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Samtliga tävlingar som planeras skall läggas in i Vallregs tävlingskalender senast 4
veckor före tävlingsdag. Lokalklubben ansvarar själv för anskaffande och kontakt
med domare. Dispens för utländsk domare skall sökas hos TK. Ange samordnare –
namn, telefonnummer och eventuell epostadress samt lokalklubbens gironummer.
I tävlingskalendern skall anges vilket djurslag tävlingen gäller, t.ex. getter. Där skall
också anges om det är en drop in-tävling.
Drop-In tävlingar får endast arrangeras i de inofficiella klasserna.
Minst 35 ekipage skall beredas plats på en IK-2 och CK-fårtävling och minst 15
ekipage skal beredas plats på en NN-2-nöttävling.
För att en IK2-tävling skall vara SM-meriterande skall den innehålla enligt regelboken
angivna moment såsom hämt, drivningar, delning eller singling samt tratt, ränna eller
fålla.
Om delning i IK1 bedöms som olämpligt på en besättning kan lokalklubben ansöka
om dispens för att ersätta delningen med en tratt.
Alla tävlingar skall ha en tävlingsledare som ansvarar för tävlingens genomförande.
Tävlingsledaren skall informera utländsk domare om gällande regler.
Tävlingsledaren skall vara tillgänglig för de tävlande under hela tävlingen.
Tävlingsledaren beslutar hur kontroll av ID och vaccination skall göras, i VP skall alla
deltagande hundar kontrolleras.
Domaren ansvarar för att tävlingen håller de mått och format och innehåller de
moment som föreskrivs.
För att tävlingen ska vara SM-meriterande krävs minst 15 startande på får och 10 på
nöt.
Endast en tävling per dag och plats/fält är kvalificerande/meriterande. Om två
tävlingar i samma klass (Vp, IK-1, IK-2, CK, NN-1, NN-2), gäller även drop-in,
arrangeras på samma plats/fält och samma dag, är endast en av dessa tävlingar
meriterande/kvalificerande för respektive ekipage. Deltar ekipaget på båda dessa
tävlingar är det den första som är meriterande/kvalificerande.
För att resultat skall räknas på rankinglistor skall föraren vara medlem i SVaK,
boende och mantalsskriven i Sverige. Samma sak gäller för deltagande i dessa
tävlingar och landslaget.
Rankingpoäng precis som andra meriter följer hunden. Undantaget tävlingar där
antalet hundar/förare är begränsat, då måste den förare som tävlar hunden varit
delaktig i poängsamlandet.
Skulle tävlingen vid anmälningstidens utgång ha så få anmälningar att man anser sig
kunna arrangera ytterligare en tävling under dagen kan denna läggas ut senast 12
dagar innan som Drop-In. Dock måste alla som anmält sig till den ordinarie tävling
den dagen beredas plats innan en Drop-in utlyses. Denna Drop-In tävling är då
öppen för alla, inte bara de som anmält sig till ursprungstävlingen. Om Drop-in
anordnas i IK2 krävs även här ett startfält på 25 ekipage för att tävlingen ska vara
meriterande.

Anmälningar
Anmälning med betalning skall vara arrangören tillhanda senast 2 veckor före
tävlingsdatum.
* Anmälan skall innehålla:
1. Förarens namn och medlemsnummer
2. Hundens reg.nummer
3. Vilken tävling som avses med tävlingsnummer.
4. Eventuellt kontonummer för återbetalning. Om återbetalningskonto ej angivits i
anmälan är det den tävlandes skyldighet att vid återbetalning kontakta arrangören
om hur denna skall ske.
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Hund får starta endast en gång per tävling.
Oregistrerade hundar har rätt att starta VP men de erhåller ej protokoll, endast
deltagarbevis. Den finns för nedladdning på Vallreg under länk ”styrdokument”. Vid
inofficiella tävlingar tillåts oregistrerade hundar delta utom tävlan i mån av plats och
om tävlingsledningen ger sitt godkännande.

