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Svenska Draghundsportenförbundeten
vill
Ändringar föreslagna i gult till förbundsstämman 2021
Draghundsporten Vill är namnet på Svenska Draghundsportförbundets idéprogram, det
samlade sättet att beskriva vår vision och vår idé om hur vi vill bedriva vår verksamhet, idag
och i framtiden. I grunden handlar det om att vi vill vara en del av samhället som bidrar till en
mer hållbar värld där vår verksamhet främjar tolerans, inkludering, folkhälsa och människors
egenmakt.
Draghundsport är fysisk aktivitet som vi utför tillsammans med våra hundar för att både vi och
hundarna skall ha roligt, må bra och kunna prestera mera.
En förutsättning för att vi skall kunna utöva vår idrott är att hundarna är friska och gladamår
bra, därför lägger vi störstastor vikt på god hundhållning.
Draghundsport består av träning och lek, tävling och uppvisning.
Vi organiserar draghundsporten i självständiga föreningar och distrikt som tillsammans utgör
en fri och frivillig folkrörelse förenad i Svenska Draghundsportförbundet.
Vi delar in vår idrott
Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och
psykiskt som socialt och kulturellt.
Vi delar in vår idrott efter ålder, syfte och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet
idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar och unga
vuxna 13–25 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 25 år. Även om
idrottsrörelsen definierar barnidrott som det som pågår upp till och med tolv års ålder är det
självklart att även idrottande barn är barn upp till 18 års ålder, helt enligt barnkonventionen.
I barnidrotten leker vi och låter barnen lära sig olika idrotter. Barnets allsidiga idrottsutveckling
är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens
villkor.
I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på prestationsinriktad tävlingsidrott och
hälsoinriktad bredd- och motionsidrott breddidrott och elitinriktad idrott.
Hälsa, trivsel och välbefinnande är normgivande inom idrotten.
I den tävlingselitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat
vägledande.
I den hälsoinriktade bredd- och motionsidrotten är trivsel och välbefinnande normgivande
medan prestation och resultat är av underordnad betydelse.
Vid all övergång mellan ålders- och ambitionsrelaterad verksamhet ska stegring ske
successivt och hänsyn tas till individens behov och förutsättningar.
Därför vill vi utforma draghundsporten så att
• den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll
• alla som vill, oavsett, ålder, kön, religion, etnicitet, nationalitet eller fysiska och psykiska
förutsättningar, får vara med i SDSF’s verksamhet.
• den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar.
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• de som deltar får och ska vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet.
• den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap i en utvecklande miljö med
väl utbildade ledare.
• den bedrivs med god hundhållning och under säkra former för så väl hund som förare.
Bra i idrott och bra idrott
Fysisk utveckling
Idrott är fysisk aktivitet. Kroppen är skapad för aktivitet. Därför är idrott bra och utvecklande
för oss människor. Genom idrottsverksamheten tränar vi och utvecklar kroppen så att vi mår
bra och kan prestera mera såväl på idrottsbanan i idrotten som i vardagen. Genom att vara
kontinuerligt aktiva vidmakthåller vi vitala funktioner även när vi blir äldre. Idrotten har på så
sätt stor betydelse för folkhälsan.
Psykisk utveckling
Idrott svarar mot djupt liggande mänskliga behov. I, i idrotten får vi utlopp för glädje och
spontanitet, vi trivs och mår bra. Människan behöver utmaningar och mål att sträva efter.
Draghundsport är utmanande och spännande. I idrotten finns ett inbyggt tävlingsmoment som
inspirerar oss att testa våra gränser, att uppnå bättre resultat och att prestera mer. Att nå ett
uppsatt mål skänker tillfredsställelse oavsett nivå. Att kämpa tillsammans med andra för att
nå detta mål ger erfarenheter som är värdefulla på livets alla områden. Draghundsport rätt
bedriven är bra för barn. Forskningsresultat visar att idrottsaktiviteter medverkar till barns
allsidiga utveckling. Därför bör alla barn ha möjlighet att idrotta varje dag – i skolan, i
föreningen eller spontant i bostadsområdet. Draghundsport rätt bedriven är bra för barn.

