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BAKGRUND 
Styrelsen i NVF vill genom detta dokument underlätta för alla medlemmar att ha lättillgänglig 
information om hur vi arbetar i vår förening. Det är ett försök till att tydliggöra vilka arbetsuppgifter 
som ingår i de olika ansvarsområden vi har runt våra aktiviteter i föreningen. Vi vill belysa styrelsens-, 
sekretariatets-, kursverksamhetens, tävlingsverksamhetens arbetsuppgifter, djurägarens ansvar och 
IT-ansvariges arbetsuppgifter. Utöver detta har vi också formulerat en prispolicy för tävlingar och hur 
vi förhåller oss till att finansiera personer som vill utbilda sig till instruktörer. Inom samtliga områden 
har vi medlemmar som arbetar ideellt och lägger ner tid av sin fritid för att möjliggöra en verksamhet 
som gagnar medlemmarna i NVF. Arbetet bygger på att vi alla i största möjliga mån bidrar på olika 
sätt. Beskrivningarna är ganska detaljerade vilket kan vara bra för nya medlemmar och dokumentet 

kan fungera som en checklista för oss alla när vi genomför olika aktiviteter. 
 
STYRELSEN 
Styrelsens ansvarar för att lokalklubben arbetar utifrån SVAKs stadgar, regler och den lokala klubbens 
stadgar. Ser till att kommunicera och informera medlemmar om vilka beslut som tas och vilka frågor 
styrelsen arbetar med. Styrelsen ansvarar för att arbeta för och bevaka medlemmarnas intressen. 

 
UTBILDNINGSANSVARIG/UBA 
Varje lokalklubb har någon som är utbildningsansvarig så kallad UBA. UBA är en länk mellan SVAK och 
lokalklubben och arbetar tillsammans med styrelsen utifrån en särskild dokumentation framtagen av 
SVAK/UBK som stöd i sin roll. UBA arbetar utifrån frågor som rör klubbens instruktörer, 
instruktörsutbildningar, steg 1, steg 2 och vidareutbildning av instruktörer.  

 
I UBAs uppdrag ingår följande (UBA, Utbildningsansvarig inom Svenska Vallhundsklubben): 
 

• Håller kontakt med regionansvarige i UBK (SVAKs Utbildningskommitté) 

• Ser till att instruktörerna håller sig uppdaterade enligt Svenska Vallhundsklubbens/ UBKs 

direktiv. Detta i samråd med de enskilda instruktörerna.  

Informera UBK om enskilda instruktörers uppdateringar 

• Ansvarar för dokumentationen kring blivande instruktörers utbildning.  

• Ansvarar för att UBK tar del av informationen 

• Deltar på UBA-träffar som anordnas av UBK 

• Håller koll på lokalklubbens kursutbud 

• Är kontakten mellan lokalklubbens medlemmar och instruktörerna 

• Ordnar träffar med lokalklubbens instruktörer 

• Är länk mellan medlemmar, instruktörer och styrelse 

 

KURSANSVARIG/KURSVÄRD 
När kurser anordnas har klubben en utsedd kursansvarig/kursvärd. Den kursansvarige arbetar i nära 
samarbete med styrelsen som beslutar om och hur kursen ska genomföras i NVFs regi. 
Kursansvarig/kursvärd är också den person som medlemmar kontaktar om frågor som rör kursen.  
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Kursansvarig/kursvärd ansvarar för att: 
• För att kurs överhuvudtaget ska kunna genomföras så ska kursansvarig/kursvärd kontakta 

djurägare och undersöka om kurs är möjlig att genomföra och vilken tidpunkt som lämpar sig 
bäst. 

• Föreslå kurs och ta upp det med styrelsen. Förslag på kurser kan också vara ett förslag från 
styrelse eller medlem. 

• Undersöka intresse hos medlemmar för kurs. 
• Kontaktar aktuell instruktör och upprättar en enkel överenskommelse (skriftlig, mail) där 

kostnader för genomförande av kurs och resor ingår. Instruktörer som vi anlitar ska vara minst 
steg 2 utbildade instruktörer inom SVAK. Undantag som krav om att vara SVAK-utbildad är 
internationellt erfarna och erkända hundförare. 

