Fremgangsmåde i kreds 6 ved behandling af sager vedrørende hundebid
Jf. orientering nr. 78 er det kredsbestyrelsen, der skal godkende en hund, når den til en konkurrence
har bidt figuranten og er blevet diskvalificeret 2. gang.
Orientering nr. 78 skal efterkommes.
Der nedsættes en godkendelsesgruppe, der består af følgende personer:




Formanden for kredsens dommerudvalg eller en person udpeget af dommerudvalget.
Formanden for kredsens konkurrenceudvalg eller en person udpeget af
konkurrenceudvalget.
Kredsformanden eller en person udpeget af kredsformanden.

Endvidere kan godkendelsesgruppen søge bistand hos kompetente personer til ad hoc opgaver.
Godkendelsen skal foregå på et for hunden ikke kendt sted og med minimum 2 figuranter, som
hunden ikke kender.
Hunden skal vise, at den kan lave påvisning/halsgivning i andre klasser end den klasse, hvori den
var blevet diskvalificeret. Hunden skal kunne rundere figuranten i både stående, liggende og
siddende stilling, uanset hvilken klasse hunden befinder sig i.
Hunden skal prøves under konkurrencelignende forhold, således at man i størst mulig omfang
genskaber de omstændigheder, hvor hunden har bidt figuranten.
Bider hunden ved godkendelsen, kan hunden tidligst stille til godkendelse efter en måned. Biddet
ved godkendelsen tæller ikke som til en konkurrence. Hunden har maksimalt tre
godkendelsesforsøg ved kredsbestyrelsen. Hvis hunden bider i tredje test, kan den ikke længere
deltage i konkurrencer, hvor der indgår rundering eller eftersøgning.
Omkostningsdækning til medlemmer af godkendelsesgruppen og figuranter i forbindelse med
godkendelsesforretningen afholdes af lokalforeningen og kreds 6 med 50 % til hver.
Kredskassereren står for opkrævning hos lokalforeningen og afregning til godkendelsesgruppen og
figuranter.
Godkendelsesgruppen udfærdiger et arbejdspapir, hver gang den har været benyttet. Arbejdspapiret
skal indeholde begrundelse for godkendelse eller ej.
Sagsgang for brug af godkendelsesgruppen.
Lokalforeningsformanden for den hundefører/hund, der skal godkendes, tager kontakt til formanden
for konkurrenceudvalget mindst 3 uger før godkendelsestest og aftaler de nærmere omstændigheder.
Konkurrenceudvalget står for registrering af hunde, der bliver diskvalificeret for bid.
Kredsorienteringen er gældende for hundeførere i kreds 6 og gælder i alle konkurrencer (lokale,
kreds, landsdækkende samt konkurrencer i andre kredse).

