UG Mondioring svar

En lista på vilka man kan ta in till klubben för föreläsningar/seminarium. En konferens där man som aktiv på en klubb kan få
lära sig mer om hur man kan få ut sporten och hur man ska starta upp på bästa sätt och lite info om hur det fungerar på
tävlingar.
UG MR har inte kännedom om alla som kan sporten väl och därmed kan hålla föreläsningar/seminarium. För att inte ge
någon aktör fördel så får det bli upp till var och en att bedöma vilka man finner lämpliga.
Ändra så Kryptorchid hund får delta i Mondioringtävling (kryptorchid hund får delta i MRL och MRLH)
Regelverket styrs av FCI och eftersom det anses vara ett avelsverktyg därav tillåts inga kryptorchida hundar.
Att betygsnivåerna kan stå med på protokollen, så det blir mer tydligt vad som krävs för att bli godkänd eller uppflyttad.
Exempelvis som i lydnaden.
Synpunkt tas med i utvecklingsarbetet med SBK tävling.
Kan man inte ändra så det går att anordna klass 1 tävling utan att behöva inhägnat område.
Regelverket styrs av FCI. Om endast MR 1 anordnas är det domaren som bedömer vilken kvalitet på stängslet som är
godtagbart. Så man kan alltid ha en dialog med tilltänkt domare om enklare staket är godtagbart
Sök och transport; Framkomma mer tydligt om hunden ska skälla tills föraren anländer till hunden och figuranten eller om
det räcker med ett skall för att markera att hunden hittat figuranten
Synpunkten är noterad och vi tar med det i arbetet med regelöversynen om översättningen kan göras tydligare att det
räcker med att hunden skäller ett skall för att markera.
Eftersom klubben inte har egen träningsverksamhet med egen figurant/skyddsansvarig skulle det vara bra att förtydliga på
hemsidan vem som gör vad och hur man går till väga för dessa licenser.
Under 2019 kommer översyn av tävlings- och träningslicens att ske. Tar med synpunkten i det fortsatta arbetet.
Anmälningsavgifterna för MRL och MRLH ska vara billigare än MR, då man är inne väldigt kort tid på planen. Fler som lockas
att tävla då.
UG MR delar uppfattningen och arbetar för att kunna sänka avgiften för MRL/MRLH.
Göra en utbildningssatsning på MRL/MRLH domare genomförs så att klubbarna kan börja arrangera den typen av tävlingar.
Medan vi bygger upp tillräckligt många tävlingsfiguranter figuranter. Sedan kan dessa domare vidareutbildas till fullfjädrade
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mondioring domare. Kravet på en MRLH domare kanske inte behöver vara lika stora som för en MR-domare så klubbar som
redan har erfarna domare i någon gren kan söka.
Då sporten är unik med sin stora variation och skiljer sig därmed stort från våra traditionella sporter är det UG MR
uppfattning att det är för stor risk att sportens andemening försvinner om man har ett ”snabbspår” för att utbilda
MRL/MRLH-domare. Det är svårt att få förståelse för klassernas olika svårighetsnivåer om man själv inte varit tävlande i de
olika klasserna. Det är UG MR förhoppning att kunna utbilda flera domare under snar framtid.
Marknadsför alla delar i Mondioring, inte bara skyddet. Det märks t ex i vilka bilder som publiceras och förs fram, hur
sporten beskrivs mm. Det är bra att det finns tre olika klasser, det ökar bredden av ekipage inom sporten och med bredden
kommer eliten. Sporten är mest känd för skyddsdelen vilket innebär en begränsning i antal utöver. Alla behöver inte ha
ambitionen att tävla, men ökat intresse kommer öka intresset för sporten, arrangera tävlingar på fler klubbar i hela landet,
fler som vill hjälpa till etc.
UG MR strävar alltid för att visa upp sportens alla delar och informera om att det finns möjlighet för de som inte har en
”skyddshund” att endast tävla i lydnads- och/eller hoppmomenten.
Önska en större möjlighet att kunna få reda på var det finns träningar så att de som är lite nyfikna kan få komma och titta.
Det kan kanske också vara så att det kan finnas klubbar som kan upplåta sina planer till träningsgrupper inom mondioring så
att grenen blir mer synlig.
UG MR uppmuntrar alla klubbar som bedriver träning att ”flagga” för det så den som är nyfiken kan komma och lära sig
mer.
De klubbar som arrangerar större tävlingar borde få annonsera till en billigare kostnad i Brukshunden, som är
medlemmarnas egen tidning! Med hjälp av bättre annonsering har klubbarna större möjligheter att få fler besökare som
även kan ge intäkter till den enskilda klubben.
SBK-klubbar har rätt till 50 % rabatt på annonser i Brukshunden.
Att klubbarna kan få söka finansiering hos SBK för att kunna ta upp Mondioringekipage visa upp sporten i landet, särskilt
norrut. Att Norrlandsklubbarna kan få söka finansiering för att bjuda in instruktörer, bygga planer mm, i syfte att underlätta
att komma igång och satsa på sporten.
I dagsläget finns inga ekonomiska förutsättningar hos UG MR för detta. En möjlighet kan vara man går ihop flera klubbar
och/eller distrikt och delar på kostnaderna.
Ur ett eget perspektiv kan jag tycka att det är lite svårt att få fram enkel info om sporten, för den helt oinvigda. Det vore bra
med någon form av info blad eller liknande som lätt kan delas ut.
På brukshundklubben.se finns information om sporten. UG MR notera önskemålet och tar med det till framtida arbete.
Kan tycka att några av hoppmomenten i MR är lite för tuffa och måste slita på hundarna.
Det är nog också begränsat vilka raser som håller/klarar av MR!
Mondioring är en fysiskt utmanande sport vilket är en del av andemeningen, tanken är att det ska gynna sunda hundar med
starka kroppar. UG MR uppfattning är träning alltid ska ske med eftertanke och med hänsyn till varje hunds fysiska
förmåga. UG MR är även medvetna om att hoppen begränsar vilka hundar som kan tävla, därav kan man välja att bara
tävla i lydnadsmomenten.

