
              MOTION TILL SVAKs FULLMÄKTIGE 

                       Inrätta en skadefond 

För FULL ersättning till djurägare vid skador/olyckor vid Tävlingar/träningar i 

SVAKs eller dess Lokalklubbars regi. 

Vi i Upplands Vallhundsklubb anser att något måste göras för att se till att de djurägare som 

ställer upp med sina djur till tävling/träning i vår regi ALLTID ska hållas fullt ekonomiskt 

skadefria vid våra arrangemang vid händelse av olyckor som medför skador eller i värsta fall 

avlivning av djur. 

I Tävlingsreglerna står att det är: 

 ” SVAKs ansvar Att tillse att de djur som används vid tävlingar och prov är försäkrade, även 

de skador som omfattar tredje man” 

 Vi tycker det är oacceptabelt att, som styrelsen tyckte, djurägarna ska delges någon form av 

”kontrakt” innan tävling där de i princip får ”skylla sig själva” om de lånar ut värdefulla djur. 

De ersättningsnivåer i Agrias försäkring (trots att de omförhandlades våren 2020) + 

ersättning från SVAKs nuvarande fond täcker INTE liv-värdet för avlivade djur och den 

veterinärersättning som finns att få via SVAKs nuvarande fond täcker knappast besök av 

veterinär under jourtid (då de flesta av tävlingarna ligger) 

Att varje lokalklubb ska ha en egen fond (som något förslag på årsmötet 2020 var) för detta, 

anser vi orimligt, dels för att vi inte kan påverka anmälningsavgifterna och därmed få till 

medel för en fond. Dessutom inträffar ju dessa skador tack och lov väldigt sällan och det 

vore därför orimligt att varje lokalklubb skulle sitta på dessa pengar. 

Vi förstår att det blir orimligt dyrt att ha en Försäkring som skulle täcka detta, men vårt 

förslag är därför att: 

 Skapa en Skadefond inom SVAK som till FULLO täcker djurägarnas ev. kostnader vid 

skador/avlivade djur. Naturligtvis ska ev. avlivade djur vara utdömda av veterinär och liv-

värdet satt av oberoende person/organisation.  

Detta borde kunna göras genom att Anmälningsavgiften till tävling höjs och en del av det 

(tex 10-15:-/start) öronmärks till fonden.  
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