Social utveckling
Idrott ger gemenskap. För många är kamratskapen i föreningen ett avgörande skäl att
engagera sig. Många barn och ungdomar får i föreningen en trygg social gemenskap. De lär
sig att respektera och umgås med andra människor, också över generationsgränser,
kulturella och etniska gränser, över generationer och med olika etniska och kulturella
bakgrunder. Genom ledarna får de positiva vuxna förebilder. Samhörigheten i föreningen
motverkar människors isolering ofrivillig ensamhet. Draghundsport, rätt bedriven, ger ett
mervärde som ska vara tillgängligt för alla som vill.
Demokrati
Varje deltagare ska, inom de ramar som är tillgängliga, få möjlighet att utvecklas efter sina
och den egna gruppens önskemål. Detta uppnås genom att alla medlemmar, oavsett ålder
och kön, är delaktiga i de beslut som formar verksamheten. En viktig del av idrottsrörelsens
demokratiska fostran är att varje människa kan påverka genom att ta ansvar för sig själv och
sin grupp, såväl genom en demokratiskt uppbyggd mötesverksamhet som i den vardagliga
träningen och tävlingen.
FostranBildning
Vi ska med en genomtänkt verksamhet påverka attityder och värderingar på ett positivt sätt.
Särskilt viktigt är det att verksamheten är utformad så att barn lär sig respektera varandra
som kamrater och medtävlare. Att glädjas åt varandras framgångar och stötta varandra vid
motgångar är viktiga delar i idrottsgemenskapen. Inom idrotten lär vi oss hur kroppen
fungerar och tar ställning mot sådant som är skadligt och nedbrytande, t ex mobbing och
användandet av droger.
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Jämställdhet
Idrotten är lika viktig för kvinnor som för män, för flickor som för pojkar alla individer. Och alla
är lika viktiga för idrotten. Därför ska det inom draghundsporten finnas jämställdhet mellan
könen. Med det menar vi att det ska finnas lika möjligheter för alla, oavsett kön, att utöva
idrott vilket kräver att kvinnlig och manlig idrott värderas och prioriteras på ett likvärdigt sätt.
Vi delar på ansvaret för utvecklingen genom att på alla nivåer inom SDSF ta tillvara såväl
kvinnors som mänsindividers olika erfarenheter och värderingar som ledare. Vi fördelar och
utformar också uppdragen så att både kvinnor och män kan medverka individens
förutsättningar.
Rent spel
En känsla för ärlighet och rent spel ligger i idrottens natur. Det är meningslöst att tävla om
inte alla följer gemensamt uppsatta regler. Därför arbetar vi för en konsekvent
regelefterlevnad och uppmuntrar gott uppträdande såväl på som vid sidan av idrottsarenan.
Därför tar SDSF också avstånd från och arbetar aktivt mot användandet av förbjudna
preparat – doping – för att uppnå bättre resultat.
Idrott för barn
Med idrott för barn avser vi i allmänhet idrott upp till tolv års ålder.
Barnets allsidiga utveckling är normgivande för verksamheten och bedrivs ur ett
barnrättsperspektiv samt följer barnkonventionen.
I barnidrotten leker vi och låter barnen lära sig olika idrotter och därigenom utveckla sina
fysiska grundfärdigheter.
De attityder och värderingar som förmedlas där präglar i stor utsträckning barns och
ungdomars personliga utveckling. goda vanor samt en kamratlig och trygg social gemenskap.
Tävlingen är ett naturligt inslag i idrotten, liksom i leken. Den måste bli just enTävling ska vara
en del av leken och ha som mål att barnetn har roligt och lära sig draghundsporten. Vinnaförlora situationerna bör avdramatiseras. Vi ska pröva alternativa tävlingsformer där de
barnen tävlar mot sig själva och sina egna resultat, lära barn att handskas med såväl vinst
som förlust.
Vi ska kontinuerligt se över tävlingssystemen i barnidrotten och anpassa dem till vad som är
lämpligt för respektive utvecklingsnivå.
