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1. Allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och 

beskrivningar  

Se reglerna för Freestyle och HtM  
  

  

2. Särskilda regler för TtM tävling  
  

Inledning  

Freestylens lagklass kallas Teamwork to Music (TtM) och är en inofficiell tävlingsgren inom 

freestyle och heelwork to music.   

För att räknas som TtM-lag ska fler än 6 tassar eller fötter finnas inne i ringen, det vill säga 

minst tre individer ska ingå i laget. Ett lag måste alltså minst bestå av en förare och två hundar 

alternativt två förare och en hund. Någon övre gräns för antalet deltagare i laget finns inte.   

Det finns inga krav på antal tricks och heelworkpositioner i lagklassen. 

Avsnitt 1 utgörs av SKKs allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar. 

Dessa regler gäller generellt för alla prov- och tävlingsformer inom SKK.  

I Teamwork to Music får domare under utbildning döma. 

För övriga regler se Reglerna för Freestyle 

   

3. Tävlingsklasser, kvalificering och meritering  

Teamwork to Music är en inofficiell gren. 

  

 3.1  Särskiljning vid samma poängsumma  

Om samma poängsumma uppnås hos flera lag vinner det lag som har flest poäng i kategorin 

“Precision och samarbete”. Har de fortfarande samma poäng vinner det lag som har uppnått 

flest poäng i kategorin ”Tolkning av musik”.   

Skulle det trots detta inte gå att särskilja lagen så gäller huvuddomarens redan satta 

totalpoäng. Skulle det ändå inte gå att särskilja så gäller huvuddomarens redan satta poäng i 

kategorin ”Precision och samarbete” i första hand och i kategorin ”Tolkning av musik” i 

andra hand. Om lagen fortfarande inte kan särskiljas så blir placeringen delad.  

  

4. På banan och diskvalificering  

 4.1  Programmets längd  

Gränserna för programmens längd uppgår till:  
Minst 1,5 minuter och maximalt 4 minuter.  
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 4.2  Förberedelse inför start  

Tävlande lag ska vara redo att gå in på banan när klartecken ges från funktionär. När laget har 

kommit in på plan bör start ske inom 30 sekunder. Hund ska föras in på banan utan koppel. 

Om hund har halsband på sig är det inte tillåtet för förare att leda hunden i halsbandet. Under 

den tid då hunden är på banan ska den vara under förarens kontroll och skäl för 

diskvalificering får inte föreligga (se punkt 4.7 nedan, diskvalificering).  

  

 4.3  Tillbehör (rekvisita)  

Tillbehör av olika slag får användas i programmet men måste fylla en funktion och får inte 

användas som belöningsleksak på tävlingsplanen. Förare har rätt att beträda banan, utan hund, 

innan start för att ställa ut föremål (rekvisita) som ska användas i programmet så snart samtliga 

föregående ekipage lämnat ringen.   

Om laget så önskar kan istället en medhjälpare placera ut rekvisitan samt ta bort den efter 

avslutat program. Utplacering och bortplockning av rekvisita ska ske så skyndsamt som möjligt.   

Andra djurslag än hund är inte tillåtet. 

  

 4.4  Halsband, täcke eller liknande  

Hund får inte vara försedd med koppel när den är på tävlingsplanen. Hund får ha på sig 

halsband, täcke eller liknande. Hundar med lång päls får smyckas med hårtofs. Hund får inte på 

något sätt besväras av utsmyckningen. Utsmyckningen får heller inte vara stötande, om domarna 

uppfattar den som sådan kan det leda till stora poängavdrag eller diskvalificering.  

Om en tävlande är osäker har hen rätt att före klassens start få tjänstgörande domares 

godkännande av hundens utsmyckning.  

  

 4.5  Godis respektive leksak  

Förare får ha godis eller belöningsleksak i fickan, men belöningen får inte vara synlig för 

hund eller domare under den tid som laget är på tävlingsplanen. Förare får belöna hund med 

detta då hela laget har lämnat planen efter avslutat program. Om en av lagets hundar belönas 

med leksak eller godis på planen diskvalificeras laget som helhet. En förare som väljer att 

frivilligt avbryta programmet får göra detta med belöningsleksak men inte med godisbelöning 

på plan. Belönar en förare med godis på planen diskvalificeras laget från resterande starter 

under dagen.   

  

 4.6  Avslutning av program  

Programmet avslutas då musiken stängs av. Laget bestämmer när detta ska ske, genom att ange 

vilken tidslängd programmet ska ha vid musikinlämningen. Om musiken inte bryts vid av laget 

angiven tidpunkt har laget rätt att avsluta programmet med en tydlig slutpose.   

