Till samtliga sällskap
Kongress 2019, inkomna motioner:
Här kommer samtliga insända motioner inför kongressen 2019.
Inkomna motioner kommer att behandlas av förbundsstyrelsen. Motionerna med
förbundsstyrelsens yttrande utsändes senast den 15 mars.

Med vänliga Hälsningar
Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbund

Malin Månsson e.u.

Motion 1 - Veterinär
Om möjligt ta bort obligatorisk veterinärbesiktning, dock skall veterinär finnas på plats under
tävlingens gång och ett gemensamt beslut för alla klubbar hur länge innan första start veterinären
skall vara plats, vilken utrustning/material som skall finnas hos arrangerande klubb och vilken
utrustning/material veterinär skall ha med sig, samt vad en ev. besiktning skall bestå i. Idag
veterinärsstryks sällan en hund utan att hundägaren påtalat något ev. problem. Veterinär kan komma
två timmar före första start och det är 5 lopp under dagen. Onödiga pengar.
Christian Hagberg, 7HS

Motion 2 - Klassningssystem
Enklare klassningssystem som alla kan och förstår. Man skall veta klassen när hunden går i mål och
tiden är uppläst Skall inte vara beroende av hur andra hundar springer under dagen. Hundens klass
skall enbart bero på hundens egen prestation för dagen.
Förtydligande (inkommet på begärna 17 januari)
Shcfs dokument förklaring klassningssystem punkt 16 innehåller felaktigheter. Irland har inte
samma klassningssystem som Sverige. Enbart fasta tider samt reglering efter banstandard lopp för
lopp. Regleras då med + eller minus. Racing manager bedömer banans kvalitet. Eftersom vi inte har
racing manager kanske banpersonal samt tävlingsledare kan bedöma banstandard för dagen. Vi har
ju redan tidsintervaller för varje bana och kan säkerligen ligga till grund för klassningssystemet
efter en översyn. Öppna upp en open klass och korta intervallerna i tidsspannen så skall detta
kunna räcka för ett nytt klassningssystem.
Ytterligare en direkt felaktighet som finns cirkulerande är att Irland har samma öppningspunkt som
Sverige. På Irland går tidtagningen igång direkt när grinden släpper från boxarna.
Christian Hagberg, 7HS

Motion 3 - Löptikar
Sedan senaste ändringen av reglemente om löptikars tävlande så har det uppstått en förvirring. Flera
medlemmar anser att regeln att inte få delta med sin tik som löper blev ändrad till att det nu är ok att
delta. Andra medlemmar har proklamerat för att regeln togs bort för att tikar som började löpa
mellan cup/efter anmälan till storlopp skulle få delta samt att få slippa bli rödmarkerad.
Delade åsikter om löptikars vistelse på tävling råder, därav motion.

Yrkande:
Att kongressen beslutar att
•

Löptik inte får tävla under löp.

•

Löptik har en karens på 21 dagar, som tidigare.

Styrelsen i Västerås hundkapplöpningssällskap

Motion 4 - Tävlingsdomare
Detta med att få tag i tävlingsdomare kan vara svårt, vilka är domare, om ingen kan vad händer då
med en tävling? Vi tolkar att SHCF som äger det ansvaret att det finns domare att tillgå vid
tävlingar.
Yrkande:
Att kongressen beslutar att
•

SHCF tillsätter tävlingsdomare för varje tävling. Då SHCF utbildar domare samt att
tävlingsdomare är att anse som SHCF:s representant och fattar beslut under tävling i SHCF:s
namn (Regelverket H. 11, 2017-2019).

