
Några rader om vad Jämtland Härjedalens Älghundklubb förväntar sig av Dig som 

representerar klubben vid SM, Nabokamp eller Klubbkamp. 

 

För det första vill vi från JHÄKs styrelse gratulera Dig till en bra hund och naturligtvis är vi 

glada och stolta över att Du och Din hund vill representera klubben. 

Att representera klubben innebär att Du har många blickar riktade mot Dig och att många vill 

prata med Dig (både media och privatpersoner). Du kommer i dessa kontakter upplevas 

företräda Jämtland Härjedalens Älghundklubb. JHÄK är en lokalklubb inom Svenska 

Älghundklubben (SÄK) som i sin tur ingår i Svenska Kennelklubben (SKK). SKK har gett ut ett 

antal riktlinjer/policys för verksamheten som är det är viktigt för oss alla inom JHÄK att följa i 

den praktiska vardagen och därför viktigt för oss att även att Du är ambassadör för det 

synsättet när Du intervjuas eller för samtal med människor som inte är så insatta i vår 

verksamhet. 

När det är Nabo- eller klubbkamp ingår Du och Din hund dessutom i ett lag där ni 

tillsammans representerar klubben. Teamet förstärks av att klubben tillhandahåller 

profilklädsel som tydligt visar vilken klubb Du representerar. 

För att göra det enklare för Dig att ta ställning om Du vill ställa upp på att representera 

klubben har vi ställt samman några punkter om vilka förväntningar vi har på Dig som 

representant. 

Vi vill att Du känner Dig och agerar som en medlem i vårt lag och att det är lagets resultat 

som är det viktigaste. 

 Det innebär att varje poäng är viktiga för laget. Tänk därför på att i möjligaste mån fullfölja provet. Ett 

brutet prov bidrar inte med några poäng för laget. 

 Vi vill att Du deltar i den utsträckning som vår lagledare ger information om t ex att delta i 

gemensamma möten och måltider inklusive den avslutande middagen. 

 Var noga med att inte till andra deltagare uttala Dig negativt/nedsättande om någon av hundarna i 

samma tävlan. 

 Uppträd korrekt och respektfullt och tala inte nedsättande om andra hundägare, domare eller andra 

deltagare 

 Var artig och visa gott omdöme när Du använder sociala media (SKKs riktlinjer om sociala media 

bifogas) 

 Det är viktigt att vi i vår verksamhet och uppträdande gynnar förtroendet för en seriöst bedriven 

verksamhet. Vi genomför jaktprov som ett viktigt underlag för avelsverksamheten. Vi har respekt både 

för hundar och älgar (SKKs jakthundspolicy bifogas) 

 Respektera SKKs alkoholpolicy (bifogas). 

 

Slutligen vill vi från styrelsen återigen gratulera till det goda resultat som gör att Du får 

möjligheten att representera klubben och vi önskar Dig lycka till vid kommande tävling. 

 

Styrelsen för JHÄK 

 


