CHECKLISTA INFÖR TÄVLING….
Detta dokument är taget från arrangör av tävlingar Storvreta 2008, 2009. Allt stämmer inte på alla
tävlingsplatser, se det som en checklista, ta en kopia och fyll på med text, ansvarig och nya punkter för
aktuell tävling. Bra att ha under förberedelser och kan fyllas på efterhand med frågor och att göra
punkter….

Uppdaterad 2013-05-14
Lägga ut tävling
Kontakta IT-ansvarig så fort tävlingen är bestämd och lägg ut på Vallreg. Kolla med någon
av klubbens domare om de kan stå som tillfällig domare med info att domarbyte kommer
ske. Viktigt att tävlingen kommer ut tidigt.
Boka domare
Domararvode inklusive resa betalas till fast taxa till SVaK (detta för att få det rättvist över
hela landet). Summa framgår av blanketten tävlingsredovisning.
Träning - Invallning
När? behövs det?, ska fåren vallas in?… Utse någon som ansvarar och samlar ihop folk till
detta.
Prata med Domaren
Kolla om allt är klart med domaren (domarkontakt).
Logi domare
Vart ska domaren sova?
Transporten
När hämtar vi alla grejer, hur??
Sekretariat - Husvagn/tält?
När ska husvagnen flyttas vart ska den stå, hur många fungerande tält har TK? (svar ett
- kollas)
Sätta upp skyltar
Vem skyltar, när? Var ska skyltarna sitta? Var är skyltarna nu?
Behövs skyltar för allmänheten? (tex A4 ”titta gärna men håll din tax i koppel”)
Djurbesättningskontakt mm
Telefonnummer till djurägaren ifall att nåt händer med djur eller tex. staket.
Vem svarar på frågor om fåren under tävlingen?
Produktionsplatsnummer: kan vara bra om man inte är på sina egna får…
Telefon till ambulatoriska kliniken: 018-672990
Vatten till får & hundar
Det ska finnas vatten till fåren i utställningen och uppsamlingen
Även några dunkar ska finnas till de tävlande hundarna. Är det varmt behövs möjlighet att
blöta hunden (balja) Funktionärs hundar ska också ha vatten. Men tänk på
”kennelhostsmittrisken”
Fåren
Kontrollera fåren, klövar allmäntillstånd, storlek, lynne
Vilka ska fixas till, sorteras bort? Märkspray - obs kolla med djurägaren att det är ok att
spraya djur.
Tänk på att om möjligt inte ha med bortsorterade får eftersom de då får veterinär
anmärkning (även om vi sorterat bort dem själv), bättre de är hemma om det går att
ordna.
Sorteringsfållan
Bygg en lämplig fålla. Bra om fåren gått igenom den några gånger…
Planera för var tappade djur ska stoppas in.
Behöver halm om det är regnigt.
Är det stor tävling behöver fåren mat/beta om de ska vänta länge. Går det ha en

betesfålla i anslutning?
Presseningar och remmar
Kan behövas några presseningar till grindar för att minska drag. Extra snören för att
säkra upp fållorna behövs också. Inte så kul om de rasar…
Reflexvästar, hundvästar, funktionärsutmärkning, nummerlappar
TK har pratat om att det skulle vara bra om funktionärer var ”märkta” på nåt vis, i alla
fall de som jobbar bland tävlande. Leta reda på reflexvästarna åt funk-hundar
Grindar nät
Insamlingsfållan ska den vara nät, behövs några grindar där?
Vem gör detta, när? Kolla var det finns nät. Använd grindar eller permanenthage om
möjligt. Fåren brukar rymma från näthagar.
Tänk på att fåren ska kunna äta och dricka under dagen. Finns det bete i anslutning?
Fårens bete
Vart går fåren innan, mellan(natten) och efter tävling - smidigast. Vi kanske måste bygga
ett nattbete.
Regn och vindskydd till domaren
Om det är skitväder behövs ett fordon alt transport för domaren och domarsekreteraren.
Även ett extra tält kan behövas.
Något att stå på för tävlande vid startstolpen?
Klämmor till protokoll om det blåser.
Toaletten
Var ska toatältet stå? Hur, var, vem tömmer den? Toapapper, våtservetter. Toavagn går
att hyra billigt från IP Skogen, Uppsala. Måste bokas i god tid.
Mat/fika
Vem bakar muffins ?
Vem vad när?
Mat till funktionärer/domare
Vad ska de äta, vem ska laga, när, var, hur?? Ordna någon som går ut med fikakorgar till
hanteringen och domaren.
Priser
Fixa priser - utse någon direkt när tävlingen utannonseras som ansvarar för detta
Vad har vi för priser?
Transportfordon
Vad har vi för bilar under helgen? Vem drar hem släpet?
Protokollen mm
Skriv ut protokoll…
Resultattavla finns i transporten. Alternativ användning skrivare, ström, dator??
Tips på enkelt format: häng ut en startlista och skriv resultat direkt på den. Regnar det
kan man lägga den (tejpa/klämma fast den) innanför vindrutan på en bil.
Sekretariatsväskan
Var är sekretariatsväskan är den komplett?
Chipscanner
Ligger den i sekretariatsväskan? Behövs den? Kolla att den funkar. Ta ur batteriet och
lägg bredvid efter tävlingens slut.
Utställarflagga
…Eller walkie-talkie (eller mobiltelefon)
FUNKTIONÄRER

Tänkbara funktionärer
Gör en lista…
Funktionärslista
Fredag

Lördag

Söndag

Tävlingsansvarig
tävlingsledare
Domarsekreterare
Domarsekreterare res.
Utställare-1 ansv
Utställare-2
Utställare första
hundarna
Utställare första
hundarna
Fållhanterare-1
Fållhanterare-2
Utställare utan hund ?
Sekretariat-1
Sekretariat-2
Protokoll springare
Borttagare
Borttagare
Banbyggare /fållbyggare
Banbyggare/fållbyggare
Banbyggare/fållbyggare
banbyggare/fållbyggare
Fika & mat
Fika & mat
Skyltutsättare
Vattenfixare
Ansv fårflytt
Domarkontakt
Packa ihop söndag
Packa ihop söndag
Packa ihop söndag
Packa ihop söndag
Sätta upp/ta ner toa
(ansv.)
Bygga partytält (ansv.)
En lista med telefonnummer till funktionärer,att ha tillgänglig på tävlingsdagarna,
är mycket bra…

KARTA
En karta över tävlingsplatsen kan man skriva ut från tex google, mycket smart när man ska
planera banan, sekretariat och dyl…
VETERINÄR
Tävlingsveterinär måste ansökas om hos Länsstyrelsen senast 3 veckor innan
tävlingsdatum. Här kan du läsa vad som gäller för att anlita tävlingsveterinär.
LÄNKAR
regler och anvisningar SVAK