Styrelsen i Västerås hundkapplöpningssällskap

Motion 5 - Lotteri- spel tillstånd
Här är vi osäkra på vad som gäller, i remiss från regeringen står det att ett fåtal sällskap har
tillstånd. Detta borde innebära att flera sällskap inte har det. Vi har ju idag ett spel på våra banor, en
del klubbar har utvecklat detta till spel över nätet. Ny spel lag träder i kraft den 1 januari 2019, vi
har dock bara sett i FS protokollen att svar från SHCF ska komma. Vi undrar därför om detta skulle
passa som text i regelverket om hur lotterispeltillstånd ska ske.
Yrkande:
Två olika förslag ges.
•

Att kongressen beslutar att SHCF tar fram ett rikstäckande tillstånd för samtliga sällskap och
inför detta i regelverket.

•

Att kongressen ger SHCF uppdrag att författa en text i regelverket om lotteri- speltillstånd
för sällskap. Detta för att säkerhetsställa och underlätta vad som gäller för sportens
aktiviteter.

Styrelsen i Västerås hundkapplöpningssällskap

Motion 6 - Inför öppen anmälan.
Bakgrund:
I en tid med sjunkande siffror på både medlemssidan och hundsidan bör något göras för att
stimulera att de hundar som finns inom sporten anmäls till de tävlingar som finns.
Öppna anmälan så att alla tävlande kan se var hundar av samma klass är anmälda. Vi ser
inget behov av att den dolda anmälan är kvar utan bara fördelar att ägarna ser var de har
chans att få lopp till sina hundar, de flesta hundägarna är mycket duktiga på att känna till
övriga hundars klasser.
Till viss del så har vi redan ”öppen anmälan” utifrån att det på sociala medier görs inlägg om
vart olika hundar kommer att starta, och det i syfte att få fler att anmäla sig, vilket är positivt.
Problemet är att alla har inte sociala medier och ska inte behöva tvingas ha det för att se var
hundägarna anmäler sina hundar.
Yrkande:
Inför öppen anmälan igen.
Styrelsen i NHK

Motion 7 - Hur stoppa medlemstappet.
Bakgrund:
För att bryta den trend vi har nu med fallande medlemsantal och minskande hundantal måste vi
bredda oss och vi måste ta till nya grepp.
Ett förslag kan vara att använda mer ”öppna” benämningar av vår sport som att använda ord
som kapplöpning – rundbana – kappbana – hundkapp istället för Greyhoundracing, Greyhound
Park.
De senare låter absolut coolare, men kan kanske ge en bild av att sporten bara är till för
Greyhounds.
Kan det locka fler ägare av andra raser?
Kan samarbete med andra hundaktiviteter locka flera hundägare att hitta till oss?
Kan flera banor drabbas av att bli av med sina områden därför att kommunerna/markägarna
vill ha marken till annat?
Hur kan vi öka våra aktiviteter på våra områden så att det syns och märks att vi finns till?

Yrkande:
FS ska arbeta för att byta ut orden Greyhoundracing och Greyhound Park så hundägare
oavsett ras känner sig välkomna och FS ska samordna alla olika förslag på vad vi kan göra för
att locka till oss flera medlemmar.
Styrelsen i NHK

Motion 8 - Elitdiplom på Supersprint.
Bakgrund:
För att stimulera hundägarna att starta sina äldre hundar så länge som de är fräscha borde vi
införa Elitdiplom även på supersprint. Många äldre hundar (framförallt whippet ) kan tävla
högt upp i åldrarna om det bara finns lopp som passar dem.
Yrkande:
Inför Elitdiplom på supersprint för alla raser.
Styrelsen i NHK

Motion 9 - D2 Att registreras som tränare.
Bakgrund:
Efter ändringen att vi inte betalar för våra tränarlicenser / vilar dem behöver texten i D2
förändras. Skulle vi komma att betala för våra licenser igen, fungerar den nya textförslaget då
också.
Yrkande:
Inför helt nya stycken i D2, dessa puttar ner nuvarande stycke 3 till 5e stycke, enligt följande
D2 tredje stycket:
En tränare som åter vill bli aktiv tränare men inte varit aktiv medlem i något sällskap senaste
året / åren, ska utöver ovanstående krav om medlemskap i sällskap och SKK godkännas av sitt
sällskap för att kunna återaktivera sin tränarlicens hos SHCF.
Sällskapen kan komma att kräva att delar av utbildningen repeteras, så att tränaren får
kunskap om nya regler i regelverket och förbundsstadgan mm.
Styrelsen i NHK

