
Labradormästerskapet

regler och anvisningar
för deltagare, arrangör och funktionärer

Fastställda av Labrador Retrieverklubbens 
huvudstyrelse 2015-03-03

Labrador Retrieverklubben 2015



reGLer FÖr
Labradormästerskapet

syfte
Labradormästerskapet är en tävling som syftar till att pre-
miera hundar som är såväl jaktligt som exteriört fullgoda. 
Samtliga deltagande hundar, ska således bedömas både 
jaktligt och exteriört. 

Den jaktliga uttagningen sker i form av ett Working Test 
(WT) medan den exteriöra uttagningen sker genom en 
konkurrensbedömning där hundarna rangordnas och plac-
eras utefter kvalitet.

tre mästartitlar
Vid mästerskapet koras en Labradormästare, en Junior-
mästare och en Veteranmästare. 
Både Working Testet och den exteriöra bedömningen in-
nehåller därför dessa tre klasser.

Rekommendabelt är att mästerskapet genomförs under 
en och samma dag. Den exteriöra bedömningen ska alltid 
arrangeras före WT.

rätt att delta
Mästerskapet är öppet för rasen labrador retriever, regis-
trerad av kennelklubb där FCI-standard föreligger. Ägare/
förare ska vara medlem i Labrador Retrieverklubben. En-
dast anmäld hund får delta. Deltagande hund ska vara id-
märkt.

klassindelning
Juniorklass

För hundar som första tävlingsdagen uppnått 9 månaders 
ålder men inte 24 månaders ålder.

Mästarklass

För hundar som uppnått 24 månaders ålder första täv-
lingsdagen.

Veteranklass

För hundar som uppnått 8 år första tävlingsdagen.

anmälan och avgifter
Anmälan om deltagande jämte anmälningsavgift ska vara 
arrangören tillhanda senast sista anmälningsdagen, vilk-
en ska framgå av annonsen.
Hundägaren ansvarar för att hunden är anmäld i rätt 
klass 
Anmälningsavgiften återbetalas

a. om mästerskapet ställs in,

b. om veterinärintyg, som intygar att hunden ej kunnat 
deltaga p.g.a. sjukdom eller skada, kan uppvisas inom 
8 dagar efter mästerskapet samt

c. om av arrangören välkänd person intygar att hunden 
löper.

Valpar på området
Valpar under 4 månaders ålder får inte tas in på mäster-
skapsområdet, varken vid Working Test eller vid den ex-
teriöra bedömningen.

Upplägg och bedömning
Exteriörbedömning

Hundarna deltar i någon av de tre klasser som förekom-•	
mer på mästerskapet och som de är anmälda till – 
Mästarklass, Juniorklass och Veteranklass.

Bedömningen sker utifrån fastställd rasstandard.•	

Samtliga hundar i respektive klass kallas in i ringen för •	
individuell exteriörbedömning och får skriftlig kritik. 
Därefter konkurrensplacerar domaren samtliga hun-
dar.

Hanar och tikar blandas vid placeringen inom resp •	
klass.

Främst placerad per klass ger 1 poäng. Nummer två i •	
placeringen får 2 poäng, nummer tre får 3 poäng etc.

Working Test

Hundarna deltar i någon av de tre klasser som förekom-•	
mer på mästerskapet och som de är anmälda till – 
Mästarklass, Juniorklass och Veteranklass.

Working Testet ska innehålla fem stationer där varje •	
hund startar med 20 poäng per station. Varje avvikelse 
från det perfekta genomförandet, drar ner poängen. 
För att få vara med i slutstriden om en mästerskaps-
titel, måste hunden ha fått poäng på samtliga statio-
ner. 

Reglerna för mästerskapets Working Test, följer SSRKs •	
regler och anvisningar.

Deltagande hundar placeras efter avslutad tävling •	
efter sina utförda prestationer/erövrade poäng och i 
den rangordning som poängresultatet utvisar.

Främst placerad (högst prestationspoäng) per klass •	
ger 1 poäng. Nummer två i placeringen får 2 poäng, 
nummer tre får 3 poäng etc.