Lag som väljer att frivilligt avbryta programmet i förtid bör signalera detta till domarna. Laget 

har rätt att köra klart programmet som träning. 
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 4.7  Diskvalificering   

Faktorer på tävlingsområdet som leder till diskvalificering, det räcker med att en av lagets 

medlemmar blir diskvalificerad för att hela laget skall räknas som diskvalificerat:  

• En förare uppträder på ett opassande sätt mot domaren, annan funktionär eller 

medtävlare.  

• En förare behandlar hunden på ett hårt, tvingande eller ovänligt sätt.  

• En hund uppvisar ett oacceptabelt beteende enligt punkt 1.5 i Freestylereglerna.  

• En lagmedlem lämnar planen under pågående program. 

  

Faktorer på tävlingsbanan som leder till diskvalificering, det räcker med att en av lagets 

medlemmar blir diskvalificerad för att hela laget skall räknas som diskvalificerat:  

• Hund som är ur förarens kontroll.  

• Hund som lämnar tävlingsbanan under pågående program. 

• Hund som bärs in eller ut på planen.   

• Hund eller förare beträder ringen utan tillstånd.   

• Hund som uträttar sina naturbehov inne i ringen.    

• Utomstående hjälper lagmedlem under pågående program.   

• Programmets längd över- eller underskrider för klassen gällande tidsgränser.  

• Föremål i programmet används som belöningsleksak på planen av någon av 

medlemmarna.  

• Domare kan se hunds medförda belöning under pågående program.  

• Förare som belönar hunden efter avslutat program på ett sätt som strider mot punkt 

4.5.  

• Domaren uppfattar en hunds utsmyckning som stötande.  

• Domaren uppfattar en förares beteende eller klädsel som stötande.  

• Hund som har på sig ett koppel på planen.  

• Annat djurslag än hund finns på tävlingsplanen. 

• Föraren väljer att frivilligt avbryta programmet enligt punkt 4.6.  

  

Övrig diskvalificeringsorsak:  

• Hunds deltagande strider mot Nationellt dopingreglemente för hund.  

• Hund som tävlar under oriktiga anmälningsuppgifter medför att laget stryks från 

klassen.  

  

 4.8  Andra fel som inte är diskvalificerande  

I fel som inte är diskvalificerande men som ger poängavdrag för hela laget ingår:   

• Hund i laget får ge skall eller andra ljud ifrån sig. Oavbrutet ljud eller ljud under 

huvudparten av programmet kan ge maximalt två poängs avdrag i kategorin Precision 

och samarbete. Poängavdrag kan endast göras om ljudet bedöms påverka flytet 

och/eller arbetsförmågan negativt för laget som helhet.   

• Rörelser som är osunda eller som kan utgöra en fara för hund.  

• Förare som håller fast en hund i en tvingande position.  

• Förare som knuffar på en hund i korrigerande syfte, för att styra den eller för att få den 

att rikta uppmärksamheten mot förare.  
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5. Bedömningskategorier och poäng  

  

TtM bedöms i tre kategorier:  

  

• Precision och samarbete kan kortfattat beskrivas som en bedömning av hur väl 

hundens/hundarnas rörelser utförs och hur väl samarbetet mellan lagets deltagare 

fungerar under framförandet av tävlingsprogrammet. Även helhetsintrycket av 

framförandet bedöms här.  

• Innehåll omfattar bedömning av programmets moment, till exempel kombinationen 

av rörelser, programmets tekniska och koreografiska svårighetsgrad samt hur 

programmet har utformats efter lagets förutsättningar. Lagets förare ska se till att 

programmet planeras så att hundens/hundarnas prestation inte överskuggas av 

förarens/förarnas. Det ska vara tydligt att TtM är en hundsport. Programmet ska 

kännas som en helhet och inte som rörelser och positioner staplade på varandra. 

Hundens/Hundarnas utsmyckning ska aldrig ge pluspoäng men kan däremot ge 

avdrag. 

• Tolkning av musik är kategorin där domaren bedömer programmets utformning i 

relation till musiken, hur väl rörelserna är tajmade till musiken och i vilken 

utsträckning rytm och frasering uttrycks i programmet. I Tolkning av musik ingår 

bland annat att visa att hunden/hundarna kan utföra rörelser väl tajmade till musiken. 

Detta kan visas på många olika sätt. 

 

Det är hunden/hundarna och dess insats som står i fokus för bedömningen.   

