POLICY FÖR TRÄNING SAgiK ST
HUNDEN
● Relationen till våra hundar ska bygga på förtroende och tillit mellan hund och förare.
● Våra hundar är individer med olika nivåer på sina mentala och fysiska egenskaper,
t.ex avseende ålder och ras.
● Detta gör att vi alltid måste anpassa vår kommunikation, uppfostran och utbildning till
varje individ och situation.
● Våld mot hunden är förbjudet. Det är inte tillåtet att använda metoder, hjälpmedel
eller utrustning som orsakar otillbörlig smärta eller starkt obehag.
● Om hunden uppvisar för omgivningen direkt hotande/farliga beteenden,ska dessa
omedelbart avbrytas och den åtgärd som krävs måste anpassas efter situation och
individ. Så snart hundens hotande/farliga beteende har avbrutits måste åtgärden
omedelbart upphöra.
● Hunden har andra behov, tolkar situationer annorlunda och har andra förutsättningar
att hantera uppkomna situationer än vi människor, något föraren alltid måste ta
hänsyn till.
FÖRAREN
● Föraren har, gentemot sin hund och sin omgivning, skyldighet att följa gällande lagar,
såväl när det gäller omvårdnad som hantering av och kontroll över hunden.
● Förarens utbildning och träning av hunden ska alltid genomföras med god planering
på ett ansvarsfullt sätt och vara baserad på kunskap och positiva metoder.
● Behöver en förare tillrättavisa sin hund ska detta ske med anpassning till individ,
situation och händelse. En tillrättavisning får aldrig styras av förarens ilska eller brist
på självbehärskning.
ÖVRIGT
● Som medlem i SAgiK ST förväntas man hjälpa till på gemensamma arbetsdagar och
tävlingar samt aktivt bidra till att vi har ett öppet och respektfullt klimat där alla känner
sig välkomna och får komma till tals.
● SAgiK ST:s medlemmar ska genom sitt agerande ge en positiv bild av vår
organisation, både med avseende på vårt sätt att umgås med och utbilda våra
hundar, samt hur vi pratar om och bemöter varandra, andra förare, arrangörer,
funktionärer och domare på träning, tävling samt på sociala medier.
Policyn baseras på SKK:s policy med vissa tillägg. Vill ni läsa mer, gå in på SKK:s hemsida
och läs SVENSKA KENNELKLUBBENS POLICY för relation hund-människa

