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Riktlinjer och regler för Sveriges Hundungdoms medlemmar
I och med att Sveriges Hundungdom är hela Svenska Kennelklubbens (SKK:s)
ungdomsförbund, gäller SKK:s olika regler och riktlinjer även medlemmar i
Sveriges Hundungdom. Och alla medlemmar har skyldighet att känna till de här
reglerna. Vi börjar med SKK:s grundregler.
De flesta paragraferna i grundreglerna handlar
om avel och berör främst uppfödare och hanhundsägare. Den delen av grundreglerna finns för att
skydda avelshundar och deras valpars hälsa och
välbefinnande Men den första punkten rör alla
medlemmar i SKK-organisationen.
Grundreglerna
De flesta punkterna i Svenska Kennelklubbens grundregler vänder sig mest till hunduppfödare och hanhundsägare. Men några av punkterna är allmängiltiga för
alla som har medlemskap i någon av SKK:s länsklubbar,
ungdomsförbundet, specialklubbar, lokalklubbar eller
rasklubbar. Under den första punkten som gäller regler
för medlemmar hittar man bland annat detta:
Behandla djuren väl
”1:1 att behandla och vårda hundar och andra
djur väl i enlighet med beprövad erfarenhet
liksom gällande djurskyddslagsstiftning…”. Här
ska varje medlem känna till att det inte
bara är ett brott mot grundreglerna att
missköta sina hundar utan att även andra
djur som man har i sin vård eller äger
också räknas.
Hundar, katter, hamstrar, hästar, får och alla andra tam- och
sällskapsdjur ska behandlas väl. Som medlem ska du känna till och
leva efter djurskyddslagsstiftningen som gäller för de djur som du äger
eller tar hand om.
Uppträda lojalt och inte skada organisationen
”1:2 att handla och uppträda på sådant sätt att det inte skadar eller motverkar SKK eller dess medlemsorganisationer och att inte uttala sig nedsättande i tal eller skrift om en funktionär med uppdrag inom
SKK.”
Till sin första del handlar punkten om att man ska uppträda lojalt mot sin organisation.
Brott mot den här punkten är de fall där en medlem till exempel förskingrat (stulit)
pengar eller material från en klubb. Texten i punkten menar däremot inte att man inte kan
– i sann demokratisk ordning – vara öppet kritisk mot företeelser eller annat.
Men att urskiljningslöst förtala och baktala någon av SKK:s organisationer är ett brott
mot dessa regler. Den andra delen handlar förstås om förtal med mera av en funktionär i
organisationen. Mer om detta under policys och riktlinjer längre fram.

När det gäller förtal, förolämpning och ärekränkning finns det skydd mot det i svensk lagstiftning: Brottsbalkens 5:e kapitel. En enkel regel är; att tala är silver men att tiga är guld!
Det gäller vår relation till våra medmänniskor i allmänhet. Men det SKKs grundregler tar
upp är när någon förtalar en funktionär, vid t ex tävlingar.
Det här gäller även om man blir fruktansvärt
arg och besviken på arrangören, en domare
eller på någon annan funktionär och känner
sig orättvist behandlad. Man ska vara mycket
försiktig med att lufta sina åsikter om det
som inträffat. Och att skriva av sig sina arga
tankar och känslor på något socialt forum
som hemsidor, bloggar, Instagram, Facebook,
Youtube eller Twitter med flera, är inte heller
att rekommendera. Även när man skriver mejl
finns det anledning att vara försiktig med sina
formuleringar. Då finns det så att säga svart på
vitt, och skulle någon ta illa upp och anmäla
kan man ligga riktigt dåligt till.
Att följa regler och stadgar
”1:3 att följa SKKs stadgar och regleverk samt att
fullfölja de förpliktelser/åtaganden som framgår av
ingångna SKK-avtal och även i övrigt på bästa sätt
uppfylla de förpliktelser/åtaganden som kan följa
av hundverksamheten samt att på intet sätt kringgå
SKK regelverk eller beslut.”
Den här punkten tar dels upp vikten av att
inte bryta avtal som man har gjort upp. Men
den handlar också om att man som förtroendevald inte får bryta mot några regler. Och
vid t ex förskingring kan man även hänvisa till
brott mot den här punkten.

Att visa god sportsmannaanda innebär bland
annat att man gratulerar sina medtävlare vid
tävlingar. Även om det inte har gått precis så
bra som man hade önskat sig.

