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Tävlingsdagen 

Nu är du bra på att hitta din tävling under Tävlingar – Kalender i Vallreg. Inför tävlingsdagen så finns allt du 

behöver veta om du klickar på Detaljer för din tävling. 

 

I Startlista ser du ditt och andras startnummer. Dokument ger all information som är speciell för tävlingen. 

Med hjälp av vägbeskrivningen under Hitta dit så ska du komma rätt. Nedan följer det som inte står 

eftersom det är ungefär lika för varje tävling. 

Tävlingsledaren 

Tävlingsledaren är den du ska höra av dig till på tävlingsdagen. Det kan gälla frågor om banan, att du är 

försenad på grund av trafikstockning, något som verkar fel, eller… ja, du förstår. 

Anmälan 

Enligt reglerna måste du startanmäla dig i god tid innan din start. Startanmälan innebär att du, hunden och 

vaccinationsintyget kommer till sekretariatet där vaccinationen kollas och ofta även hundens chip för att 

visa att du har med dig rätt hund. Ni prickas av och ibland, men inte alltid, får du en startnummerväst som 

ska bäras när du tävlar. 

Om du inte vill komma direkt på morgonen så kan du räkna ut någorlunda när du behöver vara där genom 

att räkna på ungefär 5 hundar i timmen. 35 hundar blir alltså en tävlingsdag på 7 timmar. Antagligen mer 

eftersom man brukar ha lunchpaus och kanske flytta får. 

OBSERVERA att det är din uppgift som tävlande att komma i tid, om du inte är på plats missar du din start. 

Om fem hundar i rad bryter tidigt så går tävlingen mycket fortare. Den kan också ta längre tid. När vi jobbar 

med djur är det inte alltid lätt att förutse vad som kommer att hända. 

Vid sekretariatet finns banskissen (se under domargenomgång) och domarinformation som ska finnas 

uppsatta i närheten av sekretariatet. Om du kommer efter det att tävlingen har startat så är det 

tävlingsledaren som svarar på frågor och hjälper tävlande tillrätta . 
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Innan tävlingen startar 

Tiden för första start står utsatt. Det betyder att tävlingen börjar då och åtminstone de första startande ska 

vara redo.  

Om du vill ”gå banan” det vill säga gå ut och titta på banan så måste du komma tidigare. De flesta 

arrangörer tillåter de tävlande att gå banan innan tävlingen startar. Då kan du gå ut på banan och titta hur 

det ser ut på marken, hur grindarna står och kanske testa att gå fårens väg. 

OBS tävlande hundar får INTE beträda banan innan start. 

Domargenomgång 

Det är brukligt att domaren samlar de tävlande innan första start för att gå igenom hur denne vill ha det 

just på den här tävlingen. Domargenomgången kan innehålla information om 

- När man får skicka hunden; om man ska 

bestämma det själv eller skickar när domaren 

- När delningen är klar; om man ska bestämma 

det själv eller om domaren ska godkänna 

delningen 

- Om det är någon ytterligare ansvisning om 

delningen 

- När man får gå in i delningsringen när första 

fåret går in eller om hela flocken måste vara inne 

- Vad som gäller fålla/ränna just här. 

- Vad som ska ske med fårgruppen när du har 

tävlat färdigt. 

- Och mer… 

 

Bilden 

På just på den här tävlingen var det ingen 

delning, däremot både fålla och ränna. Så kan 

det också vara. 

Om du inte har oturen att få startnummer ett på 

din första tävling så kan du passa på att titta på 

de första startande och bilda dig en uppfattning 

om fåren, eventuella drag och så vidare. Om du 

inte har startanmält än så är det dags att göra det nu. 

Din start 

Se till att vara uppvärmd och redo ett par hundar innan din start. Du får i allmänhet gå in på banan när 

hunden före dig startar. Många tar chansen att från sin position bakom den tävlande låta hunden se 

varifrån fåren kommer. Under inga omständigheter får du dock störa eller hjälpa den tävlande. Ofta finns 

en skärm som hunden kan stå bakom så att den inte ser var flocken som är färdig går ut. Det är en hjälp för 

dig som tävlande så att hunden lättare kan riktas åt rätt håll inför hämtet. 
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Så snart föregående tävlande är klar går du fram till 

stolpen så att du är redo att skicka när domaren ger 

klartecken eller när flocken är på plats.När du går fram till 

stolpen ska hunden vara lös.  Reglerna föreskriver att det 

ska vara tydligt åt vilket håll du tänker skicka. En god vana 

är att ha hunden på den sida du tänker skicka. Det vill 

säga om du ska skicka höger så har du hunden på höger 

sida när du går till stolpen. Domaren kräver det inte, det 

räcker med att tydligt placera hunden på rätt sida när du är framme vid stolpen, innan du skickar. 

I regelboken kan du läsa hur de olika momenten ska genomföras. Lycka till på banan! 

När du har genomfört din start så bra du kan så är det viktigt att du i god ordning tar av fåren på anvisad 

plats. Ofta står man kvar och vaktar uttaget tills nästa tävlande kommer dit. Där brukar finnas vatten som 

hundar både kan dricka och bada i. När du blir avlöst så är du klar. Grattis, du har gjort det        

Resultaten brukar redovisas på plats på en startlista. Den högre siffran är totalpoängen och den lägre 

hämtpoängen. Om två hundar hamnar på samma poäng så vinner den bästa hämtpoängen. 

Vid dagens slut eller när du ska åka hem så kan du begära ut ditt eget protokoll där du kan se poängen på 

respektive moment och ibland även få kommentarer om vad som gick bra eller mindre bra. 

NOTERA! 

• Det är domaren som dömer. 

• Domaren är sannolikt den enda som ser alla ekipage från 

samma position och verkligen ser alla hundar. 

Domaren dömer utifrån det denne ser här och nu. 

• Domaren har ingen skyldighet att skriva kommentarer, det 

är bara bonus. 

• Om du undrar över ett domslut kan du fråga 

tävlingsledaren som i sin tur kan fråga domaren. 

• Domaren är inte skyldig att minnas någon 

tävlingsrunda och kunna svara på frågor i efterhand.  

 

Sist men inte minst: Tävlingen arrangeras av en stab av 

ideellt arbetande människor för att du och andra ska få testa om du och din hunds träning håller i en ny 

miljö. Vi har alla ett gemensamt stort intresse för får, vallning och hundträning. Djurägarna är stolta över 

sina fina djur och marker och gör ofta ett stort jobb tillsammans med arrangörsklubben för att tävlingen ska 

kunna hållas där. 

Beröm gärna med hög röst till alla och envar. Om du har klagomål, ta det enskilt med tävlingsledaren och 

acceptera det svar du får. Visa ödmjukhet inför det arbetet genom att bidra till god stämning på 

tävlingsplatsen. Ta varje motgång som en hemläxa att träna på så att du kan komma tillbaka och göra 

bättre nästa gång. Kom ihåg att du åker hem med samma hund som du kom. Om du tycker om din hund så 

är det bara att se fram emot alla härliga träningstimmar ni har framför er       

På återseende! 