Motion 10 - D 6. Licenslopp
Bakgrund:
För att öka medlemsantalet och bryta den trend vi ser nu behöver vi ta nya grepp. Vi behöver locka
fler medlemmar till sporten, om man tänker utanför boxen, skulle vi på något sätt kunna erbjuda
dem med andra raser än vinthundar mer deltagande än att bara träna?
Skulle man kunna tänka sig att göra lopp för ”udda” raser?
En ”lightlicens” / ”speciallicens” på supersprint för dessa ”udda” raser? Denna skulle kunna
gälla även för whippet som gör debut som äldre, från 6 år.
Det går att tänka vidare kring denna idé med exempelvis diplom för olika antal starter (typ
elitdiplom).
Krav i övrigt ska vara samma som för ”vanliga” tävlande ( hunden ska vara registrerad i SKK,
ägaren ska vara medlem i SHCF anslutet sällskap och SKK, ägaren/tränaren ska genomföra
tränarutbildningen ).
Vill de senare tävla hunden på vanlig kortdistans måste hundens licens utökas.
Yrkande:
Inför möjlighet för raser utanför vinthundsraserna och för whippet över 6 år att ta licens över
supersprint-distansen genom att göra ett tillägg i texten:
D6. Licenslopp efter stycke 3:
Hundar tillhörande raser utanför grupp 10 samt whippet över 6 år kan ta licens på banans
supersprintdistans, både i sololicens- och licenslopp. För tävlande över vanlig sprint- eller
medeldistans krävs utökad licens.
Styrelsen i NHK

Motion 11 - D6 Licenslopp.
Bakgrund:
För att få säker klassning och därmed säkrare lopp så måste kravet på jämn klassning i
licensloppen bli högre.
De två sista säsongerna har det förekommit licenslopp med upp mot 10 klassers skillnad på
stödhundarna och licenshunden.
Med så stora skillnader är det omöjligt att bedöma loppen mer än de första 20 metrarna
utanför buren, ej heller att leva upp till kraven på att licenshunden ska passera eller passeras
av minst en av de övriga hundarna.
Det finns givetvis gånger det inte finns jämnt klassade hundar, men när de finns ska de
användas.
Domare som dömer lopp ska tillsammans med träningsansvariga ansvara för att sätta ihop
licenslopp som möjliggör att reglerna efterlevs.
Det är en säkerhetsfråga att den hund som tar licens verkligen får visa upp att den klarar av
att ha andra hundar runt omkring sig.

Yrkande:
Håll på reglerna i D6's tredje stycke:
”Domare ska godkänna sammansättningen av loppet innan start” och ”För licenslopp gäller att
deltagande licenshund ska passera eller passeras av minst en av de i övrigt deltagande
hundarna på ett sådant sätt att licenshundens löpsäkerhet och lämplighet härigenom kan
bedömas”.
Styrelsen i NHK

Motion 12 - D7 Indragande av tävlingslicens.
Bakgrund:
Vi ser alltför ofta att hundar är osäkra i sin jakt, inte bara de som tagit om licensen, vilken inte
bidrar till optimal säkerhet för våra hundar. Vi vill därför återinföra 2 licenslopp när hund tar om
licens, detta för att öka säkerheten och för att ge hunden chansen att visa att den springer rent.
Nuvarande text:
D7 d. Nytt licenslopp för hund som mist licensen ska genomföras med minst två stödhundar och får
tidigast genomföras efter 30 dagar efter den senaste diskvalifikationen. Hund som återtagit licensen
följer därefter samma regler som andra hundar.
Yrkande:
Inför att hund som tar om sin licens ska gå 2 licenslopp och ändra texten i D7 d till:
d. För hund som tappat licensen ska två nya licenslopp genomföras med minst två stödhundar i
varje. Det första licensloppet får tidigast genomföras 30 dagar efter den senaste diskvalifikationen.
Hund som återtagit licensen följer därefter samma regler som andra hundar.
Styrelsen i NHK

Motion 13 - E1 Tillträde till depåområde.
Bakgrund:
Då rutinerna för uppvisande av SKK-medlemskap och vaccinationsintyg förändrats genom
införandet på tävlingslistan behöver regelverket anpassas i sin text till detta.
Därför föreslår vi att nuvarande text anpassas till de nya förhållandena.
Nuvarande text:
E1's tredje o fjärde stycket:
Vid start av hund i av SHCF sanktionerad tävling eller officiell träning ska startande på
anmodan kunna uppvisa gällande medlemskort i Svenska Kennelklubben, SKK. I det fall detta
inte görs ska hunden tillåtas starta vid den aktuella tävlingen eller träningen men
tävlingsledaren eller träningsansvarig meddelar förbundssekreteraren att vederbörande inte
kunnat visa upp giltigt medlemskap i SKK. Inlottnings och startförbud läggs på vederbörande
tills kopia på kvitto om inbetald medlemsavgift till SKK inkommit till registeransvarig.

Hund ska för att få tillträde till depåområde vara vaccinerad i enlighet med SKKs
vaccinationsbestämmelser. I de fall som tränare inte kan uppvisa giltigt vaccinationsintyg
tillämpas samma regler som i fallet med SKK-medlemskort.
Yrkande:
Anpassa texten i regelverket till de nya rutinerna och ändra den till:
E1.
ny uppbyggnad från tredje stycket:
Vid start av hund i av SHCF sanktionerad tävling eller officiell träning ska startande uppvisa
gällande medlemskort i SKK och giltigt vaccinationsintyg.
Tävlande ska på anmodan av depåpersonalen uppvisa SKK-medlemskort och
vaccinationsintyg, detta ska noteras av depåpersonalen och sändas in till ansvarig för
tävlingslistan.
I det fall inte kort/intyg uppvisas ska hunden tillåtas starta vid den aktuella tävlingen eller
träningen men tävlingsledaren eller träningsansvarig meddelar förbundssekreteraren och
ansvarig för tävlingslistan att vederbörande inte visat upp kort/intyg.
När hund tar sololicens ska SKK-medlemskort och vaccinationsintyg visas för loppets domare
eller träningsansvarig, som ska notera detta på licensrapporten.
Inlottnings- och startförbud läggs på vederbörande tills kopia på kvitto om inbetald
medlemsavgift till SKK/kopia på giltig vaccination inkommit till ansvarig för tävlingslistan.
Hund ska för att få tillträde till depåområde vara vaccinerad i enlighet med SKKs
vaccinationsbestämmelser.
Styrelsen i NHK

Motion 14 - E5 Hunds utgående ur lopp.
Bakgrund:
Regelverkets E5 behöver förtydligas framförallt genom att dela upp texten från nuvarande
lydelse, samt att tävlingsveterinären kan skriva olika antal dagar hunden är avstängd.
Gamla texten:
Tävlingsdomare och/eller banveterinär kan besluta om att hund utgår ur lopp.
Tävlingsdomares beslut om utgående ur lopp är av disciplinär natur, banveterinärs beslut är av
veterinärmedicinsk natur. Beslutar veterinär om utgående ur lopp före eller under tävling, ska detta
och orsaken till beslutet antecknas av veterinären på veterinärrapport som insänds till SHCF. Hund
som stryks av tävlingsveterinär stängs av under 10 dagar, eller den tid som veterinären meddelar.
Avstängningen kan hävas genom att friskintyg utfärdat av veterinär insändes till registeransvarig.
Yrkande:
ändra texten till nedanstående:
E5. Hunds utgående ur lopp
Tävlingsdomare och/eller banveterinär kan besluta om att hund utgår ur lopp.
Tävlingsdomares beslut om utgående ur lopp är av disciplinär natur, banveterinärs beslut är av
veterinärmedicinsk natur. Beslutar veterinär om utgående ur lopp före eller under tävling, ska detta
och orsaken till beslutet antecknas av veterinären på veterinärrapport som insänds till SHCF. Hund

