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• VHS – informerar om skadegörelsen som skett på banan och uppmanar alla att se över 
försäkringar så att den gäller såväl byggnader som bankropp, dvs hela anläggningen. Planerar 
för tävlingssäsong, ekonomin börjar se bra ut. Känns bra

• ÖHK-NoHS – haft arbetsdagar, första träningen 38 hundar! Behöver fler som hjälper till på 
banan. Förbättrat banan med ny sand. 15 juni- jubileumstävling, 30 år på banan

• Cimbria – byter startboxar, går enligt plan. I övrigt iordningställande av banan. Planerar för 5 
tävlingar. Omförhandlar arrendet.

• GHS –  4 planerade tävlingar, snö på banan ännu

• SHS – första officiella arbetshelg kommande helg. Kollar på arrende, bra samarbete med 
kommunen inför nytt avtal, planerade tävlingar förbereds för.

• 7HS – ligger i startgroparna med förberedelser, börjar träna nästa helg. Förhandlar arrendet 
och det kommer att vara ett 10-årsavtal. 14 tävlingar planerade. Startat upp samarbete med 
Stockholm kring några semifinallopp. Stora finalen blir ”Night of Stars” i oktober, 
kvällstävling

• SDA-GHK - ska byta burar, börjar med 300-buren. Tävlingskalendern ungefär samma som 
förra året, jubileumshelg och kvällstävling (företagskväll med sponsorer). Avelsloppet ändrat, 
ska köras för två-åringar och läggs på hösten. 

• MiHK – fortfarande snö och is på banan. Tävlingsinbjudan ute på hemsidan. Rätt mycket jobb 
med banan, sand, dosering mm. 

• SkeHK – Storsatsning på banan inför SM, behöver vara fler som jobbar på banan. Behöver 
mer sponsorer, trögare i år än tidigare, särskilt att få pengar, grejor går rätt bra. Två 
tävlingsdagar förutom SM.

• NHK – snötäckt bana, behöver bli fler som jobbar på banan. Planerar för tre tävlingsdagar.

Whippet SM

Efter reaktioner från sällskapen på beslutet angående klasser på SM för Whippet så är styrelsen beredd 
att riva upp beslutet. För att komma till beslut ska frågan ut på remiss till sällskapen som får komma 
med förslag på hur de vill att SM för Whippet ska se ut. Deadline för att komma in med förslag sätts 
troligtvis till sista april.

Grunden är att SM ska hålla en hög status och ha många startande hundar och för det behöver alla 
tänka till. Representanter från sällskapen uttryckte en önskan att SHCF är tydliga med att sällskapen 
tar ansvar och lägger tid på att återkomma med förslag i SM-frågan.

Förslag att det beslut som tas ska gälla i 2 år för att kunna utvärdera.

Även övriga diskussion hölls kring whippetfrågan. Påpekades att en del avstår från att tävla under 
rådande omständigheter. Önskemål om att träffas och diskutera öppet. 

Ordförandetråden på FB – uppmaning att använda den mer för diskussioner och frågeställningar.



Utbetalning av prispengar

Det har kommit ett mail med önskan om att prispengar ska betalas ut omgående (inom en vecka). 
Detta skulle enligt den som skrivit mailet sporra till mer tävlande utifrån att kunna få in pengar till 
resor, anmälningsavgifter etc.

Flera av sällskapen uppger att de betalar ut i anslutning till tävlingarna, vissa månaden efter.

Det är upp till klubbarna men mötet menar att det är positivt att prispengar betalas ut så snart som 
möjligt och att det är tydligt när utbetalning ska ske.

Ordförandemöten

Diskussion kring vilka frågor som ska tas på mötet samt hur ofta. 

Mötet föreslår att det ska vara tre möten per år och att vi har delat ansvar för vilka frågor som ska 
lyftas. Ordförandetråden på FB är en ypperlig kanal att använda för att förbereda dessa möten och 
vilka frågor som ska tas.

Checklistan för banbesiktning

Checklistan gås igenom och förklaras hur den ska användas

• Ja – betyder att frågan är kontrollerad och är ok

• Nej – betyder att frågan är kontrollerad och kräver åtgärd. Åtgärden noteras på sista sidan

• Ej kontrollerad – betyder att frågan inte (ännu) är kontrollerad

• Ej relevant – betyder att exvis banan inte har vajer

Viss korrigering kommer att göras av checklistan och bangruppen kommer att göra kontroller av vissa 
banor. Fokus detta år kommer att vara harkörning. Harförarbilagan kommer att skickas ut.

Checklistan kommer att skickas ut och ska rapporteras in till SHCF innan tävling.

Träff för banansvariga planeras under SM.

Metod för att arbeta med regelverksförändringar

Diskussion kring årets modell där mötet i höstas syftade till att få ned antal motioner, framförallt de 
som handlar om samma saker. Vi kan konstatera att det var ett positivt grepp och det var betydligt färre 
motioner än tidigare år.

Upplevelsen i år är att sällskapen har haft god tid för att förbereda sig inför kongressen, dokument har 
gått ut i tid vilket inneburit att sällskapen har kunnat involvera medlemmarna.

Diskussion kring att andra sporter har regelverksändringar var fjärde år, vi har vartannat år. Mötet 
konstaterar att kulturen på kongressen utvecklats i positiv riktning. Mycket uppskattat av alla.

SKK

Mötet önskar information kring vad som händer i frågan kring att ansluta oss till SKK.

Antes Minneslopp

Palle berättar om hur han har jobbat  Antes minneslopp kopplat till marknadsföring och nolltolerans 
för droger, både för människor och hundar. Han vill inspirera oss andra att använda sig av detta.


