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Klage over springbræt ved konkurrence
Vi har efter en kredskonkurrence modtaget en klage over springbrættet i B-klassen. En lille terrier
springer i B-klassen over brættet, som desværre viser sig at være ustabilt, så hunden får et skred i
det ene bagben. Efterfølgende viser denne skade sig at kræve operation og genoptræning.
Ovenstående hændelse er selvfølgelig dybt beklagelig, og det er ikke acceptabelt, at vores hunde får
skader i forbindelse med afvikling af vores konkurrencer.
Derfor vil vi komme med denne indskærpelse for standarden af vores springbrætter: Et springbræt
skal stå absolut stabilt på underlaget, hvor det er placeret, og dette er dommerens ansvar. Man må
evt. træde kraftigt op på springbrættet, så man er helt forvisset om, at det står stabilt. Er underlaget
så ustabilt, at det ikke kan lade sig gøre, må springbrættet flyttes til et bedre underlag.
Et springbræt må selvfølgelig ikke være råddent, for tyndt til at modstå kraftpåvirkningen, når
hunden springer op på det, eller på anden måde kunne udgøre en unødig fare for hunden.
Det kan ikke undgås, at der er en vis påvirkning af brættet, når en hund springer op på det, men det
skal stå stabilt i underlaget uden problemer. For en god ordens skyld vil vi lige gøre opmærksom på,
at kæderaslen fra springbrættet eller lignende lyde IKKE betragtes som et problem, som gør det
nødvendigt at kassere springbrættet. Der må man forlange, at hunden kan springe uden at lade sig
påvirke at "småting" i omgivelserne.
Hvis man som dommer præsenteres for et råddent eller på anden måde ustabilt springbræt, skal man
kassere det, og lokalafdelingen må så stille et andet springbræt til rådighed. Er dette ikke muligt,
kan det blive nødvendigt at aflyse konkurrencen i den pågældende klasse på konkurrencedagen.
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