
 
 
 

 
 
Hantering av svårbemästrade situationer och incidenter på tävlingsplatsen 
 
 

 

Freestylesporten är familjär och stämningen är god på tävlingarna. Tävlanden, arrangörer och 

funktionärer har i regel ett gott samarbete och den goda atmosfären är någonting vi månar om. 

Ibland inträffar dock situationer där funktionärer behöver agera. Detta dokument fungerar 

som ett stöd och reglerar rutiner och tillvägagångssätt vid svårbemästrade situationer. Som 

stöd till olika situationer som kan uppkomma finns aktuellt regelverk och allmänna regler vid 

tävlingar och prov anordnade av SKK och till SKK anslutna klubbar. Dessa regler och 

bestämmelser står som inledning till aktuellt regelverk för freestylesporten, under rubriken 

”SKKS ALLMÄNNA REGLER”. 

 

Ur SKK’s allmänna regler, vilka arrangör och funktionärer är skyldiga att agera 

utifrån om dessa ej följs: 

 

Det åligger deltagare och funktionär; 

• att handla eller uppträda på sådant sätt att det inte skadar eller motverkar SKK eller 

dess medlemsorganisationer. 

• att på utställning, prov, tävling eller beskrivning inte agera på sådant sätt att det 

påverkar andra hundars chanser till rättvis bedömning och att inte heller uttala sig 

nedsättande om andra hundar, funktionärer eller deltagare. 

• att verka för hundarnas välfärd som en högsta prioritet. 

 

Rapport om hund som visar oacceptabelt beteende 

• Hund som under utställning, prov, tävling, beskrivning eller klubborganiserad aktivitet 

uppvisar ett oacceptabelt beteende genom att visa aggressivitet, göra utfall eller på 

annat sätt uppträda hotfullt mot människor och/eller andra hundar eller tamdjur, ska på 

särskild blankett rapporteras till SKK av tjänstgörande funktionär. 

 

Rapport om oacceptabel förvaring av hund 
 Deltagare vid utställning, prov, tävling eller beskrivning svarar för att hunden hålls på 
ett sådant sätt att den inte kan tillfoga sig själv eller andra skada. Förvaring i bil, bur, 
tält eller dylikt får under inga omständigheter ske under sådana förhållanden att 
hunden kan ta skada. Uppkommen situation ska på särskild blankett rappteras till SKK 

 

 

 



 
 
 
Exempel på situationer som bryter mot ovanstående punkter är: 

• Att prata illa om, sprida rykten om eller hota enskilda personer inom SKK-

organisationen eller klubbar under SKK-organisationen. 

• Att uppträda på ett otrevligt sätt, vara hotfull eller inte följa direktiv från funktionär på 

tävlingsplatsen, exempelvis tävlingsledare och domare. 

• Att behandla hunden hårt, tvingande eller hotfullt genom verbala eller fysiska 

uppträdanden. 

• Att inte rasta hunden tillräckligt ofta, förvara hunden i varm eller kall bil eller på annat 

sätt förvara hunden så den kan tillfogas skada eller tillfoga sig själv eller andra skada. 

• Att hunden gör utfall mot andra människor eller hundar, eller på annat sätt uppträder 

hotfullt eller aggressivt.  

 

Förfarande vid svårbemästrade situationer och incidenter på tävlingsplatsen: 

 

• Svårbemästrade situationer ska primärt lösas så långt det går på plats, men en följd 

kan vara att informera SHFK styrelse om det anses vara av allvarligare slag. Inom 

detta ryms;  

- Situationer som inte går att lösa och där inblandade parter inte kan enas 

- Situationer där föraren agerat oacceptabelt mot sin hund 

- Situationer där föraren agerat oacceptabelt mot övriga tävlanden och funktionärer  

- samt mindre allvarliga incidenter som har upprepats vid flera tillfällen. 