Tävling med rankingpoäng
* Ekipage som kvalat in till Rankingtävling skall snarast efter sista kvaldag betala in
anmälningsavgiften till arrangören. Vid återbud kontaktas reserver av arrangören.
Efteranmälningar
* Sista anmälning 2 veckor före tävlingen. Alla anmälningar efter detta datum räknas
som efteranmälan och startar först. Arrangörsklubben avgör om efteranmälan tas
emot och bestämmer startavgiftens storlek. (Högst dubbel avgift)
Startlista
* ALLA som är medlemmar i SVaK lottas till tävlingarna på samma villkor, icke SVaKmedlemmar kommer med i mån av plats.
* Lotta startordningen omedelbart efter anmälningstidens utgång. Lottningen kan
göras för hand eller med hjälp av Vallreg. Vid lottningen gäller:
* Alla förare bereds plats med 1 hund.
* Vid fler förare än möjliga starter deltar alla förare i lottningen med 1 hund.
* När fler platser återstår enligt punkt 1, lottas förares andra hund o.s.v.
* Vid lottningen bortlottas INGEN, antingen hamnar ekipaget på startlistan eller
reservlistan. Den som inte kommit med med någon hund placeras överst på
reservlistan.
* Förare som startar med mer än en hund bör i samband med lottning fördelas så att
den första hunden startar i den första halvan av startfältet och den andra i den andra
halvan. Det bör vara minst 10 hundar mellan första och andra start.
* Start med 3 hundar eller fler bör fördelas över hela startfältet. OBS! Denna anvisning
gäller ej vid efteranmälan.
* Byte kan ske med egen hund som finns på reservlistan, byte meddelas klubbens
snarast, dock senast 3 dagar innan tävlingsdagen per telefon, inte brev eller mail.
* Byte av startnummer accepteras om bytet sker av de tävlande själva och meddelas
till klubbens kontaktperson senast 3 dagar innan tävlingsdagen per telefon, inte brev
eller mail, (se deadline för startlistan nedan).
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Lägg in startlista i Vallreg senast 1 vecka före tävlingsdatum. Den startlista som
ligger 3 dagar före tävlingen är den som gäller, d.v.s. inga byten 3 dagar före
tävlingsdag.
Reserver tas in på tomma platser och meddelas så fort som möjligt.

Förtur
* Domare som vill utnyttja sitt domarföreträde, måste inkomma med sin anmälan
senast 2 veckor före tävlingsdatum. Aktiva domare har företräde med två
hundar/tävling (årsmötesbeslut).
* Det är bara på VP, IK-1 och NN-1 som lokalklubben kan ge sina egna medlemmar
företräde, gäller 1 hund/medlem (medlem enligt SVaK:s medlemsförteckning).
Återbetalning
* Kan ett ekipage inte erbjudas plats på en tävling ska hela anmälningsavgiften
återbetalas, utan avdrag för administrativa avgifter.
* Återbetalningen skall ske senast 3 veckor efter tävlingsdagen under förutsättning att
den betalande har uppgett sina kontouppgifter.
* Om ekipaget på egen begäran drar tillbaks sin anmälan innan 2 veckors gränsen,
betalas anmälningsavgiften tillbaks med undantag från ett avdrag på 30 kr för
administrativa kostnader.
* Om veterinär/läkarintyg/dödsattest uppvisas tas ingen administrativ avgift ut.
* Avanmälan efter 2 veckors gränsen ger inte rätt till återbetalning. Undantaget om
intyg enligt ovan kan uppvisas.
* Vid återbetalning av startavgift skall även avgiften för veterinär återbetalas.
Tävling
* Flockstorlekar vid tävling:
a. Minst 5 djur/grupp i VP-får och CK.
b. Minst 4 djur/grupp i IK-1.
c. Minst 4 djur/grupp i IK-2
d. Djuren får gå max tre gånger per dag.
e. VP-nöt, NN-1, NN-2 och CK-nöt minimum 6 djur/grupp, djuren får gå max 9
gånger per dag, max 3 gånger i rad.
* Lamm som används vid tävling skall vara väl avvanda och i gott skick. Tackor och
lamm bör vara avvanda på ett djuretiskt korrekt sätt. Nötkreatur skall vara minst 6
månader och får ej ha gått längre i dräktighet än 7 mån.
* Då tackor och lamm ingår i flockarna skall fördelningen vara densamma under hela
tävlingen.
*