Draghundsport för barn ska i första hand bedrivas i enkla former i närområdet. Den ska
stimulera ett livslångt idrottsintresse. En allsidig motorisk träning i unga år har en positiv
inverkan på idrottsprestationerna senare i livet. Tränings- och tävlingsfrekvens ska hållas på
en rimlig nivå, idrotternas naturliga säsongskaraktär ska respekteras i barnidrotten. De som
leder barnidrott ska, förutom sin kunskap om idrott och lek, ha grundläggande/god kunskap
om hur barn utvecklas barns utveckling fysiskt, psykiskt och socialt, de skilda behov som
flickor och pojkar har. Barn ska göras delaktiga i utformningen av och innehållet i den egna
idrottsverksamheten. De ska få lära sig de demokratiska spelreglerna och tidigt vänjas vid att
ta ansvar för egen och gemensam utrustning.
Riktlinjer
Barnidrotten präglas av lek och lusten att pröva olika idrotter.
Barnen ska ges en kamratlig och trygg social miljö, där de kan utvecklas och bli delaktiga i
utformningen av verksamheten och därmed vänja sig vid att ta ansvar för sig själva och
andra.
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Barnen ska lära sig att ta hänsyn till kamrater och ledare samt lära sig vikten av rent spel.
Tävlingsverksamheten ska huvudsakligen ske lokalt och resultaten ska ges liten
uppmärksamhet.
Vem gör vad
• KlubbenFöreningen utformar, med idrottens gemensamma mål och riktlinjer som grund, sitt
program för barnidrotten enligt sina egna förutsättningar inom de ramar SDSF och RF anger.
• KlubbenFöreningen avgör om man ska söka samarbete med någon annan klubb förening
på orten och/eller med Skol IF och skolan, exempelvis för att anordna gemensamma
idrottsskolor.
• KlubbenFöreningen och SDSF’s styrelse ska i samverkan med SISU Idrottsutbildarna
erbjuda alla som leder idrott för barn en adekvat utbildning.
• SDSF’s styrelse utformar, med idrottens gemensamma mål och riktlinjer som grund,
program för barnidrotten.
• SDSF’s styrelse avgör tävlingsutformningen inom de grenar som bedrivs inom SDSF och
stimulerar genom informations- och utbildningsinsatser utvecklingen på det sätt man finner
önskvärt.
Prestationsinriktad tävlingsidrott och hälsoinriktad bredd- och motionsidrott Breddidrott och
elitinriktad idrott
Vi delar in draghundsporten för ungdom och vuxna i prestationsinriktad tävlingsidrott
breddidrott och hälsoinriktad bredd- och motionsidrott elitinriktad idrott.
Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. Att tävla
är en viktig del av idrotten. Att tävla med andra eller sig själv ger spänning och utmaningar.
Att tävla är därför naturligt för idrottsfolkutövare – det är ett sätt att umgås. Den i tid mest
omfattande verksamheten är dock träningen.
I all motionsbreddverksamhet är det träningen som är den viktigaste delen.
I den breda tävlingsidrotten kan tävlingsresultaten ge viktig stimulans, men det är trivsel och
välbefinnande som är normgivande.
Prestationsutveckling, trivsel och välbefinnande - de tre motiven för draghundsporten får olika
hård betoning inom de olika verksamhetsområdena eftersom målen för verksamheten är
olika. Satsningen blir beroende påav vilka mål manutövaren har. U, utformningen och
innehållet i verksamheten blir olika. All draghundsport, oavsett nivå, ska bedrivas utifrån
idrottsrörelsens gemensamma värdegrund.
SDSF ska motverka att internationella mästerskapstävlingar inrättas för allt yngre åldrar.
Hälsoinriktad bredd- och motionsBreddidrott för ungdom
Vissa ungdomar har talang och vilja att satsa helhjärtat på en elitidrottskarriär, medan andra
fortsätter sitt idrottande enbart för gemenskapens, lustupplevelsens och det egna
välbefinnandets skull. Det är emellertid viktigt att denna uppdelning inte är statisk och sker för
snabbt tidigt eftersom flickors och pojkars aktivas ambition kan variera över tid samtidigt som
deras skiftande utvecklingstakt gör det omöjligt att säkert bedöma individens idrottsliga
framtidsmöjligheter.
För de allra flesta är det emellertid föreningstävlingar eller kanske DM/SM som blir
idrottandets högsta upplevelsenivå.
En viktig fråga för SDSF’s framtid är vad som sker med dem som vill vara kvar i
verksamheten men inte har någon högre idrottslig ambition än att bara få vara med utöva
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idrotten. De kan inte delta i all satsning förbundet bedriver, det kan ingen begära, men de ska
kunna delta i gemenskapen och vara delaktiga i utövandet av draghundsporten.