som stryks av tävlingsveterinär stängs av under 10 dagar, eller den tid kortare eller längre som
veterinären meddelar.
Avstängningen kan hävas genom att friskintyg utfärdat av veterinär, detta insändes till SHCFs
tävlingsansvariga och ansvarige för tävlingslistan.
Styrelsen i NHK

Motion 15 - E14 Klassificering av resultat.
Bakgrund:
I en tid där hundarnas klassning och texten i regelverket inte harmonierar är det dags att
förändra i regelverket. Ta steget fullt ut och ge alla hundar deras faktiska klass.
Tittar man på greyhounds i klass 5 innehåller den hundar som är allt från klass 5 till klass 8,
ibland lägre. Det är väldigt tufft för en hund som är en faktisk klass 8 att kallas för en klass 5hund och tvingas acceptera att gå mot klass 3-hundar om inbjudan säger att ”klass 5 genom
sin anmälan godkänner att möta klass 3”.
Faktisk klassning ger också rätt hundar tillgång till loppen som inbjuds nerifrån, vilket inte
alltid är fallet med dagens klassningssystem för greyhounds.
Gamla texten i E14 första stycket:
Första stycket
Hunds resultat klassificeras i fem klasser där ett (1) avser den snabbaste klassen och fem (5) den
långsammaste. Whippet och övriga raser klassificeras enligt faktisk klass i relation till
greyhoundklasserna. Till grund för klassificering ligger varje hunds individuella tid jämförd med
övriga hundars tider för aktuell tävlingsdag.
Yrkande:
Inför faktisk klassning för alla hundar, oavsett ras och ändra texten i regelverket till:
E14. Första stycket
Hunds resultat klassificeras efter det fasta intervallet för respektive distans, där ett (1) avser
den snabbaste klassen.
Till grund för klassificering ligger varje hunds individuella tid jämförd med övriga hundars tider för
aktuell tävlingsdag.
Styrelsen i NHK

Motion 16 - F2 Inställd tävling.
Bakgrund:
Vid inställda tävlingar bör tävlingsledarna kunna få erbjuda tävlande plats på annan bana även om
de inte har alternativanmält sina hundar.
Ett par mail eller samtal för att ge så många som möjligt chansen att starta sina hundar tror vi att
alla tävlingsledare gärna gör, även om deras tävling ställs in, i syfte att öka totala antalet startande
under säsongen.

Mottagande tävlingsledare gör sig säkert ”besväret” att sätta in dem på rätt plats på
rankinglistorna.
Yrkande:
Lägg till följande text i F2 som nytt stycke 3
Tävlingsledarna bör, vid inställd tävling, kunna få erbjuda hundägarna att komma med i
tävlingar på annan bana oavsett om hundägaren anmält alternativ bana eller ej.
Styrelsen i NHK

