ETISKE REGLER
Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde

Generelt
For at tilsikre at klubben har et godt etisk og moralsk fundament, er nærværende regelsæt udarbejdet
og besluttet af bestyrelsen.
Det omfatter alle klubbens medlemmer – som naturligvis kan undlade/afbryde medlemskab, hvis
reglerne ikke anses som acceptable og mulige at efterleve.
Som medlem af SBH
• Behandler man sin hund/sine hunde med respekt
• Tilsikrer man, at hundene ikke lider overlast (generelt, i konkurrence, i opdræt etc.)
• Overholder man klubbens regler og retningslinier
• Respekterer man afgørelser truffet af klubbens ledelse og personer med tillidsposter
• Udviser man almindelig god opførsel – og undlader nedsættende/nedværdigende tiltale og
omtale af andre medlemmer, offentligt eller i åbne fora (herunder også sociale medier).
• Udviser man almindelige menneskelige hensyn og sportslig optræden
• Medvirker man ikke til at fremme egne chancer og/eller forringe andres
• Behandler man som minimum andre, som man selv ønsker at blive behandlet
Såfremt medlemmer ikke efterlever disse regler, vil det få konsekvenser, afhængig af pågældende
situation.

Repræsentant for SBH – nationalt/internationalt
Det forventes, at medlemmer der repræsenterer SBH i en eller anden form, som en selvfølge efterlever
de etiske regler. Dertil gælder følgende for medlemmer/hold der udtages til arrangementer, herunder
FMBB VM:
•
•
•
•
•

Deltagerne udviser almindelig god og positiv holdånd
Der udvises respekt for de øvrige deltagere samt bemyndigede personer/udvalg nedsat af SBH
Deltagere udviser respekt for arrangementer og personer tilknyttet disse
Deltagere efterkommer holdleders/ansvarliges anvisninger
Deltagere efterkommer regler ifm. sponsorer – såvel interne som eksterne (herunder regler for
brug af tøj)

Medlemmer, der skal repræsentere SBH til arrangementer, udtages i første omgang i henhold til
gældende regler for de relevante grene. Deltagerne skal skriftligt acceptere det til enhver tid gældende
etiske regelsæt, og bestyrelsen er ansvarlig for den endelige godkendelse af ekvipagerne.
Hvis ekvipagerne ikke efterkommer reglerne, kan de ikke repræsentere SBH. Det kan betyde at de
udelukkes for arrangementet – og ikrafttræden vil kunne ske både før og under dette!
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