Propositioner till Kongressen 2019
Nedan följer förslag till regelverkstext som ska beslutas om vid kongressen 2019. Dessa förslag
kommer från ordförandekonferensen från november 2018. Tanken är att sällskapen diskuterar dessa
vid sina årsmöten och insänder eventuell feedback på förslagen eller lydelserna till
förbundsstyrelsen. Feedbacken måste vara inne senast den siste februari.
Den slutgiltiga versionen för förbundsstyrelsens propostioner utsändes senast den 15 mars.

Proposition 1 - Felskrivning
A1. Regelverkets giltighet
Ändringar i detta regelverk beslutas av förbundsfullmäktige (tas bort) kongress (ny lydelse).
SHCF:s styrelse kan dock göra ändringar. Beslut i SHCFs
styrelse ska tas av minst 3/4 majoritet för att vara giltiga.
Ändringar ska bekantgöras för sällskap
Motivering: Ordet förbundsfullmäktige byts ut till kongress.

Proposition 2 - Åldersgräns för tränare
D2 Att registreras som tränare
För att registrering som tränare ska kunna medges ska sökanden
ha för året gällande medlemskap i till SHCF anslutet sällskap samt
SKK, samt äga god kännedom om och acceptera de regler,
anvisningar och föreskrifter som gäller för
hundkapplöpningssporten.
Medlemmar kan registerars som tränare från det att medlem fyllt
femton år. För medlemmar under 18 år krävs godkännande från
målsman. (ny lydelse).
Sällskapen rapporterar nya tränare till SHCF som inför dessa i
sitt register. Därefter kan de hundar som
tränaren registreras för medges deltagande i tävling.

Motivering: Förbundsstyrelsen har under året tolkat regelverket såsom att medlem kan verka som
tränare från det att medlem fyllt 15 år. Denna tolkning grundar sig i att man efter 15 års ålder anses
straffmyndig och därmed också själv kan ta ansvar för att följa uppställda regler. Dock måste
målsman godkänna ansökan till tränare fram tills dess att medlem är myndig.

Proposition 3 - Ta bort obligatorisk invägning
E4. Identitetskontroll, invägning och vetrinärbesiktning
Hunds tävlingsvikt ska kontrolleras och införas i tävlings/tränings
rapport vid trial, licenslopp, och vid varje tävlingstillfälle. Vikten
ska sedan inrapporteras till SHCF.
Om hunds vikt skiljer sig markant från den tidigare vikten (mer än
5%) ska detta rapporteras till tävlingsveterinär som gör en
bedömning kring hunds lämplighet för start.
(tas bort)
Hundägare ska beredas möjlighet att väga sin hund i samband med tävling
och träning. (ny lydelse)
Då hund räknas som veteran...
Motivering: Några sällskap menade att invägningen av hundar spelat ut sin roll. Det har inte längre
någon betydelse för om hunden tillåts starta och eftersom spelet på hundarna är begränsat så ansågs
inte heller det vara relevant längre.
De som argumenterar för att ha kvar invägningen menar att det kräver ingen extra personal, den
som antecknar vikten är ofta samma person som kontrollerar hundens identitet och denna kontroll
måste finnas kvar. Vidare menar de att det kan vara intressant för att kunna gå tillbaka i tiden, både
för den enskilde hundägaren och för den historieintresserade, att kunna gå tillbaka och se hundarnas
vikt. Det kan även fylla en funktion när en studerar skadestatistik.
Oavsett beslut måste sällskapen fortfarande erbjuda möjlighet att väga hundarna både vid tävling
och träning, dvs tillhandahålla en fungerande våg.

Proposition 4 - Rödmarkering även då hund stryks från utländsk tävling
E5. Hunds utgående ur lopp
Hund som stryks av tränare innan tävlingsdagen stängs av under
10 dagar från den dagen då starten skulle ha skett.
Hund som stryks på grund av kennelhosta stängs av under 14
dagar, detta gäller även de hundar som ägaren/tränare i övrigt
förfogar över.
Dessa regler gäller även vid start utomlands. (ny lydelse)
Även utländska hundar som ej finns SHCFs...
Motivering: Reglerna för rödmarkering (dvs avstängning från tävling på grund av strykning) bör
gälla även vid start utomlands. Oavsett om hund ägs av svensk eller utländsk tränare så ska reglerna
användas på samma sätt.

Proposition 5 - Hund som gått omkull ska ej delta i omlopp
E11. Ogiltigförklaring av lopp och omlopp och lottning
..
Om lopp ogiltigförklaras kan omlopp ske. Omlopp får dock ske
tidigast 30 minuter efter det att det ogiltigförklarade loppet
avslutats.
Innan omlopp får genomföras ska samtliga i loppet deltagande
hundar genomgå ny veterinärbesiktning. Om tävlingsveterinären
vid sådan besiktning beslutar om att hund ska utgå ska detta
antecknas i tävlingsrapportens resultatruta. Tränare har rätt att
stryka sin hund från omlopp utan att tävlingsförbud tilldelas den
berörde hunden
Hund som gått omkull i lopp får ej delta i omlopp. Vid tveksamhet
avgör domaren om hund gått omkull. (ny lydelse)
Hund får inte delta i mer än två tävlingslopp ...
Motivering: Av djurskyddsskäl ska hund som gått omkull i tävlingslopp strykas från eventuellt
omlopp.

