
Förklaring av den nya whippetklassningen

Från och med säsongstarten 2016 har alla whippets fått ny klassning. I resultatraden ser man från 
och med nu det som brukar kallas den faktiska klassningen, istället för de tidigare klass 1-5. Den 
faktiska klassningen betyder att alla raser nu klassas enligt samma system. De flesta whippets ligger 
inom klass 10 - 20 på kortdistans och 12-22 på medeldistans. Se bifogad statistik. 

För att underlätta benämningen av lopp och för sällskapen att skapa sin tävlingsinbjudan så samlas 
klasserna ihop till grupper. Grupp A innehåller (på kortdistans) klasser upp till klass 11, Grupp B 
innehåller klass 12 och 13, osv. Se tabell. 

Den nya klassningen har skapats för att få jämnare whippetlopp. Detta är viktigt ur 
djurskyddssynpunkt och det ger också en bättre sportslig kvalitet och upplevelse för publiken.  
Baksidan är att det kan bli svårare att få ihop lopp för whippets och för att hitta en lämplig 
kompromiss mellan dessa behov har följande regler tagits fram.

Dessa punkter ersätter F4 i regelverket för andra raser än greyhound;

- Ett lopp får innehålla hundar från max tre olika klasser. Om tävlingsledningen vill lotta in hundar 
som ligger lägre än det klassintervallet måste medgivande inhämtas från deras tränare.

- När lopp skapas ska principen - jämnast möjliga lopp - gälla. Detta kan alltså innebära att en/flera 
högre klassade hundar får avstå till förmån för lägre klassade hundar om det ger ett jämnare lopp.

- Inom grupp A (upp till klass 11 på kort och 13 på medel) och inom grupp E får hundar mötas även 
om klassintervallet är större än 3 klasser. Dock gäller fortfarande principen om jämnast möjliga 
lopp. Alltså, om det finns möjlighet att få ihop ett jämnare lopp med hundar från klass A och B där 
det bara skiljer tre klasser så ska det gå före. 
 

- Vid divisionstävlingar och SM så ska de högst klassade beredas plats i loppen, oavsett 
klassintervall. Hundar från grupp A får lottas in i dessa lopp utan ägarens medgivande. Hundar i 
grupp B och C kan i sin tävlingsanmälan reservera sig mot att möta grupp A.

Nedanstående punkt ersätter andra stycket i E15 för andra raser än greyhounds;

- Skillnaden mellan klassen på kort- och medeldistans kan ej vara mer än tre klasser. 



På samma sätt som tidigare gäller; 
 
- Om en tränare begränsar sin anmälan med att man ej vill möta en specifik annan hund (och då 
alltså ej sin egen) tar tävlingsledaren ej hänsyn till denna begränsningen utan lottar in hunden efter 
rankinglistan.

Att tänka på vid inbjudan; 

Det lättaste sättet att skapa whippetlopp är att bjuda in till “jämnast möjliga lopp”. Vill man kan 
man begränsa detta till ex inom grupp C-E. 
Om man till exempel bjuder in till jämnast möjliga inom grupp C-E på kortdistans och får följande 
anmälningar;
1 st klass 14
2 st klass 17
2 st klass 18
1 st klass 19
I detta fallet blir det jämnaste loppet ett från klass 17-19 eftersom det är närmare mellan 19 och 17 
än vad det är mellan 17 och 14.   
Om man väljer att låta klass 14 hunden gå med måste klass 18 hundarna lämna sitt medgivande. 

Om man bjuder in uppifrån eller nedifrån så ska de högst rankade / lägst rankade lottas in. Man 
löper då stor risk att inte få ihop ett lopp och detta måste alltså tas i beaktande när man gör 
inbjudan. 

Fördelning av whippets inför säsongstart 2016:

Grupp Klasser Kort Antal hundar Klasser Medel Antal hundar

A - 11 12 st - 13 12 st

B 12 - 13 33 st 14 - 15 20 st

C 14 -15 37 st 16 - 17 33 st

D 16 - 18 40 st 18 - 21 41 st

E 19 - 18 st 22 - 14 st


