Anvisningar för prov, tävling, träning och
uppvisning under den s.k. hundförbudstiden
Svenska Brukshundklubben (SBK) har beviljade tillstånd att bedriva verksamhet under den så
kallade hundförbudstiden (perioden 1 mars - 20 augusti).
Fortfarande gäller att hundägaren eller den som har hand om hunden har ”strikt ansvar” och är
alltid skadeståndsskyldig oavsett hur olyckan gick till. Missbruk av tillståndet kan innebära att
Länsstyrelsen kan återkalla tillståndet. Klubbar (eller enskilda hundägare) som missköter sig, kan
äventyra hela SBK:s dispens att bedriva verksamhet under den så kallade hundförbudstiden.
Ett av kraven för dessa tillstånd är att en av SBK auktoriserad tävlingsledare eller behörig
träningsledare ska leda och ansvara för verksamheten vid varje enskilt tillfälle. Verksamhet kan
vara prov/tävling eller träning/uppvisning och all verksamhet ska vara känd och sanktionerad av
den egna klubben.

Prov/tävling
Verksamhet med lös hund under den så kallade hundförbudstiden i samband med prov eller
tävling ska ledas av en utsedd tävlings/prov ledare, auktoriserad för den gren provet/tävlingen
avser.

Träning/uppvisning
Verksamhet med lös hund (enskild eller gruppverksamhet) under den så kallade hundförbudstiden i samband med träning eller uppvisning ska ledas av träningsledare, som ska ha ett giltigt
träningsledarbevis.
Ansökan och beslut om träningsledarbevis
• Ansökan om träningsledarbevis lämnas till styrelsen i den lokalklubb/rasklubb där
verksamheten kommer att bedrivas.
• Styrelsen kontrollerar att medlem uppfyller kraven för träningsledarbevis och utfärdar
bevis, som kan utfärdas på valfri tidsperiod, dock längst två år. Styrelsens beslut
dokumenteras i styrelseprotokoll.
Vem kan erhålla träningsledarbevis?
Styrelsen kan utfärda träningsledarbevis till medlem som:
• Tar ansvar för att samtliga ekipage i träningsgruppen är ansvarsfulla och har kontrollerade
hundar vid träning med lös hund. Med kontroll menas att den lösa hunden ska kunna
stoppas, trots störningar av t.ex. djur.
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•

Är väl insatt i 16 § i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, från vilken
länsstyrelserna nu givit dispens.

•

Är väl insatt i de ytterligare villkor som respektive länsstyrelse har satt upp för att
tillståndet ska gälla. Villkoren i de olika länen kan variera, i vissa län ska till exempel
Polismyndigheten i länet underrättas om var, när, och under vems ansvar varje aktivitet
genomförs, gäller såväl prov som träning.

Styrelsen kan specificera vilka ytterligare krav klubben har på medlemmen för erhållande av
träningsledarbevis. Dessa krav anges i samband med beslut i styrelseprotokoll. Det kan vara
formuleringar enligt följande exempel:
• All verksamhet med lös hund ska i förväg rapporteras till styrelsen.
• I verksamhet med lös hund får inga andra än SBK-medlemmar delta.
Administration av träningsledarbevis
En ifyllbar pdf för träningsledarbevis översänds till alla SBK distrikt och rasklubbar, som får
sända detta - samt dessa anvisningar - till sina underliggande klubbar. Träningsledarbevis ska
printas ut dubbelsidigt så att Länsstyrelsernas text på baksidan på beviset kommer med.
Efter styrelsebeslut informerar lokalklubben/rasklubben om de gällande reglerna kring detta
åtagande enligt tillståndet från länsstyrelsen dit klubben tillhör, och fyller i mallen för
träningsledarbeviset med namn, startdatum och slutdatum och skriver sedan ut dessa, gärna på
tjockare papper, för att sedan skriva under dem.
Träningsledarbevis kan komma att dras in av samma instans som utfärdat beviset, om inte
länsstyrelsens och lokalklubbens/rasklubbens villkor efterföljs.
Det åligger träningsledaren själv att alltid inneha ett bevis som inte har passerat
behörighetsperioden.

Bevis ska kunna visas upp
Ett giltigt tävlingsledarbevis eller träningsledarbevis ska alltid finnas med vid verksamhet med lös
hund under den s.k. hundförbudstiden, och på uppmaning kunna uppvisas. Lämpligt är att även
ha länsstyrelsens tillstånd tillgängligt i sin mobil eller liknande antingen på bild eller som länk till
SBK:s hemsida: http://www.brukshundklubben.se/funktionar/prov-tavling/dispenshundforbudstiden/lansstyrelsernas-tillstand/
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