Hur mästarna utses – Grande Finale
Varje ekipage, varje klass för sig, tar med sina placer-•	
ingspoäng från varje disciplin, vilka adderas. 

Lägst sammanlagd poäng vinner och blir mästare i re-•	
spektive klass.

Vid lika slutpoäng, avgör bästa placering från Working •	
Test. Är det lika även där, tittar man på antalet hög-
sta poäng per station, om det fortfarande är lika kon-



trolleras	vilken	hund	som	har	flest	näst	högsta	poäng,	
detta görs till man hittar en poängsumma som är oli-
ka, Om man fortfarande inte kan skilja hundarna åt, 
skall man genomföra en skiljeapport mellan de hun-
dar som ska särskiljas

anvisningar för hundförare
Domarnas beslut är slutgiltigt. Deltagare får inte öp-•	
pet ifrågasätta domslut eller kritisera markvärd, ter-
räng eller funktionärer.

Domare äger rätt att utesluta de hundar vars förare •	
inte åtlyder domarens anvisningar eller vars förare 
medvetet stör en medtävlare eller dennes hund.

Hund får inte bära halsband under tävlingen.•	

Det är förbjudet att aga hund.•	

I mästerskapet får inte delta
a. Hund som tillhör kommissarie, bestyrelse, ringsekreter-

are samt provledare och provkommissarie.

b. Hund som tillhör tjänstgörande domare. 

c. Hund som ägts, förts eller personligen tränats av tjän-
stgörande domare under de senaste sex månaderna. 

d. Hund som ägs av någon ur tjänstgörande domares 
hushåll. 

e. Tik som löper 

f. Hund som är utrustad med sele, täcke, bandage 
eller liknande föremål som anbringats på hunden. På 
Working Test får inte heller halsband bäras.

g. Hund som har oläkta sår, visar hälta, har vattensvans 
eller annan fysisk skada som kan nedsätta dess ar-
betsförmåga.

h. Hund som under de senaste sex månaderna ägts av 
person som av SKK:s Disciplinnämnd uteslutits eller 
ålagts förbud att anmäla, föra eller låta framföra 
hund vid utställning, prov eller tävling.

Övriga hinder för deltagande i mästerskapet
Mentalitet
Hund som tidigare, vid tre (3) tillfällen, tilldelats Disquali-
fied	eller	0	pris	med	hänvisning	till	mentaliteten,	äger	inte	
rätt att delta.

Smittsam sjukdom
Hund som har en smittsam sjukdom eller ohyra får •	
inte delta. 

Hund får inte delta som under den senaste månaden •	
har haft eller misstänkts ha haft valpsjuka, parvovi-
rusinfektion eller kennelhosta, eller som under den 

senaste månaden vistats tillsammans med hund som 
då var sjuk i någon av dessa sjukdomar.

Hund får inte delta tidigare än 2 månader efter av-•	
slutad karantänsvistelse.

Dräktig tik får inte delta i mästerskapet 30 dagar före •	
valpning, beräknat från 63 dagar efter första parnin-
gen, och får inte heller delta förrän 75 dagar efter 
valpning oavsett resultatet av valpningen.

ansvar för skada
Deltagande hundar och förare förutsätts vara försäkrade 
och Labradorklubben har inga ersättningsskyldigheter om 
hund eller förare skadas under mästerskapet, vilket ska 
framgå på anmälningsblanketten. För skada som orsakas 
av hund svarar dess ägare enligt lagen om tillsyn av hund.

skks regler och anvisningar
Svenska Kennelklubbens Allmänna regler för utställningar, 
prov och tävlingar anordnade av SKK och till SKK anslutna 
läns- och specialklubbar samt avtalsanslutna rasklubbar. 
Gäller i tillämpliga delar även för Labrador Mästerskapet. 
Dessa regler är fastställda att gälla från 2012-01-01 till 2016-
12-31	 och	 återfinns	på	www.skk.se	 Eventuella	 ändringar	
som	påkallats	av	svensk	lagstiftning	eller	FCI	återfinns	på	
SKKs	webbplats.

