GOD TÄVLINGSSED
Med inspiration från att ha läst Sue Mains artikel som låg på EM 2013 hemsida kommer här några
punkter som kan vara viktiga att tänka på inför tävlingssäsongen.
Det är viktigt att vi alla har ett gott uppförande, god ordning och visar respekt för varandra , våra
hundar och våra tävlingsdjur

















Tävlingsbanan är inte en träningsbana – tränar gör man före tävlingen på annan plats
Som tävlande ska man alltid sätta både tävlingsdjurens och hundens välbefinnande i främsta
rummet
Visa respekt för dina medtävlande och tävlingsfunktionärerna
Se till att din hund inte stör eller beter sig illa utanför tävlingsbanan
Försök hålla en löptik så mycket som möjligt borta från själva tävlingsområdet, av hänsyn till
hanhundarna
Försök att rasta din hund ,alternativt ta upp efter din hund, så att inte andra trampar i lorten
Använd ett vårdat språk. Inga svordomar med arg röst
Uppträd på ett trevligt och behärskat vis på tävlingsbanan. Varken förare eller hund vinner
på ett obehärskat uppträdande
Se till att vara på din startplats i god tid så att ingen behöver vänta och att tävlingen kan
fortlöpa utan hinder
Om det inte är ”din dag” och det går dåligt så avbryt ditt tävlande utan att visa ilska,
besvikelse eller irritation. Se det i stället som en lärdom och åk hem och träna så går det
förhoppningsvis bättre nästa gång
Det är förarens eget ansvar att känna till hur banan går.
En herdestav är rätt använd en förlängning av förarens arm och ska användas som ett
hjälpmedel. All annan användning beivras.
Respektera domaren. Domaren har en svår uppgift och beslut måste fattas på bråkdelen av
en sekund. Det finns inte tid till lång tankeverksamhet eller diskussion
Domaren gör sitt bästa för att döma korrekt och vi som tävlande måste respektera och
acceptera domarens domslut
Domaren är koncentrerad och fokuserad hela tävlingen, på alla ekipage. De tävlande ser som
regel inte hela rundorna eller alla ekipage
Det är respektlöst att ta kontakt med domaren för att ifrågasätta en bedömning. Om en
tävlande undrar över ett domslut kan han/hon eventuellt fråga domaren efter tävlingens slut
Tänk också på att en vallhundstävling i grunden är ett tillfälle att visa upp bra hundar och bra
handling. I fall man misslyckas en dag så är det en signal om att hunden och föraren behöver
träna mer.
Föraren kan se som sin uppgift att kunna besegra alla svårigheter framför att besegra de
andra medtävlarna
Tävlingsarrangörerna har gjort så gott de har kunnat. Om något skulle brista i organisationen
så hjälp dem istället för att kritisera dem
En välarrangerad vallhundstävling är en njutbar upplevelse. Alla kategorier av människor
och hundar kan mötas i ett gemensamt intresse. Låt oss alla visa en god tävlingsanda
genom att behandla varandra med vänlighet och artighet.
Ha en jättefin tävlingssäsong önskar vi i TK

