
 
 

 
1.  Det blir allt vanligare att tävlande uteblir från tävling utan att meddela återbud. 

Detta medför bl a 
   att reserv, som skulle kunnat beredas plats, missar sin chans 
 att spårläggare, som har slitit med att reka sitt spår och gått upp tidigt på morgonen för att lägga spåret i 

tid, blir gruvligt besviken – det blir svårare nästa gång att få denna spårläggare att ställa upp och offra 
många timmar för att bereda en tävlingsplats 

 att arrangören kanske har kallat in onödigt många domare. Domare, som kanske åker flera mil blir 
säkert inte lyckliga om de känner sig överflödiga och arrangören drabbas av onödiga kostnader 

 att arrangörens alla funktionärer blir irriterade – man minns lätt namnen på de som har slarvat… 
 att de medtävlande också uttrycker sin irritation 

alltså – meddela återbud så fort Du vet att Du inte kan komma till start! 
 
 

2.    Det är också vanligt att tävlande räknar med möjligheten till efteranmälningar. 
Och, till råga på allt, uttrycker de ofta stor irritation då arrangören säger nej. Reglerna är mycket tydliga – 
anmälan med alla uppgifter samt startavgift ska vara arrangören tillhanda senast tre veckor före prov! 
Efteranmälning innebär bl a 
    att arrangörens planering måste göras om 
    att man kanske måste kalla fler domare 
    att deltagarlistan inte är komplett då den sänds ut med PM 
 att den preliminära tidplan, som en del arrangörer skickar tillsammans med PM, inte håller. De tävlande, 

som har räknat med prisutdelning vid en viss tidpunkt och har planerat sin dag efter detta, kommer att bli 
irriterade 

alltså – planera Dina tävlingar så att Du kan anmäla inom föreskriven tid! Skulle Du, någon gång få en sen idé – 
ta då en telefon- eller epostkontakt med arrangören men respektera ett nej! Det är ju inte arrangören som gör 
fel, utan… 

 
 

3.    Kontroll av medlemskap ska numera göras av arrangören. 
Till detta har vi SBK:s Medlemssystem. Att leta efter t ex ”Lotta Andersson”, som uppger sig tävla för XX BK är 
inte helt lätt om hon visar sig heta Charlotte i prästbetyget. Enda tillförlit- liga sökbegreppet är medlemsnumret – 
uppge alltid Ditt medlemsnummer! Tänk också på att detta inte fritar Dig att ha med medlemsbevis till 
tävlingen! Det är i sista hand Ditt ansvar att visa att Du är medlem! 

 
 

4.    Återbetalning av startavgifter 
Om du är anmäld till en tävling och får giltigt förhinder, se regelboken för vad som räknas som giltiga förhinder, 
kan du få din anmälningsavgift återbetald. Oavsett betalsätt kontaktar du arrangören för att lämna in intyg. Då 
arrangören fått intygen återbetalar arrangören anmälningsavgiften. 
Om du betalat online via Dibs sker återbetalningen i form av en voucher, pengar tillgodo. Om du betalat direkt till 
arrangören via giro gör du upp direkt med arrangören om hur återbetalning ska ske. 
 
Använda vouchers  
Om du har vouchers tillgodo används dessa automatiskt vid din nästa anmälan, oavsett om du betalar via Dibs 
eller giro. 
 
Administrationsavgiften  
Administrationsavgiften återbetalas inte, oavsett anledning till återbetalningen. From 2011-12-01 tas ingen 
administrativavgift ut vid Dibs betalningar. 

 
5.    Sist, men inte minst – Uppträd ”sportsligt” mot funktionärer och medtävlande! 

Tänk på att vi alla jobbar ideellt och att ett helt gäng funktionärer lägger ner mycket tid före, under och efter 
tävlingsdagen för att ge Dig och andra ett tävlingstillfälle. Att något, någon gång blir fel är lika säkert som 
”amen i kyrkan”. Men det är mänskligt att fela och Du kan lita på att ingen gör fel för att sabotera för Dig och 
Din hund! Men den funktionär, som tvingas ta emot skäll från en tävlande, kommer inte att jobba vidare på nästa 
tävling med samma glädje. 

 

Styrelsen och Tävlingssektorn i Västra Distriktet 