• Upprättar budget för kursen som presenteras för styrelsen och som godkänner den 
(kostnader för instruktören, resor, kost, logi och övriga kostnader som kan uppstå. Här ingår 
också intäkter från så kallade ”staketvallare”.                                       

• Ser till att inbjudan till kursen aviseras på våra plattformar. 
• Tar emot anmälningar och ser till att anmälningsavgifter betalas av medlemmar inom angiven 

tid. 
• Ser till att kursplatsen är iordningställd och ordnar med eventuella funktionärer till kursen 

(uppställning av fållor och 25:or, eventuella funktionärer som behövs för kursens 
genomförande) 

• Håller kontakt med deltagare om information om kursdagarna, tid, plats och om förtäring 
(som antingen klubben ordnar eller deltagarna själva). 

• Redovisar utfallet av kursen (budget och utvärdering) för styrelsen. 

 

TÄVLINGSKOMMITTÉN   
TK (Tävlingskommittén) arbetar på delegation av styrelsen. Då styrelsen är ytterst ansvarig för  
verksamheten ska TK hålla styrelsen informerad om arbetet kring de planerade tävlingarna. 
Tävlingskommittén håller möte varje år i mars inför säsongen och fastställer tävlingsdatum 
tillsammans med djurägaren och styrelsen. 

 
Tävlingskommitténs ansvarsområden inför, under och efter tävlingar 

 

• Styrelsen ger TK i uppdrag att organisera för tävlingar och undersöka vilka datum som 
fungerar för djurägaren som ska hålla får/nöt för tävling. TK föreslår vilka datum klubbens 
tävlingar ska vara. 

• TK bestämmer utifrån fårägarnas möjligheter och önskemål vilka klasser som ska ordnas. 

• TK meddelar klubbens IT-ansvarig om vilka datum/klasser som gäller för tävlingar och lägger 
in informationen i vallreg. 

• TK utser tävlingsledare. 

• TK ordnar domare. 

• TK anmäler till länsveterinär om samtliga årets tävlingar. 

• TL ansvarar för att besiktningsveterinär kontaktas och finns på plats inför tävlingen. 

• TK informerar djurägare om vad som är deras ansvar vid tävlingar. 

• TK ansvarar över att fåren är väl invallade, tillfällen ordnas när klubbens medlemmar kan 
hjälpa till med invallning. 

• TK lägger ut på klubbens Facebook-sida när invallning, banbygge, ev. materialflytt ska ske. 

• Aktiverar sponsringsansvarig minst två månader före tävling alternativt att styrelsen gör det. 

• Några/någon ur TK deltar i banbygge tillsammans med tävlingsledaren och klubbmedlemmar. 
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• TK meddelar styrelsen så snart tävlingsdatum och klasser är bestämd.   

• TK aktiverar sponsoransvarig. 

TÄVLINGSLEDARE, TL (se fullständigt dokument i vallreg)  
Tävlingsledare (TL), domare och djurägare har det övergripande ansvaret under tävlingsdagen, dvs 
att hela arrangemanget, bana och djur håller måtten, samt ansvarar för att svenska djurskyddslagar 
och djuretik följs. TL ska under tävlingsdagen vara tillgänglig och kunna kontrollera hur 
arrangemanget fungerar. 
TL har huvudansvaret för att svenska djurskyddsregler och djuretik följs.  
TL ansvarar för att veterinärbesiktning sker samma dag före tävlingen. 
TL skall informera de tävlande vilka regler som gäller på och kring tävlingsbanan  
TL ansvarar för att tävlingsplatsen fungerar under tävlingen och har kontakt med hanteringen, 
utställare och uttag  
Sekretariatet tillhandahåller walkie-talkies och TL ansvarar för att de fungerar och är laddade 

 

DJURÄGAREN 
• Djurägaren meddelar hur många djur som finns tillgängliga för tävling/kurs 
• Djurägaren har ansvar för djurens hälsa, att de är i bra kondition och har verkade klövar. 
• Djurägaren kan be om hjälp för att sortera ut de djur som ska användas 
• Djurägaren anvisar lämplig plats att hålla tävling/VP/kurs på 
• Djurägaren meddelar TL om det finns särskilda förhållningsregler kring djurhantering som 

behöver beaktas.   
 

VÅRA DJURÄGARE 
Utan våra djurägare har vi mycket svårt att ha en fungerande verksamhet. Vi har ett antal djurägare 
som betyder mycket för vår förening, utan dem skulle vår förening inte kunna existera med den 
verksamhet vi bedriver. De djurägare som NVF samarbetar med finns i huvudsak i kustområdet. 
Nötbesättningar finns i Kalix, Piteå och fårbesättningar finns i Kalix, Råneå, Piteå och Skellefteå. 