Motion 17 - F2 Inställd tävling
F4 Fördelning av hundar för tävlingslopp.
Bakgrund:
Då klassintervallet mellan klasserna är lika stort oavsett om det är klass 5 eller 50, borde antal
tillåtna klasser vid ihopsättande av lopp vara lika oavsett ras. Det finns ingen anledning till varför
whippet och övriga raser (när de blir flera i varje ras) ska behöva godkänna att deras lopp kan
innehålla 3 klasser när greyhoundloppen endast kan innehålla 2 klasser innan
hundägaren ska ge sitt godkännande.
Det är också viktigt att hundar som tillhör de numerärt små raserna får klassning vid varje
tillfälle så att det blir lättare att sätta ihop så jämna lopp som möjligt, det underlättar även för
tävlingsledarna att veta hur klassningen är på dessa raser så de kan anpassa inbjudningarna så att
alla hundar inom raserna får en chans till rättvisa lopp. I dagsläget blir loppen i öppen klassning då
antalet inte finns för att göra annat, men det blir lättare att veta om man ska skriva nerifrån eller
uppifrån i inbjudan.
Det är därför viktigt att alla hundar som tillhör de numerärt små raserna vid varje tillfälle de
deltar på tävling får en klassning. Då alla hundar i loppet har licens ska det räknas som
tävlingslopp och då ska klassning ges. Vi har 2-hundarslopp inom greyhound och de får
klassning, så varför inte ett 2-hundars lopp inom exempelvis saluki räknas som lopp utan blir
uppvisningslopp utan klassning är väldigt svårt att förklara för nytillkomna hundkappare.
Nuvarande text:
F4. Fördelning av hundar för tävlingslopp
andra stycket
Rankingen används sedan för att placera hundarna i rätt lopp eller i rätt cup. Man bör inte skapa
lopp med färre än fyra deltagande hundar, annat än i undantagsfall. Om loppet enligt
ranking kommer att innehålla hundar från fler än två klasser för greyhounds respektive tre för
whippets och övriga raser ska tränarna till de hundar som tillhör de lägre klasserna ge sitt
medgivande. (Ex. Om ett greyhoundlopp innehåller hundar från klass 1, 2 och 3 så måste klass 3hundarnas tränare ge sitt godkännande.)
Yrkande:
Anpassa regelverket till dagens situation där vi har fler hundar i de numerärt små raserna som
ibland är färre än 3.
Genomför samma regler för hundarna oavsett ras gällande antal klasser som ett lopp får
innehålla och om hundarna får klassning eller ej.

Ändra texten i regelverket till:
F4. andra stycket
Rankingen används sedan för att placera hundarna i rätt lopp eller i rätt cup. Man bör inte
skapa lopp med färre än fyra deltagande hundar, annat än i undantagsfall. Ett lopp för
greyhound eller whippet kan aldrig innehålla färre än tre inlottade hundar.
Endast då det är lopp för numerärt små raser / uppvisningslopp / ”speed-challenge” kan
undantag göras.
Resultaten registreras och klassas om alla i loppet har licens.
Uppvisningslopp är lopp där hundarna inte har färdig licens, men då uppvisningsloppet
samtidigt är ett licenslopp bör stödhundarna göra Trial för att få ytterligare klassning.
Om loppet enligt ranking kommer att innehålla hundar från fler än två klasser ska tränarna till
de hundar som tillhör de lägre klasserna ge sitt medgivande. (Ex. Om ett lopp innehåller
hundar från klass 1, 2 och 3 så måste klass 3-hundarnas tränare ge sitt godkännande.)
Endast vid tävlingar i öppen klass, eller lopp där inbjudan är tydlig med att klassintervallet är
fler än 2 klasser eller i lopp för hundar tillhörande numerärt små raser godkänner hundarnas
tränare genom sin anmälan att loppet kan innehålla fler än 2 klasser.
Styrelsen i NHK

Motion 18 - F10. Särskilda regler
Bakgrund:
Efter införandet av spärrad klass har nedre klassen för whippets sänkts 2 gånger så att det nu är
hundar från k4/m6 som tävlar i lopp för whippets. Hundar som sprungit snabbare än
spärrad klass har snabbt hamnat inom densamma. Det är väldigt få hundar i de bästa
klasserna vilket har lett till att i stort inget lopp för högst klassade hundar innehåller 6 hundar.
De hundar som ligger över de ursprungliga klassgränserna vill helt enkelt inte starta i lopp som
innehåller hund/hundar som är 5 och fler klasser bättre. 5 klasser på kort innebär 1 sekund och på
medel 1,5 sekunder.
Vad kan vi göra åt det?
NHK's förslag är att vi backar några steg och återinför de gränser som sattes vid införandet av
spärrad klass, k8/m10/l10. Genom att sätta en gräns även på långdistans inkluderar vi den
redan i regelverket.
Vad hoppas vi uppnå med det?
Vi hoppas uppnå att whippetarnas klassiska lopp åter blir fullsatta och attraktiva att starta i.
Vi hoppas uppnå att loppen blir jämna, spännande och svårtippade igen då det blir jämnare
klassning i loppen.
Vi hoppas att fler hundar ska ha chansen att vinna titlarna.
Vi hoppas att det ska stimulera de hundarna vi har i sporten till att göra fler starter per
säsong.
Vi hoppas att det ska locka fler utövare till sporten, medlemmar och hundar.
Fördelar – nackdelar
Fler spännande och jämna lopp, vilket leder till mer spänning i poängsamlandet till titlarna
Årets …....

