att ni ger Er uppfattning 

på för- och nackdelar med vår inriktning.  

 På FCI:s hemsida hittar man de regler som gäller internationellt. http://www.fci.be/ 

Synpunkter 

Vi önskar nu få in Era synpunkter att införa FCI:s  regler för lydnadsprov och tävling i Sverige 2017, 

eller om ni ser andra alternativ. 

Svaren mailar ni till janna.nordin@brukshundklubben.se senast 2014-05-16 
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