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Det er en glad og stolt bestyrelse, som nu kan præsentere det første eksemplar af ”Etiske
retningslinjer for Dansk Sankt Bernhard Klub”.
Dette dokument viser, at vi er en forening, der tør tage stilling til og have en holdning omkring
vores race og omgang med hinanden og hundene.
Et dokument, som er værdifuldt i arbejdet med sponsorer og i vort samarbejde med pressen og
hinanden. Det er bestyrelsens ansvar, fremover at sikre at dokumentet er tidssvarende.
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Indledning
Disse etiske retningslinjer er gældende for medlemmer af Dansk Sankt Bernhard Klub.
De etiske retningslinjer er bygget på Lov for Dansk Sankt Bernhard Klub og de regler og forskrifter,
der allerede findes i det danske samfund og som Dansk Sankt Bernhard Klub og den almindelige
borger er omfattet af.
Det er klubbens ambition, at vor klub, er en åben og gennemskuelig organisation, hvor interessen
for racen dyrkes på lige vilkår og hvor ærlig samspil er højeste prioritet.
Det er samtidig klubbens ambition, at sende de korrekte signaler til det øvrige samfund om, at
Sankt Bernhardhunden er en sund, rask og omgængelig hund, når den behandles med respekt for
racens størrelse og temperament.
De etiske retningslinjer giver plads til alle, til at kunne dyrke interessen for racen på forskelligt
niveau.
Endelig er det klubbens mål, at vise, at vores fællesskab er bygget op omkring en række skrevne
og uskrevne regler og etiske retningslinjer og her kan nævnes: Fair Play, respekt for konkurrenter
og dommere, og ordentlig opførsel når man færdes med Sankt Bernhardhunden på eller udenfor
udstillingerne. Dette indebærer, at vi alle, skal være vores ansvar bevidste som rollemodeller.
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Etiske retningslinjer for medlemmer
Etiske retningslinjer for læserbreve og indlæg på alle klubbens medier. Gode medlemmer kender
klubbens retningslinjer og værdier, og anerkender og støtter opnåede resultater, som andre
medlemmer har opnået.
Dette kan f.eks. komme til udtryk på klubbens medier, såsom Bernharden og på vores
Facebookside. Her er alle indlæg/læserbreve velkomne, da det bl.a. er via disse, at den dynamik
og interesse fra andre - som er et mål i sig selv – kan opnås.
Ligeledes er konstruktiv kritik og ideer til forsat udvikling af DSBK meget velkomne. Derimod er vi
absolut ikke interesserede i nedgørende og personlige kommentarer/hentydninger, samt
diskussioner som ikke følger princippet ”tal pænt til hinanden”. Også indlæg/læserbreve der er
ubegrundede, urigtige og udokumenterede, vil blive returneret. Det vil altid være den siddende
redaktør og administratorer, i samråd med bestyrelsen, som vurderer det enkelte
indlæg/læserbrev.

Etiske retningslinjer for sociale arrangementer
Når medlemmer af klubben har en ide om et arrangement, er der som medlem af klubben
overordnet to muligheder.
Man kan holde et helt igennem privat arrangement eller man kan vælge at holde det i klubbens
regi.

I klubbens regi
Ved et arrangement i klubbens regi vil alle kunne deltage.
1. Ønskes arrangementet påført klubbens udstillings- og aktivitetsliste kontaktes
Aktivitetsudvalget. Spontane aktiviteter vil oftest ikke kunne nå at komme på listen, men
klubbens Facebook side kan med fordel benyttes ved spontane arrangementer.
2. Aftal med aktivitetsudvalget om der ønskes hjælp fra udvalget eller ej. Dette være sig
økonomisk som praktisk hjælp. Dette er ikke et krav, men en mulighed.
3. Invitation via klubbens medier.
4. Materiale om klubben til uddeling rekvireres via Aktivitetsudvalget.
Med baggrund i klubbens formål kan dette f.eks. gøres med:
 Foredrag af dyrlæge, adfærdsspecialister eller medlemmer med specielt emne
 Aktivitetsdage med forskelligt indhold – f.eks.
o Gåtur
o Kombineret læring og hygge
o Aktiveringsøvelser for hundene
o Arrangementer i samarbejde med andre specialklubber
 Aktivitetsdage eller skuer med deltagelse af f.eks.
o Medlemmer af klubben
o Både medlemmer og ikke-medlemmer – evt. til differentieret pris
o Kun opdrættere
o Kun ejere med eller uden deres Sankt Bernhardhund i en bestemt aldersgruppe
o Sankt Bernhardhunde med eller uden stamtavle
Kun fantasien sætter grænser.
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I privat regi
1. Alle medlemmer kan vælge at invitere gæster til alle typer sammenkomster - også med
deltagelse af udvalgte personer og deres hunde. Dette er en selvfølge og ikke noget
klubben blander sig i.
2. I invitationen skal det tydeliggøres, at arrangementet er i privat regi og ikke i klubbens regi.
3. Private arrangementer kan ikke annonceres i klubbens medier.
4. Materiale om klubben til uddeling kan rekvireres via Aktivitetsudvalget, hvis arrangøren
ønsker det.

Ved tvivlsspørgsmål kan Aktivitetsudvalget eller bestyrelsen kontaktes.

Etiske retningslinjer for læserbreve og indlæg på
alle klubbens medier.
Gode medlemmer kender klubbens retningslinjer og værdier, og anerkender og støtter opnåede
resultater, som andre medlemmer har opnået.
Dette kan f.eks. komme til udtryk på klubbens medier, såsom Bernharden og på vores
Facebookside. Her er alle indlæg/læserbreve velkomne, da det bl.a. er via disse, at den dynamik
og interesse fra andre - som er et mål i sig selv – kan opnås.
Ligeledes er konstruktiv kritik og ideer til forsat udvikling af DSBK meget velkomne. Derimod er vi
absolut ikke interesserede i nedgørende og personlige kommentarer/hentydninger, samt
diskussioner som ikke følger princippet ”tal pænt til hinanden”. Også indlæg/læserbreve der er
ubegrundede, urigtige og udokumenterede, vil blive returneret.
Det vil altid være den siddende redaktør og administratorer, i samråd med bestyrelsen, som
vurderer det enkelte indlæg/læserbrev.
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Etiske retningslinjer for indlæg i klubbladet
Bernharden
Er under udarbejdelse.
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