
FMBB 

Allmänna regler 

Kvalperiod för samtliga grenar är från 1/1 till 31/12    

Förutom att man måste vara medlem i AfBV och SBK, så måste man ha varit medlem i AfBV vid 

tillfället då man gjorde sitt kvalresultat samt under själva FMBB.  

Draghundsekipage skall ha grönt kort och licens.  

Styrelsen utser vilka som får deltaga vid FMBB. 

Resultaten för kvalpoäng följer hunden. Undantaget draghundsekipage där resultaten gäller hela 

ekipaget. Vid samma kvalpoäng går ekipage som deltagit på SBM, med godkända poäng, före. 

Hunden måste ha godkända vaccinationer för deltagande i arrangerande land.  

Alla deltagare ska medverka vid in- och utmarschen samt på den gemensamma middag som AfBV:s 

FMBB-ansvarig via grenansvariga kallar till.  

Den landslagsdress som AfBV:s sponsorer tillhandahåller deltagarna, ska bäras under in- och 

utmarsch samt vid ev. prisutdelning. I övrigt ska den bäras i mesta möjligaste mån. Aktivt deltagande 

i mästerskapet krävs för att få ta ut landslagsdress och sponsorsmaterial. 

Deltagarna ska medverka vid fotografering av hela landslaget, samt i de individuella grenarna iförd de 

klädesplagg som AfBV:s sponsorer tillhandahåller. 

Ingen ”egen” sponsring får framhävas på landslagsdress eller andra sponsorartiklar som AfBV:s 

sponsorer tillhandahåller. 

Alla deltagare ska arbeta för en god gemenskap och god sammanhållning i landslaget.  

Fr.o.m. att ekipaget är uttaget att representera AfBV och Sverige vid FMBB:s VM och ekipaget 

accepterat deltagande är detta bindande. 

Om ett ekipage avstår från deltagande och meddelar detta för sent, dvs. efter att anmälningstiden 

gått ut till FMBB, ska ekipaget återbetala anmälningsavgiften till AfBV. Vid skada/sjukdom etc. 

beslutar styrelsen om ev. uppskov.  

Det är AfBV som slutligen avgör hur många som får deltaga.  

Om deltagarna bryter mot detta avtal kan det innebära att de blir avstängda från deltagande i 

FMBB:s Mästerskap framöver.  

 

 

 

 



AfBV:s uttagning till FMBB:s VM  

Detta uttagningssystem ska komma att gälla under nästkommande 3 år; 2019, 2020, 2021. Med 

reservation för regelrevidering från instans som AfBV måste följa inklusive ev. regeländringar som 

Riksidrottsförbundet genomför gällande drag.  

LYDNAD 

Max 4 ekipage 

* Bästa snitt av två resultat räknas.                                                                                                                                   

* Vid 1:a placering på SBM i klass 3, är ekipaget garanterat plats i VM-laget under förutsättning att 

ekipaget har inbringat minst ett förstapris som resultat: 256 p på SBM:et, samt har ytterligare 1 

officiell tävling med lägst 256 poäng som resultat. 

* 2 platser är reserverade till klass 3, därefter finns det 1 plats reserverad i klass 2, 1 plats reserverad 

i klass 1.  

Resultat som krävs:  

Internationell Lydnadsklass 1  krävs 2 st förstapris/uppflyttningspoäng i lkl 1                                             

Internationell Lydnadsklass 2  krävs 2 st förstapris/uppflyttningspoäng i lkl 2                                                        

Internationell Lydnadsklass 3  krävs 2 st förstapris/uppflyttningspoäng i lkl 3 

Vid pallplacering på FMBB är ekipaget direkt kvalificerat till nästa års FMBB. 

MONDIORING 

Max 6 ekipage 

* Bästa snitt av två resultat räknas, endast godkända resultat räknas. 

 * Om fler än 6 ekipage har ansökt, så fylls MR 3 först, sedan MR 2 och sist MR 1,                                        

Dock är 1 plats reserverad i MR 2 och 1 plats är reserverad i MR 1. Om det inte finns 1 ekipage till MR 

1 eller MR 2 öppnas en plats till för MR 3.                                                                                                                    

* Även ekipage med endast ett godkänt resultat kan ansöka om att få deltaga, dock tilldelas de 

endast en plats i laget i mån av plats.                                                                                                                                                                                                                  

Godkända resultat: 

Mondioring 1:  160 p                                                                                                                                          

Mondioring 2:  240 p                                                                                                                                                

Mondioring 3:  300 p 

- Om ett ekipage som är uttaget att representera AfBV i MR 1 eller MR 2 och sedan tävlar i en högre 

klass efter kvalperiodens slut och innan FMBB, får de inte längre deltaga i den lägre klassen, i enlighet 

med de internationella mondioringreglerna. Som tävlande för det svenska landslaget innebär det att 

man förlorar sin plats i laget och reserv träder in. 

Vid pallplacering på FMBB är ekipaget direkt kvalificerat till nästa års FMBB. 