Arrangören bör planera tävlingen på ett sådant sätt att man får flyt i hanteringen av
tävlingsdjuren. Det är viktigt att de nya djuren snabbt kommer in till
utställningsplatsen och att de förbrukadedjuren fort tas av banan. Detta kan
åstadkommas om man placerar de olika djurfållorna på ett praktiskt sätt och att man
har utställare som har rutin att hantera djuren på ett bra sätt. Ett stort ansvar vilar
naturligtvis även på de tävlande, att de snabbt är på plats inför sin start.
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TK rekommenderar arrangören att tillhandahålla en skärm placerad i närheten av
startstolpen så att nästa tävlande har möjlighet, att redan medan föregående ekipage
tävlar, kunna gå ut på banan.
Den tävlande bör också vara behjälplig efter sitt tävlande med att plocka av djuren
från fältet.
Domaren har möjlighet att införa ”standard” på IK-2, CK och NN-2. Standard innebär
att domaren, om så krävs, ber den tävlande att avbryta sin runda då han/hon
bedömer att den tävlande ej har med toppstriden att göra. Standard kan införas efter
10 resultat. OBS! Utländska ekipage räknas ej in i de 10 resultaten.
Om en tävling efter några få ekipage visar sig inte hålla måttet vad anbelangar
djurhantering samt hundarnas möjligheter att utföra ett bra jobb under hyggliga
förutsättningar har domaren rätt att bryta tävlingen och i samråd med arrangören
rätta till arrangemangen och börja om igen. (Naturligtvis skall de ekipage som redan
har startat ha en omstart).
Alla hundar med undantag för den eller de, som för tillfället arbetar skall vara
kopplade under tävlingen.
Löptikar bör ej användas som funktionärshundar.
Före tävlingen skall djurens vallbarhet kontrolleras i små flockar.
Så långt som möjligt bör djurstall eller andra dragningspunkter ej förekomma inom
banan.
Se till så att det finns tillräckligt avstånd till t.ex. stängsel för hunden att jobba på.
De slumpvis utvalda djuren skall ställas synliga för tävlingsekipaget. Djuren får ej
stressas vid utställningen. Som hjälpmedel att hålla djuren på plats kan saltsten, hö
eller kraftfoder användas.
Vatten till funktionärshundarna samt till de tävlandes hundar skall finnas tillgängligt.
Arrangör är skyldig att sörja för regn- och vindskydd för domaren.
Brytning skall redovisas olika i protokollet beroende på orsak:
a. Föraren bryter själv – oplacerad = 0p
b. Standard – oplacerad = 0p

Djurskyddsansvar vid tävlingar anordnade av SVaK.
Djurägarens eller dess ställföreträdares ansvar
1. Att djuren är i god kondition beträffande hull och klövstatus.
2. Att djuren uppfyller kraven enligt anvisningarna.
Tävlingsledarens ansvar
* En tävlingsledare är en person med god kännedom om SVaKs tävlingsverksamhet,
svensk djurlagstiftning, god kännedom om djurslaget som man tävlar på och lång
erfarenhet om SVaKs tävlingsverksamhet.
1. Har ansvar att svenska djurskyddslagar och djur etik följs
2. Har det övergripande ansvaret under tävlingsdagen
3. Delar ansvaret med domare och djurägare men har huvudansvaret när djuren
förflyttas mellan fållor under tävlingsdagen samt all hantering av djuren under
dagen
4. Tävlingsledaren har rätt i samråd med domaren ställa in en tävling pga.
otillfredsställande arrangemang
5. Tävlingsledaren skall se till att den information domaren ger vid genomgången
finns tillgänglig på tävlingsplatsen
6. Tävlingsledaren skall informera de tävlade vilka regler som gäller på och kring
tävlingsbanan
7. Tävlingsledaren skall under tävlingsdagen vara tillgänglig och kunna kontrollera
hur arrangemanget fungerar
8. Se till att hundarna och tävlingsdjuren under tävlingsdagen förvaras enligt
djurskyddslagarna
9. Tävlingsledaren har rätt att stryka hundar ur startfältet om hundarna påvisar hälta
eller annan nedsatt funktion som frestar på hunden under tävlingen.
10. Tävlingsledaren ansvarar för vaccinationskontrollen av hundarna. De skall vara
vaccinerade enligt SKK rekommendationerna
11. Tävlingsledaren informerar muntligt och ev med skyltar att hundar som vistas på
tävlingsområdet måste ha fullgott vaccinationsskydd
12. Ansvarat för kontrollen av att tävlingsdjuren är i god kondition (god kondition
menas att djuren klarar av att gå banan utan att visa på att det frestar på djuren)
13. Ta undan ev. halta, för gamla eller på annat sätt olämpliga djur(passar inte i flock)
och se till att djuren förvaras enligt djurskyddslagen.

