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God konkurrenceopførsel 
 
I Kreds 1 er et af målene i forbindelse med konkurrenceafvikling, et godt samspil mellem hundefø-
rer, dommere og konkurrenceledelsen. 
Derfor har vi beskrevet nogle få og enkelte regler som vi opfatter som almindelig god opførsel un-
der konkurrencen, hvilket såvel kan have indflydelse på hundeføreres, dommeres, sporlæggere og 
medhjælperes lyst til at deltage i/medvirke ved konkurrencerne og de arrangerende foreningers lyst 
til at arrangere en konkurrence. 
  
Af uacceptable situationer kan nævnes: 

• Hundeførere, der har tilmeldt sig konkurrencen, og som bliver forhindret i at møde op, ikke 
melder fra til konkurrenceledelsen. 

• Hundeførere, der føler, at de har lavet en dårlig præstation, trækker sig ud af konkurrencen 
uden at have fuldført alle øvelserne. 

Hundeførere tager hjem, inden resultaterne er delt ud, og er ikke med til at hædre 
vinderne af konkurrencen.  

  
Kredsbestyrelsen i Kreds 1 har derfor følgende opfordringer til hundeførerne i forbindelse med del-
tagelse i konkurrencer: 
  

• Såfremt du er forhindret i at møde op til konkurrencen, så meld fra til konkurrenceledelsen, 
så hurtigt som det er dig muligt. Det sparer tid og kræfter. 

• Forlad ikke konkurrencen i utide pga. et dårligt resultat. Skulle det gå galt i øvelserne, så ud-
nyt dem til træning af dig selv og din hund, og lad ikke evt. dårligt humør gå ud over omgi-
velserne, og i hvert fald slet ikke din hund.  

• Skulle din hund blive skadet eller syg, eller skulle du selv blive syg, sådan at du bliver nødt 
til at forlade konkurrencen, så meld det straks til konkurrenceledelsen. 

• Det er fuldstændigt uacceptabelt at forlade en konkurrence, medmindre en hund eller hunde-
fører bliver syg eller skadet. 

• Bliv så vidt muligt, indtil resultaterne er delt ud. Hvis du selv var vinderen, hvad ville 
du så sige til, hvis der kun stod 10-15 hundeførere og klappede ad dig? Sørg for, at du 
er medvirkende til en festlig afslutning. 

• Vis god sportsånd og kammeratskab overfor de andre konkurrerende.  
• Vær med til at opfordre din egen forening til at afholde konkurrencer. 
• Støt den arrangerende forening ved at købe mad på stedet. 

  
Deltag i Kreds 1’s konkurrencer. Tag udfordringen op og mød op med godt humør og check din 
egen og din hunds formåen! God fornøjelse! 
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