 

SEKRETARIATET 
Sekretariatets uppgifter under tävling och vallhundsprov är: 
Innan tävling 

• Kontrollera att scannern fungerar, ev. batteribyte. 
• Kontrollera att det finns ett fungerande tidtagarur. 
• Miniräknare 
• Kontrollera walkie-talkies att det är laddade inför tävling. Under tävling ansvarar TL för att de 

är laddade. 
• Sätta in protokollen i startordning i mappen 
• Se till att följande dokument finns tillgängliga för domaren; domarrapport, rapport om 

olämpligt beteende (kan sättas längst bak i mappen) 
• Extraprotokoll för efteranmälningar 
• Pennor, tejp, gem och annat material som behövs 
• Resultatlistor att fylla i och anslå, alternativt magnetremsor. 
• VP – behövs diplom 
• Aktuella tävlingsanvisningar utskrivna 

 

Under tävling 
• Pricka av startande, kontrollera vaccination. 
• Överlämna protokoll i mapp till domarsekreterare + tidtagarur och pennor. 
• Stolar till domare och sekreterare. Domarsekreterare ser till att det finns stolar. 



 6 

• Hämta färdiga protokoll. Kontrollera att domaren skrivit under. 
• Kontrollräkna totalpoängen och skriva in hämtpoängen. 
• Originalprotokollen läggs i startordning. Behåll även de som inte startar, men dra ett långt 

streck över dessa. Överlämnas sedan till den IT-ansvarige. 
• Skriv in resultat på resultatlistan. 
• Fråga om domare och domarsekreterare vill ha fika eller annat. 
• Efter genomförd prisutdelning ges de tävlande möjlighet att fotografera/scanna sitt eget 

protokoll. 
 

Efter tävling 
• Lämna alla protokoll till IT-ansvarig för rapportering i vallreg. 
• Ansvara för att samla ihop allt material i sekretariatslådan och säkerställa att allt material 

enligt checklista är i lådan.  

 
Checklista innehåll sekretariatslådan 

• Tävlingsledar-/provledarvästar 
• Hundtäcken, utställarvästar 
• Scanner 
• Tidtagarur 
• Pennor 
• Magnetremsor till resultattavla 
• Gem, plastfickor, mappar, häftapparat etc. 
• Walkie talkies (inköpta september 2021) 

 
Speciellt att tänka på vid VP 

• Samtliga hundar som startar måste kontrolleras med chipmärkning i samband med 
vaccinationskontroll. 

• Ta emot deras stamtavlor – ta ut ur plastfodral för att det ska bli lättare när domaren ska 
stämpla (mindre vanligt med stämpel numer) 

• Förbered diplomen, skriv ut allteftersom det finns godkända hundar. 
• Sortera stamtavlorna i godkända/icke godkända 
• Domaren skriver under diplomen. 

• Domaren ger en godkändvallhund-stämpel (domaren tillhandahåller egen stämpel) på 
stamtavlorna. 

 

PRISPOLICY 

För att vi ska kunna arbeta effektivt och få till ett rimligt prisbord så ska vi i första hand ansöka om 
sponsring av foder från Royal Canin. Detta görs i god tid innan tävlingssäsong, senast sex veckor före 
tävling. 
Vår ambition är inte att ha ett dignande prisbord utan arbeta för att i första hand dela ut hundfoder 
(sponsring Royal Canin) till våra IK1 och IK2 tävlingar till 1:e - 3:e pristagare. Utöver detta kommer vi 
att dela ut ett litet pris (kan variera från år till år) till det ekipage som gör något särskilt utmärkande 
under tävlingen. Priset delas ut varje tävlingsdag. Domaren avgör och motiverar varför ekipaget får 
priset. Om vi av någon anledning köper något för klubbens pengar till pris, vill vi i första hand sponsra 
djurägarna som ställer upp med sina djur på våra tävlingar. Det innebär att vi köper produkter 
producerade av djurägare eller annan medlem. Till godkända VP ekipage utdelas ett diplom, i övrigt 
inga priser. Medlemmar i klubben som under året genomfört VP och får sin hund godkänd, utdelas 
på årsmötet ett litet minne från klubben, detta oavsett var VP har genomförts. Till domare som 
arbetat under tävling/VP ger vi en liten gåva som uppskattning. 
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PRIS- OCH SPONSRINGSANSVARIG 
NVF har en särskilt utsedd person som ansvarar för prisbord till våra tävlingar.  
Denna har i uppgift att kontakta Royal Canin för fodersponsring vilket företrädesvis görs tidigt innan 
tävlingssäsong och absolut senast sex veckor före tävling. Utöver foder se till att alla andra priser är 
framtagna till tävlingar och årsmötet. 
 