Fler lopp i kategorierna till Årets …...
Några ca 15 hundar kommer att pendla mellan att kunna tävla i loppen som ger poäng / titlar, men
alla lopp inom gränserna är poänggrundande.
Några under 10 kommer förmodligen inte ta sig på rätt sida spärrad klass.
Långt mellan att utvärderingarna görs? Nej, ingen prestationsavel hoppar sekunder på en
generation.
Hundar utestängs? Nej, de är fria att tävla med andra hundar som har samma klass som dem.
Hur vill vi att genomförande ska gå till?
Ändra regelverkets text se nedan under yrkandet.
Vi vill att vid en genomförande ska regeln gälla i 2 år, innan det kan prövas om klassgränserna ska
förändras.
Vi vill också att det ska vara en oberoende kommitté som avgör om någon av klassgränserna
ska sänkas om så ska göras ska det endast sänkas med 1 klass och på den distans / distanser
som är motiverad.
Klasstillhörigheten för hund är den som gäller vid tävlingens anmälningsstopp.
Vi vill att efter första 2-årsperioden systemet fortsätter och utvärderingarna enligt förslaget får
fortsätta.
Utvärderingen ska ta hänsyn till följande:
Finns det ett acceptabelt underlag för att sänka gränsen för spärrad klass?
Har det lockat fler deltagare till sporten?
Har det gett fler starthundar och gör de fler starter per hund?
Finns underlaget kan man sänka gränsen på den distansen med maximalt 1 klass.
Vid sänkning av någon klassgräns, sker ny utvärdering efter ytterligare 2 år. Har ingen
sänkning skett efter 2 års intervallerna, kan ny utvärdering göras efterföljande år.
Distanserna är oberoende av vad som sker på annan distans.
Gamla texten i regelverket:
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.
Yrkande:
Återinför de klasser som sattes vid införandet av spärrad klass och ändra texten i regelverket
till:
F10. Särskilda regler
B. Whippets bättre än spärrad klass
Whippet som har en klassning bättre än spärrad klass k8/m10/l10 tillåts endast tävla i egna
lopp och / eller med greyhounds som har samma faktiska klass.
Hund kan pendla mellan att vara över eller under spärrad klass.
Klassiska lopp som SM mm och serielopp för Årets whippet-kategorier är för hundar från
k8/m10/l10 och lägre, hunds klassning vid tävlingens anmälningsstopp avgör rätten till start.
Poäng vunna i ospärrad klass räknas in i Årets … .
Utförande:
Systemet testas under 2019-2020, därefter utvärderas det av en oberoende kommitté.
Finns det underlag som visar att någon spärrgräns bör sänkas?
Har det gett fler starthundar och gör de fler starter per hund?
Har det lockat fler deltagare till sporten?
Om så är fallet kan man sänka den distansen med maximalt 1 klass.

Fungerar detta system fortsätter det enligt nedan och med den oberoende kommittén som
avgör om gränserna ska ändras.
Vid sänkning av klassgräns, sker ny utvärdering efter ny 2 års-period, om inte kan ny
utvärdering göras efterföljande år.
Distanserna är oberoende av vad som sker på annan distans.
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