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Anvisningar för fårägare som ställer sin gård till
förfogande vid HWT- vallarbetsprov.

Allmänt
Vallarbetsprov är alltid ett SvKV- arrangemang, dock kan både SvKV och rasklubb stå
som teknisk utförare.
Det skall alltid framgå i avtal med fårägaren hur många vallbara får som finns
tillgängliga och fårägaren skall ha produktionsplatsnr samt följa SKKs policy för
träning med vallhund. Ersättningen till fårägaren per startande ekipage skall också
framgå i avtalet.
Fårägaren är den som under hela arbetsprovet är ansvarig för djuren och deras hantering,
fårägaren ansvarar också ekonomiskt för de personer som hjälper till vid hanteringen av
fåren.
Fåren får användas max tre ggr per dag, det är minimum 10 djur per grupp men helst fler.
Fåren skall hållas i grupper och grupperna skall hållas separerade ifrån varandra så att det
antal gånger fåren används kan garanteras. Det måste alltid finnas en reservgrupp med friska
djur som kan ersätta djur i de övriga grupperna vid behov.
Alla djur skall vara avvanda, tackor med icke avvanda lamm får inte användas.
Grupperna skall vara homogena dvs, de skall vara lika fördelade för alla startande.
Utsättning av fåren skall ske på ett lugnt och ostressat sätt så att alla startande har samma
förutsättningar med lugna opåverkade djur vid sin start.
Marken för HWT skall vara säkert inhägnad och fri från sådant som kan skada får, hundar
eller förare. En hage med kuperad terräng och med naturliga inslag är att föredra framför en
plan yta.
Fårägaren skall tillhandahålla tillräckligt med material för att bygga säkra fållor, dels fållor
för att hålla fåren i sina grupper men också för infållning/utfållning.
De fållor som håller fåren skall också vid behov kunna täckas för att hindra insyn från fåren
som är på banan. Material för att markera bete, stopp, minst 4 riktningsändringar (helst fler)
skall finnas på plats.
Om olyckan är framme ansvarar djurägaren för att djuret omedelbart omhändertas Att
veterinär tillkallas eller att djuret avlivas utan fördröjning. När SvKV är teknisk utförare
ersätts skadat eller avlivat får med max 5.000 kronor. När rasklubb står som teknisk utförare
är det rasklubben som också står för ekonomisk ersättning för skadat eller avlivat får till
djurägaren.
När SvKV är teknisk utförare är det alltid djurägaren som kontaktar SvKV och ställer sin gård till
förfogande och som också är den som har all kommunikation med SvKV.
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