14. Se till att det finns en handlingsplan för hur t.ex. ett skadat djur på banan ska tas
om hand (finns det transportmedel för att det skadade djuret värdigt ska kunna
flyttas från banan, typ hästtransport släp, fyrhjulingssläp etc).
15. Sörja för alla tävlingsdjur bekvämlighet under tävlingsdagen (vatten, mat,
underlag samt skydd mot nederbörd och vind).
16. Tävlingsledaren ansvarar att fåren går max 3 gånger per dag/ ej tävling nöt max 9
gånger per dag och 3 ggr i rad
17. Tävlingsledaren ansvarar att utländska domare känner till svenska
djurskyddslagarna
18. Tävlingsledaren ansvarar för övriga funktionärer
19. Tävlingsledaren anmäler till länsveterinär samtliga årets tävlingar och prov
20. Tävlingsledaren ansvarar för att besiktningsveterinär kontaktas och finns på plats
inför tävlingen.
Tävlandes ansvar:
1. Hundförare står under pågående prov/tävling under det ansvar som följs av lagen
om tillsyn över hundar.
2. Prov/tävlingsdeltagare svarar för att hunden hålls på ett sådant sätt att den inte
kan tillfoga sig själv eller andra skada. Förvaring i bil/släp får under inga
omständigheter ske under sådana förhållande att hunden kan ta skada.
3. Arrangerande klubb fritar sig och sina funktionärer från allt ansvar för skada eller
förlust som kan uppstå för hundägare i samband med prov/tävling. Detsamma
gäller skada som förorsakats av hund under pågående prov/tävling om skadan
inte bevisligen varit en följd av uppenbart bristande arrangemang.
4. Aga av hund är förbjuden.
5. Att känna till de regler som gäller för SVaK: s tävlingar och prov. Tävlande bör
speciellt tänka på att möjligheten finns att avbryta en tävling i de fall ekipaget inte
klarar att hantera djuren väl.
Domarens ansvar
Domarens ansvar är främst under tävlingsrundan att tillse att ekipaget följer de
djurskydds- och tävlings- regler som gäller med avseende på tävlingsform. Utöver detta
har domaren som övergripande ansvarig tillsammans med tävlingsledare och djurägare
att tillse att djurskyddet följs och upprätthålls under hanteringen samband med tävling.
Exempel på domarens ansvar är att tillse att fållor, tävlingsbana och vägar för fram- och
bort- transport är tillfredställande ur djurskyddshänseende. Detta både vad gäller själva
ytan, utformandet och möjligheten att hantera djuren på ett tillfredsställande sätt utan att
får eller hund kommer till skada.

Efter tävlingen
* Domararvodet är 1500 kr inkl. moms per tävlingsdag i grundarvode för högst 30
* startande och sedan 20 kr/ekipage över 30 startande.
* Domararvodet redovisas på blankett ”Tävlingsredovisning”samt betalas till SVaK
senast 2 veckor efter tävling. Blanketten insändes till SVaK i samband med
betalning.
* För svenska domare: Senast två veckor efter tävlingen betala till SVaK för
* domarresor:
1-dags tävling 800:2-dags tävling 1.200:3-dags tävling 1.500:- Detta under förutsättning att det är samma domare under
alla dagar.
Vid mindre VP- och IK-1 och NN-1-tävlingar, max 20 startande/dag, kan
domarresorna avtalas och betalas direkt till domare.
Utländsk domares resekostnad betalas av arrangören.
* Betala också till SVaK:
Inofficiella tävlingar: 20:-/start oavsett resultat.
Officiella tävlingar: 50:-/start för resultat, alla nollresultat 20:-/start.
Redovisningen skall göras på blankett ”Tävlingsredovisning”, finns för
nerladdning på Vallreg under styrdokument.
Checklista för arrangerande Lokalklubb
Före tävling:
• Kontrollera parkeringsmöjligheter
• Kontakta domaren före tävling
• Ordna kost och logi för domaren samt sända en vägbeskrivning
• Tänk på hygienen följ rekommendationer från djur-/fårhälsovården.
Anskaffa personal:
• Tävlingsledare som ansvarar för tävlingens genomförande
• Domarsekreterare och tidtagare
• Utställare
• Borttagare
• Föråkare (valfritt)
• Ev transportpersonal
• Personal till djurhanteringen
• Personal till sekretariatet
• Personal till servering och information
Anskaffa materiel:
• Regn- och vindskydd för domaren
• Banbyggnadsmateriel och reparationsmateriel
• Tidtagarur
• Resultattavla, anslagstavla för startordning, regler och banskiss.
• Papper till banskiss
• Band att märka djur
• Synlig markering av delningsring
• Skyltar

• Ev transportfordon
• Havre, hö eller salt till utställningen om så behövs
Till sekretariatet:
• Protokoll
• Startlistor
• Diplom
• Tävlingsregler
• Kontorsmateriel
• Plast att skydda protokoll vid regn
• Miniräknare för kontrollräkning av tävlingsprotokoll
• Scanner/Avläsare
Domaretik
* En domare avsäger sig inte ett uppdrag utan tungt vägande skäl.
* En domare är SVaK:s funktionär och är skyldig att hålla sig informerad om, och följa
de regler och anvisningar som gäller för domare och bedömning.
* En domare skall döma, ej fördöma.
* En domare är alltid ett föredöme för andra tävlande och publik.
* En domare dömer aldrig från åskådarplats.
* En domare favoriserar inte en ras eller typ under ett domaruppdrag.
* En domare dömer det han/hon ser/gissar inte
* En domare diskuterar inte sina domslut under pågående tävling.
* En domare tar aldrig hänsyn till sekreterarens synpunkter.
* En domaraspirant har samma etiska ansvar som en domare
* En domare är solidarisk mot andra domare och kommenterar inte deras domslut.
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