Vad händer om man bryter mot grundreglerna?
Om man blir anmäld för brott mot någon av punkterna i grundreglerna hamnar ärendet
hos Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd. Som anmäld får man en chans att förklara
(skriftligt) och försvara sitt handlande. Disciplinnämnden tar sedan upp ärendet och
beslutar om vilken påföljd det blir. Skulle nämnden anse att man är skyldig till brott mot
grundreglerna kan man få alltifrån en erinran eller varning till uteslutning ur organisationen. Påföljden beror på hur allvarligt nämnden ser på det som hänt. Disciplinnämnden
kan också ge en medlem tävlingsförbud och/eller registreringsförbud (av valpar). Skulle
man bli utesluten som medlem förlorar man inte bara medlemskapet i just den klubb eller
organisationen man är med i, man får heller inte söka medlemskap i någon annan av
Kennelklubbens läns- eller specialklubbar, rasklubbar eller i Sveriges Hundungdom.
© Sveriges Hundungdom 2018 Text & foto Lotta Treiberg. Tryckt
av Bomastryck i Solna. OBS! De personer och djur som förekommer på bild i
denna broschyr är endast avsedda som illustration.

Policy för digitala medier

I SKK:s policy för digitala medier står det många tänkvärda saker (hittas på SKK:s hemsida). Bland annat påpekas det att den som är förtroendevald inte får ”… röja, utnyttja eller
förmedla information som vederbörande har tillgång till genom sin ställning”. Det gäller sekretessbelagda uppgifter och uppgifter om medlemmars personliga eller ekonomiska förhållanden.
Tystnadsplikten om sådana här saker gäller även efter det att man lämnat sitt förtroendeuppdrag. Man får inte heller använda klubbens upphovsrättsskyddade material, som foton,
bilder och texter, i något annat sammanhang som inte har med klubben att göra. Foton
och bilder har ett starkt rättsligt upphovsskydd och fotografen/illustratören måste lämna
sitt godkännande för varje tillfälle som bilden publiceras.
Konflikter och ilskna känslor
förekommer inte bara mellan
hundar utan även mellan
hundägare. Våra hundar verkar
kunna väcka mycket starka
”beskyddarinstinkter”, fullt
jämförbara med en tiks omsorg
och beskydd av sin avkomma.
Man bör tänka sig för innan
man kritiserar någon annans
hund. Och att göra det offentligt
i sociala medier kan få stora
konsekvenser.

Förtal och mobbning
Att förtala och förolämpa funktionärer inom SKK organisationen är enligt grundreglerna
inte tillåtet. Men ibland verkar det vara svårt att veta var gränsen går för vad man får säga
eller skriva. En god regel om man känner sig väldigt upprörd av en eller annan anledning
är att ta några djupa andetag och ge sig själv god tid att lugna ned sig. Vill man prompt få
ur sig ilskan, kan man skriva ned sina känslor och tankar – helst för hand (det tar längre
tid!) – och sedan låta det ligga ett tag. När man sedan läser igenom det man skrivit kanske
man kan se lite mer nyanserat på det hela? Nedan följer SKK:s råd för hur man ska bete
sig i digital kommunikation:
• Att vara öppen och tydlig
• Att bidra med kompetens
• Att vara ärlig och ansvarstagande
• Att vara artig och visa gott omdöme
• Att visa respekt för andra
• Att respektera upphovsrätten
• Att som förtroendevald inte agera utifrån privata preferenser

Den sista punkten kan vara värd att förtydliga. Är man förtroendevald (sitter i en styrelse,
kommitté, valberedning eller som revisor) och man skriver något som är ens helt privata
och personliga uppfattning så ska det tydligt framgå! Uttalar man sig i någon fråga eller i en
diskussion som gäller den organisation/klubb man är med i ska uttalandet vara i linje med
vad organisationen står för.

Om man vill anmäla
Om man känner att någonting har hänt som man verkligen vill gå vidare med kan man
förstås göra det. Är det något som hänt under ett prov eller en tävling ska man vända sig
till tävlingsledaren och/eller arrangören i första hand. Gör det gärna skriftligt och försök
att vara saklig och tydlig där händelsen beskrivs så objektivt som möjligt. Men observera!
En domares beslut eller poäng varken kan eller får man ifrågasätta. Är det så att man som
funktionär i t ex en klubbstyrelse själv känner sig förtalad eller utsatt för trakasserier kan
man vända sig till SKK:s juridiska avdelning för att få råd hur man kan handla.

