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1. Gör varje kapplöpningsbana till en Hund-multisport-arena

• Kontakta lokala hundklubbar och bjud in till en diskussion om och hur de 
skulle vilja utnyttja våra arenor.

• Iordningställ innerplan så att det går att köra utställning och Agility m.m.

• Prova-på-dagar för andra raser

• Samarbeta med Whippetraceklubbar .

• Sommarläger, där barn får bekanta sig med sporten och våra hundar. De som 
har hundar har med dem på lägret.

• Erbjud polis och vaktbolag att träna på vår anläggning.

• Ta bort namnet Greyhound Park ersätt med Hundstadion
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2. Gör svensk hundkapp mer synlig 

• En hemsida för hela sporten som vänder sig till publik och hundintresserade, sidan 
skall kopplas till flera typer av socialmedia.

• Varje klubb använder Facebook för att marknadsföra sina tävlingar. För en liten peng 
så kan man rikta reklam om vår sport.

• En papperstidning som vänder sig till hundintresserade och vår publik. Till att börja 
med ge ut en ”Swedish Greyhound Review” inför varje ny säsong, som kan spridas 

på veterinär mottagningar och liknande ställen.

• Marknadsföring för sporten måste skötas centralt av SHCF och medel måste anslås 
för detta.

• Klubbarna arbetar med lokala sponsorer och marknadsför sina evenemang

• Företagskvällar, Afterwork, Kvällstävlingar.

• Bearbeta lokaltidningarna, skaffa en kontakt som man förser med material 
kontinuerligt.

• Bjud in kommunalpolitiker och tex ordföranden i Fritidsnämnden som prisutdelare.

• Filma alla loppen och lägg ut på en specifik Youtube kanal.
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• Rikta inbjudningar även till ”lågklasserna”

• Undvik kategorilopp.

• Undvik cuper

• Bjud in uppifrån och undvik flera klasser i samma lopp. Hellre 4-hundarslopp än 
två-tre klasser i samma lopp.

• Målet måste vara att alla hundar skall efter lottning ha en chans på pallen.

• Fler tävlingstillfällen där hundarna finns. (Endast Elithundarna reser mycket.)

• Viktigt med intressanta inbjudningar/lopp redan under maj för att få i gång 
tävlandet tidigare än i dag.

• Dela upp SM så att det kan gå på flera banor under säsongen 

• Arrangera sommarveckor.

3 Gör bättre och mer samordnade tävlings inbjudningar
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4. Börja arbeta för att skapa förutsättningar för ett 
riksspel på Hundkapplöpning

• