
 
    

STORA SEGERSTAD NATURBRUKSCENTRUM 

    

Postadress: 333 76 Reftele    Telefon:  010-244 26 10    

        

E-mail: stora.segerstad.naturbrukscentrum@rjl.se 

www.rjl.se/storasegerstadnaturbrukscentrum 

 

Stora Segerstad januari 2019 

KRITERIER FÖR TÄVLINGSGRUPPEN  

GÄLLER FÖR ELEVER SOM LÄSER HUNDFÖRARE/HUNDSKÖTARE 

Tävlingsgruppens syfte är att skapa förutsättningar för elevernas tävlande.  

Resor till och från tävlingar, profilkläder: 

 Elev som ingår i tävlingsgruppen och som har tillstånd av skolledningen får framföra skolans 

minibuss när tävlingsgruppens deltagare ska tävla, gäller även på helgen. Avståndet till 

tävlingen får dock inte vara längre än att restiden från skolan till tävlingsplatsen tar mer än 

60 minuter (ca). Skolan står för bränslet och det är Cissi som bokar buss åt eleverna.  

Föraren ansvarar för att bussen återlämnas städad, tankad och på rätt plats.  

 När tävlingsgruppen reser iväg gemensamt ska skolans profilkläder bäras av samtliga.    

 

För inträde i tävlingsgruppen gäller att: 

 Eleven under de senaste 6 månaderna, innan inträdet i gruppen, har startat på minst en 

officiell tävling. Eleven ska ha startat inom antingen lydnad, bruks, rallylydnad, agility, 

hopp/agilityklass, nosework, drag eller freestyle (med för hundlärarna känd hund, som 

eleven sedan planerar att fortsätta tävla med).  

 Eleven har en tävlingsplan för vilka tävlingar som ska genomföras de närmst kommande 

månaderna (planen kan göras på tävlingsgruppens gemensamma möten eller vid hundråd). 

Dessutom gäller att: 

 Eleven följer skolans ordningsregler och regler för hundhållning och visar god förmåga att 

sköta och ta ansvar för sina studier, sin hund och dess plats i hundstallet, samt sitt rum och 

gemensamma utrymmen i elevbostäderna. 

 Eleven har närvaro på sina lektioner (ingen ogiltig frånvaro/inga sena ankomster). 

 Eleven är en god kamrat och en bra ambassadör för skolan. Tävlingsgruppens medlemmar 

ska stötta varandra vid träning och tävling, både i med- och motgång. Teamkänslan är viktig! 

 Det är hundlärarna som fastställer, samt beslutar om eleven uppfyller kriterierna (detta efter 

samråd med övrig personal vid skolan som har insyn i elevens studiesituation, ordning på 

elevboendet, skötsel av hunden/hundstallet etc).   

För att behålla sin plats i tävlingsgruppen gäller att:   

 Eleven följer ovanstående kriterier samt följer sin tävlingsplan och tävlar kontinuerligt. 

 Eleven medverkar vid tävlingar och uppvisningar med sin hund på skolan, t.ex. på skolans 

Öppet Hus (Stora Segerstaddagen) och på skolmästerskap.   

 

För att ha två hundar vid skolan gäller följande: 

 Eleven ingår i tävlingsgruppen och uppfyller ovanstående kriterier. 

 Eleven tränar så pass mycket med sin första hund att denne inte räcker till. Den andre 

hunden måste också tränas, men inte tävlas till en början (om den t.ex. är valp).  

Frågan om att få ha två hundar vid skolan ställs till en hundlärare (i första hand till Cissi).  