 



IPO 

Max 6 ekipage  

* Bästa snitt av två resultat räknas, endast resultat över 270 p räknas.                                                                 

* Vinnare av SBM har prioriterad plats under förutsättning att resultat från en (1) tävling till med 

resultat av minst 270p redovisas. Övriga deltagares resultat (minst 270 p) från SBM multipliceras med 

1,05 vid uttagningstillfället.                                                                                           

Lokalprov 

 Resultatet ska gälla från 2 st olika tävlingsplatser, 2 st olika domare och 2 st olika figuranter. 

 Vid tävling med 2-domarsystem är båda domarna förbrukade.  

 Vid tävling med två figuranter är båda figuranterna förbrukade. 

Undantag: Samtliga domare & figuranter på IPO- och Bruks-SM, Nordiska mästerskapen, FCI och 

FMBB får återanvändas.  

IPO övriga Mästerskap 

Vid pallplacering på FMBB eller FCI-VM är ekipaget direkt kvalificerat till nästa års FMBB. 

 Vid uppnått resultat (minst 270 p) vid FMBB, Bruks & IPO-SM, FCI-VM samt Bruks & IPO-NM 

multipliceras poängen med 1,05 vid uttagningstillfället.  

Om två eller flera ekipage har lika poäng gäller följande ordning: 

• Den som har tävlat/har högst SBM-resultat har förtur. 

• Den som har tävlat/har högst FCI, FMBB, Bruks & IPO-SM-resultat har förtur. 

• Finns det endast resultat från lokalprov, lottas platsen/platserna av styrelsen. 

Wildcard: Minst ett godkänt resultat i IPO III. Styrelsen beslutar om deltagande. Observera att 

wildcard inte har med resten av landslaget att göra, om wildcard beviljas tävlar ekipaget för FMBB, 

inte Sverige och AfBV. 

AGILITY  

Högst antal individuella deltagare: 4. Dessa 4 ekipage bildar också det lag som deltar i lagtävlingen.  

5 godkända resultat ska lämnas, där man skall ange klass (två st alt: hopp el agility) placering, antal 

deltagare. Diskvalificerade resultat får ej tillgodoräknas.  

Även hundar i klass 2 kan ansöka. Styrelsen beslutar om deltagande beroende på antal ekipage i klass 

3 samt utfyllnad av lagtävlingen.  

De 5 bästa resultaten i klass 3 (2 ag-resultat, 2 hopp-resultat och 1 valbart) 

Poängen räknas på följande sätt.  

1:a plac 40 p + 1 p per besegrad hund 



2:a plac 35 p  + 1 p per besegrad hund  

3:e plac  30 p + 1 p per besegrad hund 

4:e plac 25 p + 1 p per besegrad hund  

5:e plac 20 p + 1 p per besegrad hund  

6:e plac +  5p + 1p per besegrad hund (gäller från 6:e plats till deltagarlistans slut.) 

Dessutom erhålls följande bonuspoäng: 1:a placering SBA: 60 p, under förutsättning att hunden är i 

klass 3. 

Wildcard: Minst ett godkänt resultat i klass 3 (hopp eller agility). Styrelsen beslutar om deltagande. 

Observera att wildcard inte har med resten av landslaget att göra, om wildcard beviljas tävlar 

ekipaget för FMBB, inte Sverige och AfBV. 

Vid pallplacering på FMBB är ekipaget direkt kvalificerat till nästa års FMBB. 

CANICROSS och CANI-VTT  

Max 16 ekipage  

Poängsystem: 
Endast klasserna DCM(B), DCW(B), DBM(B) och DBW(B) räknas. (Gäller ej IFSS VM eller IFSS World 
Cup där befintliga klasser enl. IFSS regler gäller.) 
 

• Resultatet skall gälla från nationella och/eller internationella tävlingar inom SDSF och IFSS regi. 

• Lokal tävling (KM) räknas ej.  

• Lägsta placeringssiffra på fyra (4) tävlingar räknas. Ex. placering; tävling 1 - 3:a, tävling 2 - 1:a, 

tävling 3 – 2:a, tävling 4 – 3:a. = Totalsiffra 9  

Om färre än tre (3) startande i en klass, så skall ekipagets placering beräknas på motsvarande herr-

/damklass i enlighet med IFSS system om att beräkna resultat vid få startande i en klass. Vid tre (3) 

eller fler räknas ekipagets placering i respektive klass.  

Därefter redovisas resultaten i ansökan till AfBV. (Datum, Tävling, Placering och Klass)  

Vid pallplacering på SBM, FMBB, IFSS VM eller totalplacering i ISS World Cup har ekipaget förtur till 

nästa års FMBB.  

Om två eller fler ekipage har samma totalpoäng gäller följande ordning:  

• Det ekipage som tävlat/har högst IFSS Wcp, IFSS VM, FMBB, SBM resultat har förtur i nämnd 

ordning.  

Om det endast finns enstaka resultat från tävlingar lottas platsen/platserna ut av styrelsen.  

Som tävlande i CANICROSS och CANI-VTT ingår man i landslaget. Förutom AfBV:s allmänna regler så 

gäller IFSS och SDSF:s regelverk.   


