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CHECKLISTA - FÅRTÄVLING

Reglerna för antal djur:
Djuren får gå 3 ggr per tävling men rekommendationen är högst 2 ggr. Åtgången nedan 
är räknad på 2 ggr.

VP - 10-12 djur - Minst 10 starter/åtgång 50 djur - hämt min 150 m 
IK1 minst 4/flock och 20 starter/åtgång 40 djur - hämt min 150 m 
IK2 minst 4/flock och 35 starter/åtgång 70 djur - hämt min 250 m 
CK minst 5/flock och 35 starter/åtgång 88 djur - hämt min 300 m 
KM - minst 4/flock ca 30 starter/åtgång 60 djur - inga restriktioner på bana

Kvarts-SM - 5/flock och 40 starter/åtgång 100 djur - typ CK-bana 

SM - 2 dagar
dag 1 Semifinal -  5/flock - CK-bana 
dag 2 Final -  klassisk finalbana med dubbelhämt - 16-20/flock och 15 starter/åtgång 120-150 
djur

Agria Cup - 3 dagar  
dag 1 Kvartsfinal - IK2 med minst 4/flock och 60 starter/åtgång 120 djur - hämt min 250 m 
dag 2 Semifinal - typ CK - 5/flock och 30 starter/åtgång 75 djur  
dag 3 final  - klassisk finalbana med dubbelhämt - 16-20/flock och 15 starter/åtgång 120-150 
djur

Unghunds-SM 2 dgr med 5/flock och 40 starter/100 djur + Ungdoms-SM med ca 5 -10 
starter 
Hämtavstånd = Fågelvägen från hämtstolpen till djuren (framdrivningslinje ignoreras) 

Lägga ut tävling 

Kontakta IT-ansvarig Eva Karlsson så fort tävlingen är bestämd och lägg ut på Vallreg. Den 
måste annonseras minst fyra veckor innan tävlingsdag. Ange att domare tillsätts senare tills 
domare är utsedd. Viktigt att tävlingen kommer ut tidigt. 
Du behöver uppge en kontaktperson för tävlingen. Är det en ny tävlingsplats behövs adress 
och vägbeskrivning. Ange gärna vilken typ av svårighet, underlag etc som gäller för tävlingen.

Fördela uppgifter
Som tävlingsansvarig behöver du absolut inte göra allting själv. Däremot behöver du dela ut 
uppgifterna och be alla återkoppla för att ha koll på att allting blir gjort.

Redigera dokument

https://www.facebook.com/eva.karlsson.52459
https://www.facebook.com/notes/upplands-vk-f%C3%A5rsektionen/checklista-f%C3%A5rt%C3%A4vling/2091061617795644/
https://www.facebook.com/eva.karlsson.52459?eid=ARBwW9BFA_gUD1_-hCvVB4vgZ9Fe_hq2TlsB86u4Zu8c0wZLuRlEoVGa0KSX7Y3jx87cNIMlyzr9dI3j
https://www.facebook.com/groups/1444344252467387/#


Boka domare 
Boka domare så fort du har ett tävlingsdatum. Domarlistan finns på svak.se under tävlingar.
Domararvode inklusive resa betalas till fast taxa av SVaK till domaren (detta för att få det 
rättvist över hela landet). Summa framgår av blanketten tävlingsredovisning. 
Ibland behöver vi ordna boende och mat för domaren. 
Utse någon som har ansvar att serva domaren med mat etc under tävlingsdagen. Ibland kan 
tävlingssekreteraren vara en lämplig person för det.
Fråga domaren om hen vill ha en föråkare eller har andra önskemål. 
Kom överens med domaren om starttid och antal starter.

Veterinär
Kolla så fort du har ett tävlingsdatum om djurägaren har förslag på veterinär, ofta har de en 
bra kontakt. Det är bra om vi kan boka någon som bor hyfsat nära eftersom resekostnad och 
restid fördyrar. 
Tävlingsveterinär måste ansökas om hos Länsstyrelsen senast 3 veckor innan tävlingsdatum. 
Veterinären ska okulärbesikta djur och tävlingbana varje tävlingsdag före första start (ej vid 
VP o klubbtävling). Det brukar ta ca 30 minuter (sen tillkommer tid för resa). Veterinären 
betalas av Jordbruksverket och får anvisningar därifrån hur besiktningen ska gå till. Vi bokar 
veterinären och anmäler hos Länsstyrelsen och sen sköter allt sig självt. Du måste såklart 
bestämma tid med veterinären och se till att någon bistår vid besiktningen. 
Du behöver veterinärens kontaktinfo samt veterinärnummer. Du behöver adress till klubbens 
kassör samt klubbens organisationsnummer.

