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Om en situation uppstår så börja med att försöka få samtliga att hålla undan våra hundar så att de inte upplevs
som ett hot eller blir utsatta för provokation eller våld. Har skytt, domare eller någon annan ett vapen så ska det
plockas undan och förvaras på säker plats.
Om möjligt försök att få 1–2 personer (gärna provledare eller domare) att föra talan och att resten av deltagarna
håller sig i bakgrunden.

ANMÄLA ETT TILLBUD/FÖRSÖK ATT SABOTERA ETT PROV
Ring Polisen 114 14 eller 112 om situationen kräver.
Anteckna din position/adress innan du ringer, ge saklig information. Kom ihåg att det är provledaren eller
domaren som är ansvariga för att föra guppens talan eller väljer vilka som ska delta i diskussionen.
Kontaktuppgifter:
Provledare:
Domare:

HOT OCH VÅLDSSITUATIONER
Om någon är våldsam, eller hotar med våld, är det viktigt att behålla lugnet. Bedöm personens avsikter. Kan du
genom samtal lugna ner situationen, eller försöka erbjuda alternativ? Det är viktigt att kunna förklara för
personen/personerna vad vi gör och att vi har tillstånd att utföra våra prov enligt den svenska jaktförordningen
§ 1. Tänk på att dessa situationer ofta läggs ut på sociala medier för att vinkla att vi utför felaktiga handlingar
genom vår verksamhet genom jakt och prov.

Om en person blir hotfull
Om någon blir hotfull är målet att lugna ner den hotfulla stämningen. Påkalla uppmärksamhet från exempelvis
någon i provledningen. Tänk på att alltid sätta provledningens och deltagarnas samt hundarnas säkerhet främst!
Hantera konflikten så här:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lyssna aktivt
Respektera det som sägs
Sammanfatta vad som sagts
Försök skapa en avspänd atmosfär
Ställ följdfrågor
Ta en sak i taget, gå fram stegvis
Undvik att ta ställning
Utgå från faktiska händelser
Var neutral

Om du bedömer att situationen inte går att lösa genom dialog, utöka avståndet mellan dig och gärningsmannen/gärningsmännen och påkalla provledningens/deltagarnas uppmärksamhet.

Om en person går till angrepp
Om du blir angripen med våld; försök avstyra angreppet utan att själv använda våld, om det går. Våld kan leda
till grövre våld i en sådan situation. Blir man angripen med våld har man rätt att försvara sig, så kallat nödvärn.
Tänk i så fall på att de eventuella tillhyggen du använder också kan användas mot dig.