Ansvar hos hundägare
Hundägare eller dennes ombud står under pågående 
mästerskap under det ansvar som följer av lagen om 
tillsyn över hundar och katter. Deltagarna svarar för att 
hunden hålls på ett sådant sätt att den inte kan tillfoga sig 
själv eller andra skada. Förvaring i bil, bur, tält eller dylikt 
får under inga omständigheter ske under sådana förhål-
landen att hunden kan ta skada.

Om hundägare eller dennes ombud under mästerskapet  
förvarar hund i strid mot ovanstående ska denne, av ar-
rangör, bestyrelse, provledning, domare eller övrig funk-
tionär, på särskild blankett, rapporteras till SKK
Det	 åligger	 arrangören	 att	 tillse	 att	 blanketten	 finns	
tillgänglig vid arrangemanget.

oacceptabelt beteende hos hundar
Ovanstående tillvägagångssätt gäller även då hundar, 
som under mästerskapet uppvisar oacceptabelt beteende 
genom att visa aggressivitet, göra utfall eller på annat sätt 
uppträda hotfullt mot människor och/eller andra hundar. 
Dessa hundar kan avvisas från området.
Även	 här	 skall	 särskild	 blankett	 finns	 tillgänglig	 vid	 ar-
rangemanget.

doping och andra otillbörliga förhållanden
Deltagande hund får inte vara skadad eller sjuk. Den får 
inte heller vara påverkad på otillbörligt sätt, det vill säga 



den får inte vara utsatt för åtgärd som otillbörligt kan 
påverka utseende, prestation, reaktion eller yttring av 
skada eller sjukdom.

Doping av hund regleras av Statens Jordbruksverkets 
föreskrifter och allmänna råd om träning och tävlade med 
djur, SJVFS 2011:24 saknr L 17, 7 kap. 1-2§§ samt bilaga 2 till 
dessa föreskrifter.

Därutöver	återfinns	detaljerade	regler	för	vilka	behandlin-
gar och åtgärder som är otillåtna inom SKK-organisation-
en i Nationellt dopingreglemente för hund. 

protest vid exteriörbedömning samt Wt
Domslut kan ändras i följande fall:

Om fel av teknisk art begåtts.•	

Om hunden inte haft rätt att delta enligt gällande reg-•	
ler.

Deltagare kan således inte protestera mot domarens 
bedömning och fria skön.

Frågan om ändring av domslut prövas

Efter protest från tävlande vars rätt berörs av det •	
klandrade resultatet.

Efter anmälan från bestyrelsen eller från den domare •	
som fattat beslutet.

Efter beslut av LRK/HS att av annan anledning ta upp •	
fråga om ändring av visst domslut.

att lämna in en protest
Protest mot domslut ska vara skriftlig och åtföljas av 
protestavgift. Den ska lämnas till bestyrelsen innan täv-
lingen avslutas samma dag som det klandrade domslu-
tet meddelades och vara åtföljd av protestavgift mots-
varande dubbel anmälningsavgift. Om protesten lämnas 
in av någon som inte är berättigad till detta eller om 
protesten inte är åtföljd av fastställd protestavgift, ska 
protesten omedelbart avvisas. Sådant beslut fattas av 
bestyrelsen/provledningen. Om protesten bifalles, beta-
las avgiften tillbaka.

anvisningar för arrangören
arrangörskapet

Labradormästerskapet (LM) arrangeras under peri-•	
oden	juli-september,	av	en	eller	flera	regioner	i	samar-
bete, på uppdrag av LRKs huvudstyrelse. 

Även huvudstyrelsen kan vara arrangör i samarbete •	
med en region. Huvudstyrelsen äger rätt att sända 
representant till mästerskapet. Kostnaderna för detta 
belastar huvudstyrelsen. Representanten bör i möjli-

gaste mån bo och äta tillsammans med domarna. 