Ungdomarna kan bör vara delaktiga i att själva organisera en sådan verksamhet. Hanterar
SDSF detta väl kan det vara en bra och naturlig rekryteringsmöjlighet av nya ledare.
Ungdomar som först i tonåren söker sig till draghundsporten ska ges möjlighet att utveckla sitt
nyvunna intresse, både som aktiva och ledare.
Gemenskapen med både jämnåriga och vuxna, eget ansvarstagande, farten och upplevelsen
likaväl som den fysiska aktiviteten i sig är centrala faktorer i varje ung människas fysiska och
psykiska utveckling. Det är viktigt att förbundSDSF och föreningarna utvecklar
verksamhetsformer vad gäller såväl träning som tävling, som svarar mot tillgodoser dessa
behov, också för flickor och pojkar aktiva ungdomar med lägre idrottsliga ambitioner.
Riktlinjer
Övergången mellan barn- och ungdomsidrotten ska ske successivt och hänsyn tas till flickors
och pojkars de aktivas olika behov, förutsättningar och utvecklingstakt.
Samarbetet i övergången från prestationsinriktad tävlingsidrott till hälsoinriktad bredd- och
motionsidrott elitinriktad idrott och breddidrott för ungdomar ska ske.
Oavsett valet av ambitionsnivå för utövandet av draghundsporten ska alla ges stöd och
trygghet samt möjlighet att utvecklas och delta i den sociala gemenskapen.
Vem gör vad
• SDSF avgör hur man vill utforma en bred ungdomsverksamhet i enlighet med idrottens
gemensamma mål och riktlinjer.
• SDSF ansvarar för att klubbenföreningen utvecklar verksamhetsformer för flickor och pojkar
aktiva som vill fortsätta idrotta på motionsnivå.
• SDSF ansvarar för att alla som vill erbjuds en möjlighet att få vara kvar i gemenskapen
oavsett idrottslig ambitionsnivå.
Prestationsinriktad draghundsport för ungdom
Med ungdom avser vi åldrarna 13-25 år.
Hänsyn måste tas till att såväl de fysiska som psykiska förutsättningarna kan variera kraftigt
inom en åldersgrupp. Hänsyn måste också tas till olikheterna mellan flickor och pojkar aktiva
och den ökade betydelse könstillhörigheten får under ungdomsåren. Vissa ungdomar har
talang och vilja att satsa helhjärtat på en elitidrottskarriär, medan andra fortsätter sitt
idrottande enbart för gemenskapens, lustupplevelsens och det egna välbefinnandets skull.
Det är emellertid viktigt att denna uppdelning inte är statisk och sker för snabbt tidigt eftersom
flickors och pojkars aktivas ambition kan variera över tid samtidigt som deras skiftande
utvecklingstakt gör det omöjligt att säkert bedöma individens idrottsliga framtidsmöjligheter.
För de allra flesta är det emellertid föreningstävlingar eller kanske DM/SM som blir
idrottandets högsta upplevelsenivå.
Vilja att satsa hårt på prestationsinriktad tävlingsidrott påverkas av många faktorer.
Förutsättningarna för själva idrottsutövandet förändras genom puberteten. Hänsyn ska tas till
detta i uppläggning och stegring av svårighetsgraden i träning och tävling. De som leder
ungdomsidrotten måste ha god kunskap inte bara om hur man utvecklar kompetensen inom
draghundsporten, utan också om hur flickor och pojkar utvecklas, fysiskt, psykiskt och socialt.
Ungdomarna måste behandlas individuellt och få tid att testa sin förmåga innan de väljer
mellan en prestationsinriktad elitinriktad satsning eller ett mindre ambitiöst breddidrottande.
I utbildningen till en framgångsrik draghundskörareförare ingår också att skaffa sig kunskap
om faktorer som påverkar idrottandet. H, hur kroppen fungerar vid olika slags belastningar,
hur man äter och dricker rätt, hur man påverkas negativt av droger, hur man förebygger
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skador och ohälsa, hur man planerar sin tid och hur man kan medverka i de
utvecklingsprocesser i vilka ens eget idrottande ingår.
Vi ska ge varje individ, oavsett kön, samma möjligheter att utveckla sina personliga
ambitioner, intressen och talanger.