• Vid situationen oacceptabelt beteende hos hund råder en särskild 

rapporteringsskyldighet där tjänstgörande funktionär fyller i en särskild blankett. Som 

skickas till SKK 

• Vid situation med oacceptabel förvaring hos hund råder en särskild 

rapporteringsskyldighet där tjänstgörande funktionär fyller i en särskild blankett. 

Som skickaas till SKK 

 

Arrangör/funktionär är skyldig att agera vid uppkomna situationer. Exempel på funktionär är: 

domare, beskrivare, bestyrelse, kommissarie, tjänstgörande veterinär, prov- eller 

tävlingsledare, ringsekreterare, instruktör, figurant vid prov m.fl. Tjänstgörande funktionär 

har en särskild rapporteringsskyldighet rörande oacceptabelt beteende och oacceptabel 

förvaring enligt ovan. Detta gäller även om den tjänstgörande funktionären inte själv har 

bevittnat den aktuella händelsen. 

Att agera innebär exempelvis att avbryta en situation som strider mot tidigare nämnda 

punkter, men i vissa fall också rapportera in detta till SHFK eller SKK. 

Arrangören/funktionären gör inte en anmälan utan en rapport av händelsen. Det åligger 



 
 
 
arrangören att se till att blankett om oacceptabelt beteende hos hund och oacceptabel 

förvaring finns tillgänglig vid arrangemanget. 

Det är inte arrangörens eller funktionärens roll att göra en bedömning och avgöra 

konsekvenser av den situation eller incident som har uppkommit. Funktionärens roll är att 

skriva en objektiv rapport av händelsen via ett mail till styrelsen hos SHFK alternativt vid 

oacceptabelt beteenden/ oacceptabel förvaring hos hund på en särskilt avsedd blankett till 

SKK vilka sedan gör en utredning och tar beslut utifrån detta. Samtliga berörda parter får 

alltid möjlighet att ge sin version av händelsen innan beslut efter en rapport tas. 

Det är bra att i största möjliga mån föra en dialog med inblandade parter, där 

kommunikationen är lösningsorienterad. Det är viktigt att hålla en balans mellan att bibehålla 

en god stämning men att samtidigt sätta gränser och följa bestämmelser. För att underlätta 

detta utgör tävlingsledare och domare en bestyrelse vid den enskilda tävlingen. Inom 

bestyrelsen bestäms hur den enskilda situationen bäst ska hanteras. 

Arrangerande klubb fritar sig och sina funktionärer från allt ansvar för skada eller 

förlust som kan uppstå för hundägare i samband med utställning, prov, tävling eller 

beskrivning. Detsamma gäller skada som förorsakats av hund under pågående utställning, 

prov, tävling eller beskrivning om skadan inte bevisligen varit en följd av uppenbart bristande 

arrangemang. 

 

Förslag på handlingsordning vid uppkomna situationer: 

• Funktionär avbryter akut uppkommen situation (exempelvis en tävlande som är 

otrevlig eller hotfull mot andra tävlanden, domare eller annan funktionär, eller 

behandlar sin hund på ett hårt, tvingande eller hotfullt sätt, eller en tävlande som på 

något sätt försöker påverka domaren genom att tala om sig själv, sina tidigare 

framgångar eller att tala om andra tävlanden, eller en hund som inte är i 

tävlingsmässigt skick såsom halt eller uppenbart rädd). 

• Funktionär pratar direkt med berörd person, alternativt för en diskussion med 

tävlingens referensgrupp som därefter pratar med berörd person och informerar om 

vad som gäller samt om en rapport till SHFK eller SKK kommer upprättas. Vid 

synnerligen allvarliga fall kan bestyrelsen besluta att avvisa personen från 

tävlingsplatsen. Rapporterad hund kan alltid avvisas från tävlingsplatsen. 

• Funktionär(er) skriver rapport och skickar till SHFK eller SKK. 

 

             

Blanketter finns på www.shfk.se 

Mejl till SHFKs styrelse sekreterare@shfk.se 
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