Regionerna ska minst ett år före nästa mästerskap, •	
meddela huvudstyrelsen sitt intresse att vara ar-
rangör. Det slutgiltiga beslutet om arrangörskap fat-
tas av huvudstyrelsen.

Genomförandet
Mästerskapet ska utlysas i klubbens tidning Labrado-•	
ren och på hemsidan. Arrangemanget får inte ställas 
in utan godkännande av huvudstyrelsen.

Mästerskapet är obegränsat och ska ta emot alla som •	
anmäler inom utannonserad tid 

Mästerskapet	kan	arrangeras	under	en	eller	flera	da-•	
gar. 

Den exteriöra bedömningen skall alltid äga rum före •	
Working Testet.

Varje deltagande ekipage måste delta på både ex-•	
teriörbedömning och Working Test.

Huvudstyrelsen utser en kontaktperson som utgör län-•	
ken mellan styrelsen och arrangerande region. 

Arrangören/erna ska sträva efter ett festligt och väl-•	
komnande arrangemang, gärna med en lokal prägel.  

projekt/tävlingsledning
Varje Labradormästerskap är ett projekt, som börjar •	
direkt när beslut om arrangör är fattat och avslutas 
när tävlingen är genomförd, dokumenterad och har 
slutredovisats ekonomiskt.

En projektgrupp ska utses av arrangören och innehålla •	
bl a en huvudansvarig för vardera exteriörbedömnin-
gen och Working Testet. En projektledare utses och 
ansvarar för samordning av allt arbete före, under 
och efter mästerskapet.  

Huvudstyrelsen utser egen representant att ingå i •	
projektgruppen. 

exteriörbedömningen:
Domarförslag ska godkänns av huvudstyrelsen innan •	
kontakt tas. Avtal skall skrivas.

Ringsekreterare ska anlitas och avtal skrivas. •	

Working test:
Domare till varje station ska bokas i god tid (behöver •	
inte godkännas av huvudstyrelsen) samt avtal ska skri-
vas. Domare ska antingen vara utbildade WT-domare 
eller ha lång erfarenhet av att döma WT. Domare kan 
också vara auktoriserade B-provsdomare.

Provledare ska utses, som ansvarar för tävlingens  •	
uppläggning samt säkerhet. Provledaren håller kon-



takt med domarna om bl a provupplägg. Provledaren 
ansvarar även för att markerna är inspekterade och 
godtagbara samt att nyttjandetillstånd från markä-
gare	finns.	

Kommissarie ska utses, som bl.a. ansvarar för att kat-•	
alog upprättas och som har kunskap om handläggn-
ing av eventuella protester.

Skyttar ska anlitas med observandum på giltig vapen-•	
licens och erforderlig ansvarsförsäkring.

Båt/ar ska i förekommande fall ordnas och transport-•	
era.

Inkastare	ska	finnas	som	tar	hand	om	deltagarna	och	•	
förbereder dem i kön.

Övriga funktionärer till samtliga stationer ska bokas •	
upp och tas omhand.

sekretariat
Sekretariatet är sambandscentral och knutpunkt under 
hela mästerskapet och ska vara bemannat från dagen 
före tills mästerskapet är avslutat. Sekretariatet ansvarar 
för att resultatlistor sammanställs och löpande publiceras 
på en väl synlig anslagstavla, att rätt hundar kommer till 
finaltävlingarna	och	 i	övrigt	utför	de	uppgifter	som	pro-
jektledaren vill ha gjort. I sekretariatet ska den som är 
utsedd av huvudstyrelsen vara placerad och bistå med 
kunskap om gällande regelverk samt vid uträkning av 
poäng inför Grand Finale samt vid sammanräkningen av 
poängen för respektive mästare.
Det	 ska	 finnas	 en	person	 som	är	 ansvarig	 för	 sekretari-
atet.

ekonomi
Arrangören/erna ansvarar för att mästerskapet genom-
förs inom ramen för en av huvudstyrelsen fastställd bud-
get. Ev vinst tillfaller arrangören, liksom även en ev förlust 
belastar	arrangören.	Om	fler	arrangörer	är	delaktiga,	ska	
en skriftlig överenskommelse upprättas mellan parterna 
som reglerar fördelningen av vinst eller förlust.