SDSF ansvarar för all, till förbundet kopplad, tävlingsidrott. De och bygger upp sina egna
system för prestationsutveckling inom ungdomsidrotten och samt styr genom sin
tävlingsuppläggningtävlingsupplägget verksamheten i föreningarna. Det måste säkerställas
att den detta ger långsiktig utveckling och inte blir för tidsmässigt krävande. Ungdomar
behöver tid till träning och återhämtning. Hänsyn ska också tas till ungdomarnas skolsituation,
vad beträffar intensitet i studierna och i vissa fall också byte av skol ort. Den som inspirerar
en ung idrottstalang till en hårdsatsning med sikte på elit inom sin idrott måste ta ansvar inte
bara för den idrottsliga verksamheten utan även medverka till en positiv allsidig utveckling för
individen. Ledaren ska i nära samverkan med föräldrar och skola ge det stöd som är möjligt.
Helhetssynen på människan är grunden i denna svenska modell för elitidrottssatsning.
Idrottsungdomarna ska inspireras att göra den satsning som erfordras. Individen sätts i
centrum genom det stöd som ges, samtidigt som var och en tar ansvar för sin egen
utveckling.
SDSF ska verka för att öka möjligheterna till kombinationen av studier och
specialidrottsträning i idrottsgymnasieverksamheten. Idrottsplutoner och träningsgrupper vid
olika högskolor samt ett särskilt stipendiesystem för dem som kombinerar sin elitsatsning
med eftergymnasial utbildning är andra utvecklingsområden.
Modeller för socialt ansvarstagande kan även utvecklas på regional och lokal nivå genom
samarbete mellan föreningar och skolor.
Riktlinjer
Flickor och pojkar Aktiva som har talang och ambition att göra en seriös elitsatsning ska ges
möjlighet att göra till detta under socialt trygga former.
Övergången mellan barn- och ungdomsidrotten ska ske successivt.
Tävlingsverksamheten ska utformas så att den stimulerar till kvalitativ och långsiktig idrottslig
utveckling, och motverkar utslagning.
De som leder ungdomsidrotten inom SDSF’s verksamhet ska få möjlighet att fördjupa sina
kunskaper såväl om träningsplanering inom draghundsporten, som om flickors respektive
pojkars fysiska, psykiska och sociala utveckling.
Vem gör vad
• KlubbenFöreningen sätter upp sina mål för den prestationsinriktade idrottsverksamhet man
vill bedriva för ungdomar och ansvarar för de metoder som används inom föreningen för att
uppnå dessa mål, följer RF och SDSF’s riktlinjer.
• SDSF ansvarar tillsammans med klubbenföreningen för att de flickor och pojkar aktiva som
har en speciell talang och vill satsa mot den yppersta eliten ges bästa möjliga förutsättningar
för detta.
• KlubbenFöreningen, med stöd av SDSF’s junioransvarigaledare ansvarar för kontakter med
skola och föräldrar när det gäller att ge stöd till enskilda ungdomars idrottssatsning.
• SDSF ansvarar för att utforma tävlingsidrotten för ungdom i enlighet med den svenska
idrottens gemensamma mål och riktlinjer.

Draghundsporten Vill
Ändring föreslagna till förbundsstämman 2021

Prestationsinriktad draghundsport för vuxna
Med vuxna avser vi dem som är över 25 år.
Med elitidrott avses idrott på mästerskapsnivå, nationellt och internationellt och den
träningsverksamhet som erfordras för detta.
Satsar man mot elit så krävs i övergången till senioråldrarna en total satsning om man vill nå
internationell framgång. Alla som vill ska få möjlighet att testa sin förmåga och få det stöd av
kompetenta tränare, möjligheten att själv söka och inhämta kunskap, och de goda
träningsförhållanden som är förutsättningar för att lyckas.
Den aktive behöver stöd i sin satsning så att den inte äventyrar hans eller hennes framtid inte
dennes framtid äventyras. Samspel mellan idrottsorganisationer och samhälle med
kombination av elitsatsning och studier, är ett bra exempel.
Idrotten ska värderas och prioriteras samt resurser ska fördelas på ett för kvinnor och män
likvärdigt sätt.