Policy när det gäller alkohol och droger

Inom Sveriges Hundungdom har vi också ett par policys som gäller för alla medlemmar i
vår organisation. I våra stadgar har det alltid stått att vår verksamhet ska vara alkohol- och
drogfri, men den här policyn förtydligar vad som menas med detta och vad som
gäller. En anledning till att vi är mycket restriktiva när det gäller alkohol beror på den
stora spridningen i ålder hos våra medlemmar. På våra klubbar och på alla våra aktiviteter
möts ungdomar som är både under och över 18 år. Denna policy ger alltså inte heller
medlemmar som är över 18 år tillåtelse att använda alkohol vid våra aktiviteter. Men framför allt anser vi att alkohol och droger varken passar ihop med hundar och hundsport och
inte heller med ungdomar.
Alla aktiviteter ska vara alkohol- och drogfria
Med ”alla” så menas just precis det, och det gäller också på alla olika nivåer inom Sveriges
Hundungdom. Att vid alla möten, träffar, kurser, läger, tävlingar och arrangemang så ska
det inte förekomma alkohol eller droger.
Gåvor och representation
Sveriges Hundungdom ska inte ge bort någon form av alkoholvaror i present eller
bjuda på alkohol vid representation.
Medlemmar som är påverkade
Det är inte tillåtet för Sveriges Hundungdoms medlemmar att vara påverkade av
alkohol eller droger vid våra aktiviteter. Det gäller också arrangemang där man
sover över och när det inte är någon schemalagd aktivitet på kvällen.
Om någon skulle bryta mot policyn
Om en medlem ser eller får vetskap om att någon annan medlem är/eller har varit
påverkad under någon av Sveriges Hundungdoms verksamheter ska man reagera.
Antingen genom att själv prata med den det berör och/eller genom att informera
arrangören, ordförande eller någon annan styrelseledamot snarast.
Tobaksrökning
Vi har inte någon uttalad policy (än!) om vad som gäller rökning. Men nikotin och
tobak är en starkt beroendeframkallande drog. För de av våra funktionärer som röker gäller att visa den största hänsynen. Det innebär att man inte bör stå och röka
i närheten av klubbstugan eller runt tränings- eller tävlingsplanerna. Här får man
tänka på att yngre ofta tar efter äldre, och att man som lite äldre lätt blir som en
idol och förebild. Sveriges Hundungdom stöder organisationen A Non Smoking
Generation.

Kamratstöd
Om man märker att en medlem är i behov av hjälp ska hon/han kunna erbjudas det i
form av kamratstöd eller genom att få kontakt med sakkunnig/professionell hjälp.
Goda förebilder
Styrelsemedlemmar och instruktörer och alla Sveriges Hundungdoms funktionärer ska
fungera som goda förebilder - när det gäller att avstå från alkohol, tobak och droger – för
våra övriga medlemmar och utåt i samhället.

Dressyrpolicy inom Sveriges Hundungdom

Policy kan översättas med förhållningssätt, alltså hur man ser på någonting och att man
handlar efter det – ett slags riktlinjer eller regler. Policyn är framtagen med hjälp av våra
lokalklubbar som ett komplement till Djurskyddslagen. Den policy Sveriges Hundungdom har beslutat om gäller inte bara vid dressyr, om man med dressyr menar inlärning av
olika moment, som ingår i någon hundsport eller vid allmänlydnad. Den gäller förarens/
ägarens attityd och handlag vid uppfostran av valpen/hunden i vardagslag också. Alla våra
medlemmar omfattas av den här policyn och som medlem ska man känna till den och
leva efter den.
Aga av hund är förbjuden
Det är inte tillåtet att slå, sparka eller
med våld bestraffa hundar. Hur våra
hundar (och alla andra djur vi har i vår
vård) ska behandlas och skötas om står i
Djurskyddslagen. Paragraf 5 (5 §) säger:
”Djur får inte överansträngas. Inte heller agas
eller drivas på med redskap som lätt kan såra
eller på annat sätt skada djuret”.
Policyn i korthet innebär detta:
Din hund ska vara frisk och i bra kondition när du tränar den eller är med på
en tävling. Förarens träningsmetoder ska
utgå från hundens naturliga möjligheter
och förutsättningar. Aga är förbjudet,
och aga är detsamma som att slå, sparka
eller att använda fysiskt våld på något
sätt. Det är förbjudet att använda stackel
(ett slags halsband), elhalsband eller
några andra redskap som orsakar smärta
eller obehag för hunden.