  

I var och en av kategorierna delas maximalt 10 poäng ut. Domarnas poäng anges med en 

decimals noggrannhet. Lagets slutliga poäng utgörs av poängsumman över alla tre 

kategorierna från samtliga domare dividerat med antalet domare. Slutpoängen anges med två 

decimalers noggrannhet.   

  

Precision och samarbete  
Precision och samarbete kan kortfattat beskrivas som en bedömning av hur väl 

hundens/hundarnas rörelser utförs och hur väl samarbetet mellan lagets deltagare fungerar under 

framförandet av tävlingsprogrammet. Även helhetsintrycket av framförandet bedöms här.  

 

Standard för kategorin:  

 

• Hunden/hundarna ser ut att trivas i ringen.  

• Laget utför programmet med engagemang. 

• Hunden/hundarna åtlyder villigt förarens/förarnas signaler. 

• Lagets medlemmar har ett bra samarbete och är uppmärksamma på̊ varandra.  

• Hunden/hundarna arbetar koncentrerat.  

• Hunden/hundarna är i fokus.  

• Hunden/hundarna utför rörelser och positioner på̊ ett tydligt sätt.  

• Programmet genomförs utan oavsiktliga avbrott.  

• Förarens/förarnas uppträdande är passande.  

• Förarens/förarnas signaler är diskreta och oavsett om röstkommandon, kroppsliga 

signaler och/eller signaler med hjälp av rekvisita används.  
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Poänghöjande faktorer kan vara:  

 

• Hunden/hundarna visar god uthållighet.  

• Laget utför programmet med flyt, utan misstag och oplanerade stopp.  

• Rörelser och positionsarbete utförs med precision.  

• Programmet ger mersmak.  

• Förarens/förarnas signaler är inarbetade i koreografin oavsett om röstkommandon, 

kroppsliga signaler och/eller signaler med hjälp av rekvisita används. 

• Hundarna samspelar med varandra. 

 

Poängsänkande faktorer kan vara:  

 

• Hunden/hundarna verkar inte trivas i ringen.  

• Hunden/hundarna utför inte rörelserna på förarens/förarnas signaler.  

• Överdrivna hjälper i syfte att visa/locka hunden/ hundarna till utförande. Handsignaler 

som är väl inarbetade i koreografin och inte stör helheten ska inte ge poängavdrag. 

• Brister i samarbetet.  

• Hunden/hundarna nosar på planen.  

• Hunden/hundarna eller föraren/förarna tappar fokus på uppgiften.  

• Oplanerade stopp som stör flytet i programmet.  

• Förare som rör en hund i korrigerande eller lugnande syfte, för att styra den eller för att 

få hundens uppmärksamhet. Korrigeringar kan leda till stora poängavdrag eller 

diskvalificering.  

• Förare använder hårda kommandon i ringen, kan även leda till diskvalificering.  

• Oprecist utförda rörelser.  

• Förare uppträder olämpligt.  

• Tvingande rörelser, till exempel att en förare håller fast en hunds tassar när hunden står 

eller går på bakbenen eller sitter fint, att en förare bär på hunden när det är uppenbart att 

hunden vill hoppa ner eller att förare håller hunden fast mellan sina ben i position 9 eller 

10.   

 

Innehåll (0,0 – 10 poäng)  
Innehåll omfattar bedömning av programmets moment, till exempel kombinationen av rörelser, 

programmets tekniska och koreografiska svårighetsgrad samt hur programmet har utformats 

efter lagets förutsättningar. Lagets förare ska se till att programmet planeras så att 

hundens/hundarnas prestation inte överskuggas av förarens/förarnas. Det ska vara tydligt att TtM 

är en hundsport. Programmet ska kännas som en helhet och inte som rörelser och positioner 

staplade på varandra. Hundens/Hundarnas utsmyckning ska aldrig ge pluspoäng men kan 

däremot ge avdrag.  

 

Standard för kategorin:  

 

• Programmet är uppbyggt av en mix av rörelser/positioner.  

• Planerade rörelser och övergångar passar väl ihop och flyter in i varandra.  

• Rörelserna är anpassade till lagets uppbyggnad.  

• Hunden/hundarna ska vara i fokus.  
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• Ringen utnyttjas på ett bra sätt.  

• Samtliga lagmedlemmar är lika delaktiga i programmet. 

• Eventuell rekvisita fyller en funktion. 

• Samtliga hundar är i rörelse under stor del av programmet. 

 

Poänghöjande faktorer kan vara:  

 

• Bra balans mellan förare och hund/hundarna i programmet där hunden/hundarna ska vara 

i fokus.  