Riktlinjer
Utövare av draghundsporten ska ges möjligheter att, inom ramen för svensk idrotts etiska
värderingar, maximalt få utveckla sin prestationsförmåga med sikte på att uppnå internationell
elitnivå.
Aktiva och tränare ska ges möjligheter att snabbt tillgodogöra sig nya rön inom forskningen
och intressanta erfarenheter från andra idrotter.
Utvecklingsarbete om kvinnor och idrott ur ett kvinnoperspektiv bör betonas.
Vem gör vad
• KlubbenFöreningen sätter upp sina mål för den prestationsinriktade idrottsverksamhet man
vill bedriva och ansvarar för de metoder som används inom föreningen för att uppnå dessa
mål, följer RF och SDSF’s riktlinjer.
• SDSF ansvarar tillsammans med klubbenföreningen för att de kvinnor och män som har en
speciell talang och vill satsa mot den yppersta eliten ges bästa möjliga förutsättningar för
detta.
• SDSF ansvarar för att kraftsamla resurserna när det gäller att förmedla resultat av forskning
och gemensamt utvecklingsarbete inom den prestationsinriktade tävlingsidrotten till distrikten
och klubbarnaföreningarna, liksom till och mellan tränare och aktiva i olika idrotter.
Utbildning för ideellt ledarskap
Nästan två tredjedelar av alla barn och ungdomar i vårt land är under någon period av sitt liv
med i idrotten. Det ger idrottsledarna de näst efter familjen och skolan största möjligheterna
att påverka och fostra bilda ungdomarna och härigenom bidra till en positiv
samhällsutveckling. Detta ställer krav på verksamhetens kvalitet och lägger ett stort ansvar
på ledarna. Därför är det av stor betydelse för dem de att få möjligheter att kontinuerligt skaffa
sig nya kunskaper.
Den frivilliga ledarutbildningen kommer att vara av avgörande betydelse för
utvecklingsarbetet inom draghundsporten. Genom den kan nya kunskaper som bygger på
forskningsrön och gemensamt utvecklingsarbete föras ut till ledare på alla nivåer.
Utbildningen handlar inte bara om idrottsutveckling utan fokuserar på frågor som ledarskap,
etik och moral. I utbildningen av tränare och aktivitetsledare ska ingå utbildning i hur barn,
ungdomar och vuxna utvecklas fysiskt, psykiskt och socialt.
Det är också angeläget att de aktiva, både ungdomar och vuxna, får tillgång till och skaffar sig
teoretisk utbildning inom draghundsporten som gör att de bättre kan förstå sammanhangen
och kan prestera bättre.

Draghundsporten Vill
Ändring föreslagna till förbundsstämman 2021

Riktlinjer
Utbildningen ska anpassas efter ledarnas behov och vara av god kvalitet såväl till sitt innehåll
som i sin pedagogiska uppläggning.
Ledare på alla nivåer ska för att stärka kvalitén i verksamheten erbjudas möjligheter till minst
ett utbildningstillfälle per år.
Utbildningen ska organiseras med hänsyn till skillnader mellan flickor och pojkar, kvinnor och
män, för att på sikt ge varje individ, oavsett kön, samma möjligheter att utveckla sin
personliga ambition, sitt intresse och sin talang.
Ledarutbildningen ska bygga på forskningsrön och erfarenheter från utvecklingsarbete inom
olika idrottsliga områden och dra nytta av erfarenheter från idrottsanknutna yrkesutbildningar.
Vem gör vad
• SDSF ansvarar i samarbete med SISU Idrottsutbildarna för innehåll och uppläggning av
utbildningen för ledare, tränare, instruktörer och funktionärer inom den egna idrotten.
• SDSF ansvarar tillsammans med klubbenföreningen för de enskilda klubbledarnas
utbildningsplan.
God hundhållning
Med god hundhållning menar vi kunskap och gott omdöme vid hanteringen av och i
samspelet med hunden.
All draghundsport ska ske under säkra former. Detta, det är ett krav som aldrig får ges avkall
ifrån. SDSF ska arbeta för en god hundhållning. Alla ledare i vår verksamhet skall föregå med
gott exempel och följa de tydliga regler som finns för hur våra hundar ska behandlas.
Verksamheten ska genomsyras av det riktiga i att reagera då någon bryter mot våra
gemensamma regler och av att våga reagera mot dålig hundhållning.