FUNKTIONÄRER OCH ARBETSSCHEMA TILL TÄVLINGAR 
Bemanningsplan tas fram till tävlingar/VP. Beroende på hur omfattande tävling vi arrangerar så kan 
antalet funktionärer variera. Ofta behövs många fler personer för att vi ska kunna avlösa varandra i 
dessa funktioner. 
 
Iordningsställande av tävlingsplatsen och nedtagning efter tävling sker under ledning av TK 
Bygga bana, hanteringsfållor, parkering, publikplats, toalettält, sekretariatstält(bord/stolar), 
serveringstält och domarplats (stolar). Ställa ut informationsskyltar till tävlingsplatsen. 
 
Funktioner som bemannas: 
OBS! Här har vi under rådande pandemi särskilda riktlinjer att följa när det gäller VP och 

rankinggrundande tävlingar, se mer detaljer sist i detta dokument.  
 

 FUNKTIONÄRER 
(Nödvändigt antal 
funktionärer) 

SÄRSKILDA REGLER UNDER PANDEMIN  
(begränsat antal funktionärer och tävlande samtidigt på 
fältet) 

 VP och tävlingar VP (totalt 8 personer får 
samlas samtidigt) 

TÄVLING 
(På tävlingsbanan samtidigt 8 
personer, 
fålla/hantering/utställning 
bildar en egen enhet 8 
personer) 

1 Tävlingsledare (utses av TK, 
2 personer) 

Provledare (1 person, 
utses av TK) 

Tävlingsledare (1 person)  

2 Domare (TK anlitar) Domare (1 person) Domare (1 person) 
3 Domarsekreterare (1 person 

per dag) 
Domarsekreterare (0 
person då domaren skriver 
själv) 

Domarsekreterare (1 person) 

4 Sekretariat (2 personer) Sekretariat (provledaren) Sekretariat (1 person) 

5 Utställning (2 personer per 
pass) 

Utställning och 
fålla/hantering (2 
personer) 

Fålla/hantering/utställning, 
räknas som en enhet och där 
får 8 personer vistas 
samtidigt 

6 Fålla/hantering 

7 Serveringsansvarig (1-3 
personer) 

0 0 

 Tillåtet antal tävlande på 
plats 

Tillåtet antal tävlande på 
tävlingsområdet 

Tillåtet antal tävlande på 
tävlingsområdet 

 Alla tävlande som vill Antal deltagare 4  fm och 4  
em. 

Den tävlande och nästa 
tävlande på tur  

 
Om funktionär anmält sig till att arbeta under tävling och av någon anledning får 
förhinder är det dennes ansvar att ordna en ersättare. 
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SERVERINGSANSVARIG UNDER KURSER, TÄVLINGAR OCH VP 
Denna funktion har vi ej aktiverat på grund av pandemin. Så fort det är möjligt är det bra om vi har en 
sådan utsedd. Ordnas på eget initiativ av medlemmar och om det är lämpligt med tanke på 
pandemin. 

 

IT-ANSVARIGS UPPGIFTER 
• Efter årsmöte: fylla i aktuell Klubbinfo, ordförande, kassör, sekreterare mm. 
• Före tävling: Senast tre veckor innan tävling/prov lägga ut den på vallreg. 
• Skriva in kontaktpersoner, tävlingsledare, startavgift och annan information. 
• Se till att det finns ett dokument i tävlingen, med starttider, vägbeskrivning och annan 

nödvändig information. 
• Avstämma med kassören angående betalningar av startavgifter. 
• Pricka av betalningar på vallreg. 
• Besvara frågor från de startande angående startlistor. 
• Lotta startordningen efter att anmälningstiden gått ut. 
• Skriva ut startlistor. 
• Skriva ut protokoll i 2 exemplar. 
• Efter tävling: Rapportera in resultat på vallreg senast 14 dagar efter tävling. 
• Lämna underlag (resultatlista med antal starter) till kassör för att denne ska kunna betala 

domarkostnader, avgifter till SVAK och djurägararvode. 

• Meddela kassör om det är någon som är berättigad till återbetalning av startavgift. 
• Originalprotokoll sparas i två år efter tävling. 

 
 
Dokumentet är framtagen av styrelsen 2021 
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