”Allting blir så mycket roligare när
man får höra från matte att man är
världens bästa hund”

Psykisk misshandel av hunden är inte tillåtet. Den här punkten samlar övriga sätt att kränka, ge obehag eller göra något annat som hindrar hunden från att leva ett bra liv. Omsorgen om hunden innebär också att vi skyddar våra hundar från att bli överhettade eller svårt
nedkylda. Alla ni - våra medlemmar - ska vara positiva föredömen när det gäller hur ni tar
hand om era hundar och det gäller också de träningsmetoder som ni använder. Det medför
att hunden kommer uppfattas som en tillgång och som något positivt i vårt samhälle.

Social anpassning och miljöträning
Alla hundägare – eller den som för tillfället
har hand om hunden - har ett personligt
ansvar för att hunden är väl anpassad i
vårt samhälle. Vad innebär då det här? Jo,
hunden ska kunna vistas bland människor,
andra hundar och i olika miljöer utan att
skada eller ställa till förtret och irritation eller skrämma människor eller andra hundar.
Som förare eller ägare av hunden har man
också ansvar över att hunden är så socialt
tränad så att den klarar av olika situationer
och miljöer.
Hunden ska på ett positivt sätt tränas och
vänjas till ett liv där den på ett naturligt
sätt möter andra hundar och människor =
hunden blir socialt anpassad. I uppfostran
av valpen och i träningen av hunden finns
också behovet av att den miljötränas. Det
innebär att hunden är van vid olika typer
av miljöer: att den kan vistas på gator och
torg, i skog och mark, på bussar och tåg
med mera.

De flesta hundungdomshundarna får mycket
social träning genom att vara med på kurser,
läger och tävlingar. Ungdomar har oftast inte
heller tillgång till bil, vilket gör att hundarna
blir vana vid att åka buss, tunnelbana eller tåg.
Träning
”Träningen med hunden skall bygga på att utnyttja dess naturliga förutsättningar för inlärning.
Detta sker på effektivaste sätt genom att belöna
fram önskade beteenden. Medlemmar i Sveriges
Hundungdom bör använda positiv förstärkning
vid hundträning. Användandet av obehag kan
leda till oönskade reaktioner, som exempelvis
rädsla, passivitet eller att hunden söker avstånd.”
Alla hundar är olika varandra, även inom
samma ras eller rasgrupper finns stora
skillnader. Det kan bero på vad hunden
har fått med sig i arv från sina föräldrar
eller från sin tidiga miljö hos uppfödaren.
Som förare/ägare till hunden måste man ta
hänsyn till detta. Man bör också vara medveten om vad hundens ras har (eller från
början hade) för användningsområde.
När vi tränar och tävlar i agility (och alla andra
hundsporter) ska både vi och hunden ha lika roligt.

Till sist om etik

Etik kan översättas med rättesnöre, eller
att man kan skilja på gott och ont och rätt
och fel. Inom Sveriges Hundungdom står
våra medlemmar och deras intresse för
hunden i centrum. Då de flesta av er - våra
medlemmar - är unga är det av största vikt
att vi som organisation uppfostrar er till
goda, ansvarsfulla och empatiska (= någon
som kan visa medkänsla) hundtränare och
hundägare. Att vi inom vår organisation ger
kunskap om god etik när det gäller hundhållning och träning. Vi vill att varje medlem
ska få ett givande och tillitsfullt förhållande
till sin hund. Att alla våra medlemmar
förstår värdet av att behandla hunden väl
och att aldrig utsätta den för opassande
eller kränkande behandling. Vi vill också
att alla våra medlemmar och funktionärer
ska känna sig trygga på sin klubb. Alla som
fungerar som ledare och instruktörer på
våra klubbar:
Ni är våra främsta ambassadörer!

Sveriges Hundungdom
Box 478
191 24 Sollentuna
tel 08-795 30 85
e-post info@shu.se
hemsida www.shu.se
/Sveriges Hundungdom

Källor och hänvisning: Djurskyddslagen i sin helhet kan läsas på Riksdagens
hemsida; riksdagen.se. På Jordbruksverkets hemsida finner man olika djurskyddsförordningar, tillsynsregler mm;
jordbruksverket.se.
På Svenska Kennelklubbens hemsida; skk.se
och under fliken Om SKK hittar man grundregler och etiska riktlinjer och policys. Sveriges
Hundungdoms policys om alkohol och droger
samt dressyr, finns på vår hemsida.