Här kan du anmäla tävlingsveterinär:
https://www.e-tjanster.lansstyrelsen.se/formservice/formDownload?
serviceName=lst_cfd_multiserv_formhotell_tr&scriptcomponent.cmtagname=trex-lst-
ansokan_veterinar1-cfd&service_name=ansokan_veterinar1&skip.login=yes

Marken
Både vid nya och gamla tävlingsplatser behöver förutsättningarna kollas från år till år. 
Ordna en träff med djurägaren (när det är lämpligt) och eventuellt någon/några erfarna 
klubbmedlemmar och checka av vilka marker som är tillgängliga och vilka djur, 
sammansättning lamm/tackor. Var ska banan läggas? mäta avstånd? uttag? hantering? 
parkering? släp? etc.  
Provvalla lite på djuren om det är lämpligt. 
Den här träffen görs innan tävlingen är bestämd men kan även till viss del behöva göras 
närmare inpå.

Fåren  
Kommer fåren vara i kondition för tävling? När brukar de klippas, klövkollas etc? 
Hur är allmäntillståndet, juver, storlek, lynne. Behöver några sorteras bort? 
Märkspray - obs kolla med djurägaren att det är ok att spraya djur. Tänk på att om möjligt 
inte ha med bortsorterade får i gruppen, även om de är märkta. Detta eftersom de då får 
veterinär anmärkning (även om vi sorterat bort dem själv). Det är bättre de är hemma OM 
det går att ordna. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fsulvk.org%2Fstyrelsen-2014%2F%3Ffbclid%3DIwAR2sh1bmrivj5D17lSV5DBNepryezkRFZ6JaXnnPTnv6NgsrrS3a86nhkRo&h=AT2IpfG0d_nqrM7MYzNgOd4y5WutRWGv_l46pkH_yTuBYN39YU0r3ktngWoxNOAkKkGXY3qMAue_nqrv13Qbk4DXmfvZilyRPLy4GG92dWMPNyt4NzBfxY414G6v8pPaBkBI1Zb7
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.e-tjanster.lansstyrelsen.se%2Fformservice%2FformDownload%3FserviceName%3Dlst_cfd_multiserv_formhotell_tr%26scriptcomponent.cmtagname%3Dtrex-lst-ansokan_veterinar1-cfd%26service_name%3Dansokan_veterinar1%26skip.login%3Dyes%26fbclid%3DIwAR2lXC0G7mI8Up07doivRrGM_dUnykeIpauaXw0vrYIHPl6Di-jfKGL9yNU&h=AT3hhYY9quhirnvPSSlqwfLbOl1t6HziO-ybBhDwL8Py2sgl_AKX3VFBz8FFYY_2JphtXlxcQLojCm5vcyHsPIwsLKS3oW-36o66KibH5m6UCeMHnwRuyzKvyJn58v2KNWTMUfhC


Parkering - Camping
Vid vissa tävlingar är det många som kommer med husbil/husvagn. Checka med djurägaren 
om det finns möjlighet till uppställning.
Var parkerar övriga? Funktionärer? Är det tillåtet köra bil ut till hanteringen? 

Träning - Invallning 
När? behövs det?, ska fåren vallas in?… Vad säger djurägaren? 
Utse någon som ansvarar och samlar ihop folk till detta. Tänk på att det måste vara erfarna 
ekipage om besättningen är ovallad. Undvik att vara på tävlingsfältet, om möjligt. Kör inte 
samma sträcka som tävlingen är tänkt att gå. 

Släpkärrorna 
När hämtar vi alla grejer, vem, hur?? Fråga djurägaren var vi kan ställa släpen.

Sponsorer - Priser
Fixa priser - utse någon direkt när tävlingen utannonseras som ansvarar för detta 
Vad har vi för priser? 
Boka priser på royalcanin.se. Slå ihop alla dagars tävlande för att komma upp i antal starter. 
De brukar inte vara kinkiga om detta så ansök även om inte antalet blir tillräckligt. Vilken 
adress ska priserna skickas till? de är ganska skrymmande.
Agria är SVAKs huvudsponsor och sponsrar alla tävlingar med lite småsaker. Bokas hos 
Annika.Forsberg@lansforsakringar.se och hämtas på Länsförsäkringar, Uppsala.
Tänk på att fråga vänligt.

Sekretariat - Husvagn/tält/annat? 
Vart ska sekretariatet vara? klubben har ett tält, räcker det? (ibland behövs tältet till 
domaren). Behöver vi låna tält? hyra? Kan domaren sitta i sin bil? i någon annans bil? Ibland 
kanske det behövs att domaren kan sitta högt etc.

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 uttaget.
 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” 



Hanteringsfållan 
Bygg en lämplig fålla. Fåren bör ha gått igenom den några gånger för att vänja sig. 
Planera för var tillbakatappade djur ska stoppas in. Kan även vara bra bygga en liten 
”sjukfålla” för de djur som inte ska vara med.
Behöver kanske 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? Omsorg om djuren är mycket viktig.

Presseningar och remmar 
Kolla att vi har presseningar och spännband (snören/buntband) till hanteringsfållan för att 
minska drag. Även några extragrindar är bra.

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. Vi har reflexvästar åt både 2- och 4-benta funktionärer. En 
tävlingsledarväst finns också.

Grindar nät 
Uttagsfållan 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. Vem flyttar dem dit och tillbaks?

Start- och prispall
Något att stå på för tävlande vid startstolpen?
Ordna med prispall.

