
Minnesanteckningar för Tävlingsledarmöte 2017

tid;   lördagen den 25 november, 10.00 - 16,00
plats;   Upplandsgatan 6, Stockholm 

Närvarande:  Maritha Nordström, NHK
  Solveig Marklund, SkeHK
  Mikael Olsson, MiHK
  Eva-Marie Lindström, GHS
  Kent Andersson, SHS
  Mikael Holmisto, VHS
  Sture Johansson, ÖHK-NoHS
  Christian Hagberg, 7HS
  Robert Jansson, SDA-GHK
  Sabina Kleväng, CIM
  SkHk deltog ej
  Hans Bohman, Lars Wicander och Malin Månsson, SHCF

1. Analys över säsongen 2017

Sällskapen berättade om årets säsong. Det rapporterades om ett stort inflöde av nya 
människor med andra raser men svårigheter att gå därifrån till aktiva och tävlande 
medlemmar. Träningar verkar vara vår främsta verksamhet. 
Sjunkande antalet whippets och i vissa fall vädret angavs också som anledningar till 
bekymmer att genomföra tävlingar. 
Några sällskap rapporterade att de var nöjda med säsongen. 

2. Tävlingskalendern 2018
- Dagarna fördelades. Mötet fann att endast på hösten kunde det vid enstaka tillfällen 

hållas tre tävlingar per helg. Vid endast ett tillfälle krockar Bo och Åk. Osäkerhet finns 
kring Al 5 aug och Bo 23 sept, sällskapen får återkomma i det snaraste om amn vill 
arrangera de tävlingarna. Alingsås kan byta till den 25 om det passar bättre. 

Dagarna är nu lagda men innehållet, dvs storlopp och kategorilopp, ska fastställas på 
ytterligare ett möte i april. Plan för detta ska mailas i januari. 

2. Inkomna frågor; 

- Dold anmälan, fördelar och nackdelar
Dold anmälan ska behållas men alla rankinglistor ska mailas till alla sällskap som tävlar 



en aktuell helg. 

- Vem har ansvar för att kolla om rankinglistan stämmer?
Hundägare ska höra av sig till tävlingsledare för arrangerande sällskap och påtala felet. 
Denne kan be om hjälp av registerfolket för att reda ut frågan och hitta rätt lopp för aktuell 
hund. 

- Hur räknas licensloppet i samband med klassning av hund?
Hunds klass i licenslopp avgör i vilken klass hunden debuterar. Därefter ligger 
licensloppet inte till grund för klassning. 

3. Övriga frågor

-  Det minskande antalet tävlande whippets
Skulle man kunna införa viktklasser för whippets? Mötet diskuterade eventuella 
konsekvenser av detta. Skulle gränsen vara för vikt eller storlek?  LW har en 
sammanställning över klass och vikt och har för avsikt att se över hur olika typer av 
uppdelningar skulle slå.
Vidare diskuterades medling, avhopparenkät/whippetenkät. Styrelsen ska diskutera 
möjligheten att skicka ut en enkät. 

- Lägga lottningen på SHCF? 
Många upplever bekymmer att hitta lottningen. Beslöts att det görs en ny flik på SHCFs 
hemsida där lottningen också läggs ut. Dock kommer den sannolikt alltid först hinna ut på 
sällskapens sidor/FB sidor. 