sponsorer
De sponsorer med vilka LRK har sponsoravtal ska i första 
hand ges utrymme på LM i enlighet med aktuellt avtal. 
Konkurrerande företag får inte ges sådan plats att de kan 
uppfattas som huvudsponsorer eller samarbetspartner 
med klubben.

domare, resor och service
De bokade domarna bör kontaktas minst 3 veckorn innan 
mästerskapet för att informeras om antalet hundar samt 
reglerna kring exteriörbedömningen respektive Working 
Test. Viktigt är att i god tid (minst en månad innan) kom-
ma överens om färdsätt till mästerskapet för att kunna 
boka	billigast	möjliga	flyg-	eller	 tågbiljett.	Arrangerande	

region står för kostnaderna för domarnas resor, mat och 
övernattningar. 

Ett gott råd är att redan vid inbjudan komma överens 
med domaren om resesätt vid längre resa. Detta för att 
undvika missförstånd senare. 

Samtliga domare skall erbjudas övernattning och mat. 
Med hänsyn tagen till hur lång resvägen är, kan det bli 
aktuellt med övernattning både före och efter mäster-
skapet. Domarna skall tas om hand på bästa sätt så att 
han/hon känner sig välkommen och senare kan minnas 
arrangemanget med glädje. Domare skall ha en viss mini-
mistandard på sitt boende, t ex eget rum med tillgång till 
toalett och dusch. Är förläggningen av det enklare slaget 
skall detta meddelas domaren i god tid, helst inskrivet i 
avtalet, så inga missförstånd uppstår i efterhand.

Domaruppdrag på Labradormästerskapet är ett förtroen-
deuppdrag och domare brukar inte erhålla något arvode 
för sitt uppdrag. Detta ska varje domare få vetskap om 
vid avtalsskrivningen. Viktigt är att istället ge varje do-
mare en gåva som tack. 

anvisningar för domare
Bedömning

Domare ska ha erfarenhet av retrieverarbete under •	
praktisk jakt.

Inför varje övning ska domarna försäkra sig om att rätt •	
hundar med rätt nummer kommit till bedömning.

Domarna ska ge hundarna bästa möjliga förutsättnin-•	
gar att utföra ett gott arbete. De ska titta efter hundar 
som behöver minst hjälp av föraren och som tilltalar 
dem mest i jaktligt hänseende.

Bra markeringsförmåga är av största vikt, liksom spon-•	
tana upptag och snabba inlevereringar. Domarna ska 
inte	bestraffa	en	hund	alltför	hårt	om	den	lägger	ner	
apporten för att få ett bättre grepp, men detta får 
inte förväxlas med slarvig apportering. Hundar som 
markerar bra och visar initiativ bör placeras före hun-
dar som måste dirigeras till apporten.

Varje enskild övning bedöms med poäng (max 20).•	

Pluspoäng•	 : god kontroll - snabba upptag - snabb in-
leverering och avlämning i hand - initiativ - naturlig 
markerings-	och	viltfinnarförmåga	-	bra	nyttjande	av	
näsa - tyst förd - arbetar med stil.

Minuspoäng•	 : dålig kontroll och/eller onödigt störande 
av mark - dåligt fotgående – dålig markering och/eller 
dåligt minne av kastad apport - alltför beroende av 
föraren - orolig på pass - högljudd handling - slarvig 
apportering - långsamt och/eller initiativlöst arbete.



Fel som leder till 0 poäng•	 : söker med dummy i munnen 
- apportbyte - vägrar att gå i vatten - apportvägran - 
skottberördhet - ur hand - knallar - gnäll och skallgivn-
ing. En hund som gör ett fel som leder till noll poäng 
får ändå gå vidare och slutföra Workingtestet.

Diskvalificerande	fel•	 : aggressivitet - hård mun - aga av 
hund.

Ett	diskvalificerande	fel	medför	att	ekipaget	utesluts.


