Preliminära motioner från SHS till SHCF kongress 2021
SHS styrelse har givit medlemmarna möjlighet att komma med förslag på eventuella förändringar av
regelverket att ta med till ordförandemötet. Fem förslag på motioner inkom.
Motion 1 Avseende F5 Lottning av startburar.
Föreslås följande text att läggas till denna paragraf:
Hundägare får ej anmäla boxvalet Inner till debuterande hunds fem första starter i tävlingslopp.
Motivering: Detta bör ge ett bättre skydd att hund innan den fått viss rutin
orsakar incidenter med höjd skaderisk i första kurvan.
Motion 2 Avseende H3 Besiktning av banan.
Föreslås följande text att läggas till denna paragraf vid punkten
- Kontroll av underlag (sand):
Under tävling skall banan sladdas minst efter vartannat lopp, undantag
får dock göras då vädret (t ex mycket blöt bana) omöjliggör sladdning.
Motivering: Deltagande hundägare skall kunna räkna med att banans
beskaffenhet är så lika som möjligt för alla lopp under en tävlingsdag och
görs på samma sätt för alla banor som arrangerar tävlingar.
Motion 3 Avseende G3 SM Klasser.
Föreslår att addera två SM klasser: Whippet Sprint <15kg och Whippet Medel <15kg.
Motivering: Detta pga rasen har blivit allt större och tyngre de senaste 10 åren och jag har hört
många säga att deras whippet är för liten för rundbanan. För att stimulera och uppmuntra mindre
whippet på banan föreslår jag därför att ha dessa klasser på prov ett par år och se om tillståndet
skulle förbättras. Jag har gått igenom databasen med alla whippetar som har licens och det är 65st
som väger under 15kg och 66st som väger över 15kg vilket betyder att underlaget finns för SM för
mindre whippet och SM för större. Uppnår de inte minst 10st i varje skulle de utgå i vanlig ordning.
Just 15kg följer i samma linje som federal hundkapp CGRC som har under 15kg och över 15kg för
whippet på EM. Som vanligt när man anmäler kan man anmäla mindre whippet till Öppna, Tik, Sprint
osv. Det behövs heller ingen administration av vikter som det var med maxhöjd förr (52cm) då det
kommer ligga på varje tränares ansvar att de anmäler till rätt kategori och de kontrollvägs inför start,
ett system som vi redan har på plats.
Motion 4: Avseende H7 banrekord.
Föreslår att addera följande: För att banrekord för whippet ska bli giltigt ska minst en hund inom tre
klassers (före tävling) skillnad från vinnande hund deltaga i loppet.
Motivering: Syfte att motverka ”ihopsatta” lopp.
Motion 5: Avseende E15 Klassificering av hund.
Föreslår att ändra vilken klass en hund tillhör till att titta på de 5 senaste loppen istället för som nu 3
och att hunden tillhör den bästa klass den gjort på dessa 5 starter om den gjort det minst 3ggr annars
tillhör den klasser under.
Motivering:

Förslag till motioner från Örebro hundkapplöpning 2020-11-29
1. Whippetloppen ska i normalfallet gå över 2 klasser.
2. Se över klassningssystemet. För stor skillnad på olika banor. Ska ej kunna bli som
vid tävlingen i Borås där alla whippets hade 2-6 klasser sämre än sin klass. När
målfoto inte fungerar ska ingen klassning ske av de loppen.
3. Åldersgräns återinförs. 10 år för whippet och 8 år för greyhound.
(månad den fyller). Från det år whippet fyller 8 år ska man bara kunna anmäla till
supersprint och kort.
4. Hundar med licens på rundbana ska följa regeln om 2 dagars vila mellan
tävling/träning oavsett tävlings- eller tävlingsform (gäller utöver rundbana således
även för whippetrace och lurecoursing, dock ej SM i whippetrace som är en
tvådagarstävling.)
5. Vid återkommande strul som medför fördröjning vid start med utrustning såsom
koppel mm som ska tas av ska tränaren få en varning. (Ska gälla parallellt med
regeln om 30 sek).
6. Mållinjen ska synliggöras.
7. För att få så rätt klassificering som möjligt ska licenslopp endast gälla med
maskinell tid. Solo licens ok med handklockning.

För närvarande har vi i GHS inga regeländringar som vi vill ta upp.