Toaletten 
Var ska toan stå? Är det tillåtet släppa ut spillvatten? Hur, var, vem tömmer den? Toapapper, 
våtservetter. 
Toavagn går även att hyra billigt från IP Skogen – kommunens förråd, Uppsala. De har även 
Tält, Högtalare mmm. Måste bokas i god tid. Vem hämtar och lämnar tillbaks?

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. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.uppsala.se%2Fsv%2FKulturfritid%2FIdrott%2FIP-skogen%2F%3Ffbclid%3DIwAR1zsC1FtmdDdvzBGsojGVGEfbQlDkQoAAKky-f61zxbjHxcAXNe84wvh9E&h=AT02-n0cz9TNISgFDAsWxnWTW3_s7E-7fmQirDR7AfiQLEZxdRKJFrJE7CEZIqYDnLSUNW1FX41hAzrg1kqLSAuNPul_uFe8eZTUiovmJUmx7onMLRhKB0CgHYqDcT_eVEWs1zIfxHz4ezHzoRB1sQ


Transportfordon 
Vem drar hem släpen? 

Protokollen mm 
Vem skriver ut protokoll och tar med? 
Alternativ användning skrivare, ström, dator??
Resultattavla?
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. 

Sekretariatslådan 
Var är sekretariatslådan är den komplett? Normalt finns den i släpet.

Chipscanner 
Ligger den i sekretariatslådan? 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… 
I öppna Facebookgruppen finns filer från tidigare tävlingar. Kopiera lämplig tävling och gör 
ett nytt dokument. Det går bra göra online eller ladda upp från dator. Använd FB-gruppen 
för att nå ut till folk. Är det kris,, fråga även i SVAK-gruppen.

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... 

LÄNKAR 
Regler och anvisningar
http://www.svak.se/?page_id=159

EFTER TÄVLING

PLOCKA IHOP
Tänk på att i god tid, tydligt informera alla medlemmar på plats, både tävlande och 
funktionärer, att vi förväntas hjälpas åt efteråt och packa ihop allting. 
Kom ihåg att slå sönder kanter på hål efter stolpar ute på banan (skaderisk). 
Se till att precis ALLT kommer bort. En kvarglömd grind eller armeringsjärn etc kan förstöra 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.svak.se%2F%3Fpage_id%3D159%26fbclid%3DIwAR01HlpEVWdHUePFS1QxgfGFRP7izRSMX8u3Gdgl7DX6DwR4IwApLeW9yCQ&h=AT0BwVKzCBOZHN4zabhUT9ajjV8k8Kf6agP9V6sqFhL9hJZPYcD96dm1KPemHerTR2QxDzWhUOvPEgxqK5iNSAyz06g4Q621c9yS00R9rWvEdYumWesLHggTDtFBOC6DkS1nL8FE


en betesputsare tex. Vägskyltar är lätt att glömma… 
Tänk på att skräp och sopor måste tas om hand. Ibland kan det behövas gå en runda för att ta 
hand om hundbajs etc.
Om något ska stå kvar? tänk på att betesdjuren kan förstöra grindar, välta dem etc. 
Vart ska grejerna efteråt? organisera så någon kör/hämtar. 

ÖVRIGT EFTER TÄVLING
Se till att IT-ansvarig får originalprotokoll för rapport på Vallreg. Ska förvaras i 2 år 
(tävlingsledarens ansvar).
Foton/reportage där huvudsponsorer syns ska publiceras på FB och hemsida. Skicka även till 
SVAKs hemsida (uppskattas). 
Tacka sponsorer.
Tävlingsredovisning till SVAK - Anki Setterwall fixar - stäm av 
Intrång markägare - använd Formulär Intrång - Antingen fyller djurägaren i själv eller så gör 
tävlingsledaren/projektansvarig det. Se till att det blir gjort.
Återkoppling funktionärer
Utvärdering

ÅTERBETALNING

Återbetalningsformulär

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fspreadsheet%2Fviewform%3Fformkey%3DdGx6QjBrdzlkelZrTHI5dVJacy0tU3c6MA%26fbclid%3DIwAR1cVVoWRa1TqniIF_KM4EVJb_mU7XyLNI2Zfh7wCQVP59Ln4VjkRc38xgc%23gid%3D0&h=AT0xADhR4b4Fxk-VI3sszSnCldEiRVlQIqUOHEL7Wt_SpoxtTfqa6L1k3UVYJU6AcIhb-mvZmrfIkPIqb0GrIoCEtOYEDea-yDaT7hu_FwuDrGm-LlFqbOgj5vPpDISkQmOeIyY9
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fspreadsheet%2Fviewform%3Fformkey%3DdFFTbHEwa2tZc24yVjNIa3ZDSHVnZ2c6MA%26fbclid%3DIwAR1LMQdlXqhpObwjyVph38gy44M1RvwQYGkJX3FHh9_5scNk62uiCwfWJCE&h=AT3ZeK9QR-zUGx4ZvUlltHcREKkCuyoxsg87D-Fg_lA1qf-iLR7EWgkmT09-ZY1UGd9YE4iFBEvpvFFGF6mMAwEAP7gHnX0aL9SlRP39DwWsDRcSaK9xQEJcbCEsmYxVuuj04J9w

