
Regler for lag i Sør-Rogaland Brukshund klubb 
 
Alle betalende medlemmer i SBK har samme rettigheter til å delta i lagkonkurranse under 
klubbens navn. Hunden må minimum være 18 mnd. ved konkurransestart. 
 
Hver ekvipasje velger, i forkant av kommende kvalifiseringsperiod, hvilken type lag man 
ønsker å delta på. Meldt interesse danner presedens for antall satsningslag for den 
kommende perioden, men det er fortsatt mulig å melde sin interesse for å gå lag gjennom 
hele året. Hvis det ikke er ledige plasser på eksisterende lag, vil det bli dannet venteliste til 
man kan fylle et lag (min. 3 ekvipasjer). Venteliste gjelder ikke for treningslag. 
 
Klubben har følgende alternativer når det gjelder deltakelse på lag: 
 
1.Treningslag:  
For de som ønsker å ha muligheten til å diskvalifisere seg selv for å opprettholde ulike 
kriterier. Ekvipasjene betaler selv påmelding. Treningslag har en lagleder pr størrelse som 
har ansvar for å ta imot påmeldinger og melde på laget pr konkurranse. 
Lagsammensetningen avgjøres gjennom loddtrekning i forkant av hver konkurranse. 
Det føres ikke resultater for deltakelse i NM. 
Dette er for å unngå konkurransepress for klubbens nye medlemmer som ønsker å prøve seg 
i lagkonkurranse.  
 
Dersom man ønsker å bytte fra treningslag til satsningslag er dette mulig dersom: 
- Det er ledig plass på et av satsningslagene. Eventuelt blir det venteliste til man kan fylle et 
nytt lag (min. 3 ekvipasjer). 
- Det er fortsatt mulig å kvalifisere seg individuelt på laget til NM (min 2 lagkonkurranser 
igjen i kvalifiseringsperioden). Det er ikke mulig å ta med seg individuelle napp fra 
treningslag til satsningslag.  
 
Alle som ønsker det kan melde seg opp til å gå treningslag. 
 
 
2. Satsningslag:  
For de som ønsker å delta på lag for å kvalifisere seg til NM gjennom SBK sin interne 
rangering (se «rangeringslisten»). Deltakelse på satsningslaget forutsetter at man skal delta 
på NM (lag). Det er ikke tillatt å diskvalifisere seg med vilje når man deltar på satsningslag. 
Klubben betaler påmeldingen. Satsningslag har en lagleder pr størrelse. 
 
Dersom det er 6 ekvipasjer som ønsker å delta på satsningslag skal disse fordeles på 2 lag 
med 3 ekvipasjer pr lag fremfor 4 på et og 2 på et. 
 
Lagleder er ansvarlig for å organisere påmelding til konkurranse og påmeldingsavgift. 
Påmeldingsavgift refunderes av klubben mot kvittering. 
 
Alle som ønsker det kan melde seg opp til å gå satsningslag. 
 
 



 
3. Egne faste lag: 
 For de som ønsker å danne egne faste lag. Ekvipasjene betaler selv påmeldingen og har selv 
ansvar for eventuell påmelding til NM. Laget er selv ansvarlig for å sette seg inn i NKK sitt 
reglement for kvalifisering til NM. 

SBK`s satsningslag har prioritet for å delta i NM hvis det settes restriksjoner på hvor mange 
lag fra klubben som får delta. 

Hvis to «egne lag» har kvalifisert seg, men kun ett lag får delta, vil det bli foretatt 
loddtrekning for å avgjøre hvem som skal få delta i NM. 
 
Alle som ønsker det kan danne sitt eget lag. 
 

Satsningslag 
For å delta i NM på et av klubbens satsningslag, må man ha tatt nødvendige napp (ref. NKKs 
reglement om NM). Fordelingen på lagene som sendes til NM følger rangeringslisten. 

For at laget og den enkelte hund skal kvalifisere seg må hunden delta 2 ganger på lag hvor 
laget ikke blir dårligere en nr 3 og ikke har over 15,99 feilpoeng.  
Diskede løp teller ikke for den enkeltes kvalifisering. 

Lagleder skal fordele ekvipasjene etter rangeringslisten. For første lagkonkurranse pr 
kvalifiseringsår benyttes resultatene fra lørdagens løp under NM inneværende år for å 
fordele ekvipasjene per lag. 

Videre i kvalifiseringsperioden skal rangeringslisten benyttes for å fordele ekvipasjene pr lag. 
Så snart ett lag har kvalifisert seg til NM skal det samme laget fylles opp på følgende måte: 3 
ferdig nappet ekvipasjer og 1 ekvipasje som mangler napp (rangeringslisten følges fortsatt). 

SBK «eier» alle lagnapp og totalen av lagnapp avgjør hvor mange lag som er kvalifisert til 
NM. To napp per lag for kvalifisering. 

Resultatene må være blant de 4 beste for å delta på lag nr 1, og blant de 8 beste for å delta  
på lag 2 dersom klubben klarer å kvalifisere 2 lag osv. 
 

  

Rangeringslisten 

1. De 8 beste løp er tellende for å fastsette hvem som skal delta på lag for SBK. Feilfrie 
løp gir 0 poeng og alle løp med feil registreres den enkelte feilpoeng. Dersom en 
ekvipasje har 5 feilfrie lagløp og 2 løp med 5 feil og 1 løp med 10 feil blir dette totalt 
20 feil. Skal ekvipasjen komme på lag 1 må 20 feil være blant de 4 beste ekvipasjene.  

             Dersom ekvipasjen ikke kommer med på lag 1 med disse resultatene vil den samme                                
             vurderingen bli gjort for lag 2 dersom klubben har kvalifisert 2 lag.   
 



2. Dersom en ekvipasje ikke har deltatt i 8 løp i løpet av året vil de løp som mangler bli  
fastsatt til 30 feilpoeng pr løp og diskede løp er fastsatt til 30 feilpoeng. 

 

3.  Den enkelte ekvipasjes resultater teller uavhengig av lagets resultater og resultatene 
følger hunden. 

 

Dersom det er uavgjort mellom to eller flere ekvipasjer:  

1. Antall feilfrie løp teller først 
2. Så feilfrie agilityløp 
3. Til slutt feilfrie hoppløp 
4. Deretter sorterer man etter løp med 5 feil. 

Skulle det fortsatt være poenglikhet etter denne utregning, går man i utregningen videre til 
løp 9, så løp 10 osv. 

 

Code of conduct 
 
Når man går lag for SBK er man en representant for klubben. 
Man skal da behandle sine lagkamerater, både to og firbeinte, med god sportslig ånd. 
 
Oppmuntring og heiarop skaper god stemning i laget.  Skulle man være uheldig å diske, så er 
det forventet at dette håndteres med god sportslig ånd både av disket ekvipasje og 
lagkamerater.  