• Laget visar uthållighet.  

• Ringens yta utnyttjas under programmet.  

• Programmet visar på variation, t ex olika tempon, olika typer av rörelser, riktningar och 

avstånd.  

• Programmet är intressant uppbyggt och visar på kreativitet både i sammansättning och 

rörelser. 

• Programmet visar på hundens/hundarnas förmåga att samspela med varandra och/eller 

olika förare.  

• Samma rekvisita används på flera olika sätt.  

• Programmet är uppbyggt så att hunden/hundarna under övervägande delen av 

programmet visas upp mot domarna. Förare skymmer inte hunden vid positionsarbete 

eller tricks.  

 

Poängsänkande faktorer kan vara:  

 

• Förares/hunds klädsel/utsmyckning är stötande/störande eller tar fokus från hunden. 

Neddrag görs från 0,1–10 poäng, kan även leda till diskvalificering.  

• Osunda, skadliga rörelser som är planerade, minst 2,6 poäng i avdrag.  

• Om planeringen innebär att hunden/hundarna inte har en central roll under merparten av 

programmet, minst 2,6 poängavdrag.  

• Överdrivna, planerade, gester eller hjälper, till exempel targets och handtecken, som 

skämmer helhetsintrycket eller tar fokus från hunden/ hundarna.  

• Rekvisita som inte fyller en funktion, max 0.5 poäng i avdrag.  

• Rekvisita som endast används som stationer för att utföra rörelser och som inte vävs in i 

programmets helhet.  

• Rekvisita som trillar/går sönder och stör hundens/hundarnas arbete.  

• Rekvisita som hund låser sig på, inte vill gå̊ ifrån eller inte vill lämna tillbaka till förare.  

• Laget utnyttjar endast en mindre del av planen.  

• Laget uppfattas inte som en helhet utan som flera enskilda ekipage som jobbar utan 

samspel. 

 

Tolkning av musik (0,0 – 10 poäng)  
Tolkning av musik är kategorin där domaren bedömer programmets utformning i relation till 

musiken, hur väl rörelserna är tajmade till musiken och i vilken utsträckning rytm och frasering 

uttrycks i programmet. I Tolkning av musik ingår bland annat att visa att hunden/hundarna kan 

utföra rörelser väl tajmade till musiken.  
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Detta kan visas på många olika sätt, exempelvis genom att:  

● Låta rörelserna följa växlingar i musikens tempo.  

● Skiften mellan rörelser följer musikens byggblock (frasering).  

● Eventuella markeringar i musiken (accenter) återspeglas i hundens/hundarnas rörelser till 

exempel att hunden/ hundarna stannar vid paus i musiken, gör allt snabbare/kraftfullare rörelser 

när musiken ökar i tempo/styrka eller långsammare/mjukare rörelser när musiken minskar i 

tempo/styrka. Ett program ska vara koreograferat med rörelser anpassade till musiken. Att ha en 

historia/tema är valfritt. Om en historia/tema finns är den av underordnad betydelse, tonvikten 

ligger alltid på att rörelserna är anpassade till musiken. Det är fritt fram för föraren/förarna att 

klä̈ ut- eller upp sig men fokus i bedömningen ska ligga på hunden/hundarna.  

Standard för kategorin:  

• Rörelserna är sammansatta för att passa musikens växlingar.  

• Musiken är anpassad till hunden/hundarna, till exempel rörelsemönster och tempo.  

• Musiken följs även vid moment som utförs vid/med rekvisita.  

 

Poänghöjande faktorer kan vara:  

• Tempo och rörelser passar till musikens känsla och takt.  

• Höjdpunkter och klimax i musiken förstärks. 

• Programmet är tajmat både till stycken/fraser och accenter i musiken.  

• Laget fångar känslan och stämningen i musiken.  

 

Poängsänkande faktorer kan vara:  

• Laget lyckas inte visa att programmet är anpassat till musiken.  

• Rörelser/övergångar som görs utan koppling till musiken. 

 

 

6. Särskilda regler gällande Teamwork to Music  

Såväl freestyle som heelwork to music får förekomma i lagklassen och det går bra att blanda 

rörelser från de olika grenarna i den utsträckning laget önskar.  

 

Programmet ska vara minst 1,5 minuter långt och max 4 minuter långt. Avvikelser leder till 

diskvalificering. Det finns inte olika klasser i TtM utan nivån är jämförbar med individuell klass 

I-II. Det är dock frivilligt att göra mer avancerade program än vad som normalt ingår i klass I 

eller II för den som önskar. 

  

 

    

  