Proposition 6 - Tilldelning av noll-klass pga noterad tid ska strykas
E14 Klassificering av resultat
Gränser för klasser, intervall och hur klassgränserna beräknas
återfinns i bilaga X. Intervallen kan justeras av SHCF och nya
intervall anslås i så fall på SHCFs hemsida.
En hund som presterar en tid som är sämre än där intervallet för
klass 5 slutar ska tilldelas 0 (Noll) som klass. (tas bort)
Motivering: Denna regel har ej använts på lång tid och fyller ingen funktion, regeln ska därför
plockas bort.

Proposition 7 - Resultat från lopp utan fotoelektrisk tidtagning ska ej klassificeras
E14. Klassificering av resultat
...
Lopp, eller enstaka hundar, som av domare bedöms ej ska ligga
till grund för klassning/klassas kan undantas från sådan. Berörda
hundar tilldelas ej klass utan rapporteras som K-,M- eller L- och
tiderna tas ej med i beräkningen av bankonditionen.
Hund i lopp där fotoelektrisk tidtagning ej sker ska ej ges klass
utan rapporteras som K-,M- eller L-. (ny lydelse).

Motivering: Om tidtagningen ej fungerar ska hunds resultat i det loppet ej ligga till grund för
klassning. Hund ska istället ges klassen K-,M- eller L- vilket tack vare ändring i E15 innebär att
hundens klass och rankingrad blir oförändrad. Motiveringen till detta är att hunds klass ska ej
påverkas av en tid som ej kan anses vara lika säker och hunds klass eller rankingrad ska ej heller
försämras pga att tidtagningen fallerar.

Proposition 8 - Klassificering av hund som ej gått på alla distanser
E15 Klassificering av hund
Nylicensierad hund går in i klass under den som gjordes på
licensloppet. Hund tilldelas samma ingångklass på samtliga distanser. (ny lydelse)
Hund som inte startat på aktuell tävlingsdistans ska
ges en klass lägre än den klassning hunden har på närmaste
distans. (tas bort)
Motivering: Det har upplevts som orättvist att en hund som inte startat på en viss distans får en
lägre klass på den distansen. I samband med att hund startar sin tävlingskarriär kan skillnaden
mellan noterad tid i licenslopp och klass på debutlopp skilja sig 3-4 klasser.
(EX. Hund noterar K1 i sitt licenslopp. Hund ges därför klass 2 på kort och tillåts därför starta i
klass 3 på medel och kan då delta i ett M3/M4 lopp.)
Det finns ingen anledning att anta att hund som inte startat på viss distans per automatik är sämre på
den distansen. Dessutom skapar denna regel merarbete för de som rankar och därför föreslås den tas
bort.
Framöver kommer (om denna proposition antas) hund alltså ges samma klass när den första gången
startar på ny distans som den klass hund redan har på närmaste distans.

Proposition 9 - Ranking av hund då tidtagning fallerat
F3. Upprättande av rankinglista
Har hunden en nolla (0) räknas den som en sexa (6), alltså en
klass sämre än den lägsta klassen i systemet. Har hunden ett
streck (-) som gradering räknas den som en klass lägre än den
sämsta prestationen i resultatraden. (tas bort) För hundar som har...
Motivering: Enligt gällande regler så påverkas en hunds ranking rad negativt om hund deltagit i
lopp där tid ej kunnat fastställas. Detta är inte hundens fel och bör därför inte påverka hundens
rankingrad. Regeln om att hunden ges en klass lägre än den sämsta prestationen i resultatraden
föreslås därför tas bort.

Proposition 10 - Justering av lottning av startboxar
F5. Lottning av startboxar:
Vid lottningen placeras alltid hundar med Y som val ut först, först
dragen Y hund får box 6 därefter box 5 osv. I andra hand
placeras hundar med valet I. Hundar som valt I får box i
ordningen 1-2-3-4-5-6. Sedan placeras hundar som valt MI i
ordningen: 3-4-2-1-5-6 och sist de med valet MY som får box i
ordningen: 4-5-3-6-2-1.
Om lottning gjord enligt ovan innebär att MY hamnar
innanför MI ska MI-hund/hundarna flyttas inåt de steg som
behövs. (ny lydelse)
Motivering: Denna justering har gällt från 1 juli 2018 för att undvika de situationer när hundar som
önskat MY enligt lottning skulle ha hamnat innanför MI-hundar. Med denna komplettering av
förbundsstyrelsen undviks de situationerna.

