
Minnesanteckningar från möte med tävlingsledarna i Västerås 28 juli 2016. 

Närvarande: Lars Wicander (SHCF), Bo Ländin (SHCF), Anki Persson (Cimbria), Ewa Blockley (SkHK), 

Cecilia Aichhorn (7HS), Kristian Rönnqvist (GHK-SDA), Kenth Petersson (ÖHK-NoHS), Kent Andersson 

(SHS), Micke Holmisto (VHS), Eva-Marie Lindström (GHS), Maria Karlsson (MiHK), Solveig Marklund 

(SkeHK),  Åsa Wall (NHK). 

 En grov planering av tävlingskalendern för  2017 gicks igenom med ett liknande upplägg som 

2016.  Det som kan komma att förändras är om förbundet väljer att låta Borås arrangera SM 

under V27 då Borås den vecka står som värd för RF:s SM-vecka vilket kan göra att vår SM 

vecka kan få mer publik till tävlingarna. Vidare kom synpunkter fram angående att banor som 

kör samma helg bör försöka anpassa dagarna så att det kan möjliggöra deltagande på båda 

banorna antingen som funktionär eller som tävlande med flera hundar. 

 Deltagande tävlingsledare (9 av 11) anser att dold anmälan är bra och skall vara kvar. Mötet 

ansåg att detta är en arrangörsfråga och inte en hundägarfråga men om man som hundägare 

önskar att dold anmälan skall bort framöver så får man motionera om detta till kommande 

år. Det ska undersökas vad som går att göra datatekniskt med en automatisk uppdatering av 

antalet anmälda hundar på hemsidan m m. Registeransvariga ska försöka få ut rankinglistor 

till berörd tävlingsledare under söndagskvällen om möjligt. 

 Diskuterades de erfarenheter man fått av Divisionstävlingarna. Mötet ställde sig positiv till 

att prissummekriteriet för kommande år ska kunna vara totala prispotten i loppet och inte 

som i år bara baserat på en vinnarpremie. Mötet var ganska så överens till att även 

fortsättningsvis tillåta utländskt deltagande i divisionsloppen men då att de även ska erhålla 

poäng. Dock inte deltagande i SM-lopp enligt de särskilda reglerna som finns för SM. Mötet 

var starkt kritiskt till att svenska hundar i år kan få högre poäng än vad deras placering 

medger om utländsk hund varit med.   Antalet divisionslopp är kanske för många i vissa 

kategorier det bör man se över till nästa säsong och även varierande distanser för 

veterandivisionen.  

 Beslöt mötet att man vill ha bort begränsningen mellan klassningen på olika distanser. Så fort 

styrelsen kan besluta om denna ändring så kommer hundarna rankas enligt sin faktiska klass 

på respektive distans. Dock gäller fortfarande att hund tar med sig sin aktuella 

klasstillhörighet när den springer på ny distans för första gången. Detta gäller alla raser. 

 Bo Ländin förklarade varför det på whippet står en nolla framför klassningen upp till klass 9 

att det har sin grund i dataprogrammet sedan gammalt. 

 Den nyligen införda "publika" loppbenämningen för whippets  (A,B,C,D,E) tas bort då den 

inte blivit bekväm att använda utan bara förvirrat. Tanken var god men vi tar bort den. 

 Beslöts på rekommendation av Bosse Ländin att ännu inte införa faktiska klasser (6-7) för 

greyhounds men av vi håller frågan levande. 

 Lars W fick i uppdrag att i styrelsen bestämma gränsen för Elitdiplomen för Whipper i och 

med de nya klasserna. 

 Deadline för kommande inbjudningshäfte sköts en vecka fram pga SM till 6-7 augusti. 

Majoriteten vill ha kvar den gemensamma inbjudan och det finns resurser ute i klubbarna att 

hjälpa Malin med att göra detta meddelades! 

 SM 2017 går alltså i Borås med en eventuell tidsmässig förskjutning. Ansökan om SM 2018 

skall göras senast 30 september i år. 



 Slutligen framförde Lars W ett eget förslag/fundering angående Whippetklassningen när det 

gäller hunds extrema överlägsenhet och de risker för olyckor det kan medföra. Förslaget 

innebar att Whippetklassen stängs vid klass 8 och hundar som klassas snabbare än det får 

endast tävla i egen klass "Superwhippets". Denna gräns (klass 8) skall ses över innan varje 

säsong om den fortfarande är relevant och bestämmas år från år. Detta är ett sätt att komma 

vidare i den infekterade whippetfrågan utan att gå in på avelsproblematiken som ska belysas 

i separat utredning. På detta sätt kan vi fortsätta att använda tre klassers avskiljning när 

loppen sätts ihop. Lars W avser att lyfta denna fråga för beslut i förbundsstyrelsen. Förslaget 

togs emot försiktigt positivt av mötet. 
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