Proposition 11 - Spärrklass för whippet tas bort
F10. Särskilda regler
B. Whippets bättre än spärrad klass
Whippet som har en klass bättre än spärrad klass tillåts endast
tävla i egna lopp. Gränsen för spärrad klass skall ses över två
gånger varje år (januari & juli) för att avgöra om den ska
förändras. (tas bort)
Motivering: Redan när spärrklassen en gång infördes var tanken att den dagen det fanns fler hundar
som sprang i de klasserna som spärrades så skulle regeln kunna tas bort. Förbundsstyrelsen har vid
ett par tillfällen justerat gränsen för spärrklass. I nuläget är det ytterst få hundar som är spärrade
från tävling på någon distans och det finns dessutom indikationer på att det finns nya hundar på väg
in i de aktuella klasserna. Förbundsstyrelsen menar därför att spärrklassen därför spelat ut sin roll
och kan tas bort.
Denna förändring kommer inte att beröra alla de hundar som tävlar i lägre klasser. Bestämmelserna
om hur många klasser som får ingå i ett lopp finns kvar och tävlingsledning kan fortfarande
förbehålla sig rätten att sätta samman jämnast möjliga lopp.

Proposition 12 - Ändring av regler kring sammanslagning av/inställd klass i SM
G3. SM Klasser
I de fall klasserna inte fylls tas beslut om sammanslagning eller
inställda klasser av SHCF. För att klass ska genomföras måste (tas bort) bör (ny lydelse)
minst 10 hundar vara anmälda vid lottningstillfället.

Motivering: Antalet tävlande har under de senaste åren visat vikande siffror, i synnerhet gällande
whippets. Förbundsstyrelsen har vid vissa tillfällen slagit samman klasser men också valt att låta
andra SM-klasser avgöras trots att det varit färre än 10 anmälda. Ett vanligt exempel har varit
veteranklass. Med anledning av detta föreslår förbundsstyrelsen att regelverket justeras för att
stämma bättre överens med rådande verklighet.

Proposition 13 - Egenkontroll av bana
H3. Besiktning av banan
Besiktning ska utföras varje år. Sällskaps banansvarig ska utföra egenkontroll av banan och
protokoll från denna ska insändas till SHCF innan sanktion för tävling kan medges. En
utökad besiktning kan även beslutas av SHCF och ska då utföras av annan person som
bemyndigats av SHCF. (ny lydelse) Den årliga besiktningen sker enligt checklistan i Bilaga X.
Motivering: Systemet med att besiktiga landets banor inför säsongstart har ändrats till att
banansvarig gör en egenkontroll av banan enligt checklista. SHCF, via bangruppen, beslutar
därutöver om besiktning av några banor. En bana som alltid besiktigas är SM-banan.
Med anledning av dessa nya rutiner föreslår förbundsstyrelsen att regelverket justeras för att
stämma bättre överens med rådande verklighet.

Proposition 14 - Möjlighet att kyla av hund i depå
H5. Depå,
Vid tävlingsbana ska finnas ett anvisat, avgränsat område för de
i tävlingen deltagande hundarna, en depå. I depån ska finnas ett
område för id- och veterinärkontroll med erfoderlig utrustning.
I depån ska det finnas möjlighet att kyla av hund efter lopp. (ny lydelse)
Motivering: Regelverket saknar krav på sällskapen att erbjuda möjlighet till att kyla av hund efter
start. Detta är en mycket viktig djurskyddsfråga varför den bör skrivas in i vårt regelverk.

Proposition 15 -Regler för banrekord
H7. Målbedömning och tidtagning
Banrekord kan godkännas då tidtagning skett med fotoelektrisk
utrustning eller målkamera med integrerad tidtagning. Banrekord
godkänns av domare varefter uppgifterna förs in i SHCF:s
register. Banrekord registreras endast i officiellt tävlingslopp där minst
tre hundar deltar. (ny lydelse)

Motivering: Många menar att för att en tid ska kunna räknas som banrekord så måste tiden ha
noterats i ett fullt lopp. På andra ställen i regelverket anges att lopp måste innehålla minst tre hundar
och därför argumenteras det för att detta ska gälla även för att få ett banrekord noterat.
De som tycker annorlunda säger att banrekord så gott som uteslutande sätts av hund som går i
ledning hela loppet och att antalt hundar i det loppet därför inte har någon betydelse.

Proposition 16 - Regler för träning i hög temperatur
H16. Träning vid hög temperatur
Träning ska ej genomföras då temperaturen överstiger 25 grader. (ny lydelse och ny paragraf)
Motivering: Årets sommar medförde att några sällskap önskade riktlinjer för när träning bör ställas
in pga hög temperatur. Förbundsstyrelsen angav då en gräns vid 25 grader. Situationen vid tävling
är annorlunda eftersom det då finns en veterinär på plats som kan fatta beslut. I de sammanhangen
kan även andra faktorer såsom vind, luftfuktighet etc tas med i beaktande och då kan beslut fattas
att genomföra tävling trots att termometern visar en högre temperatur.

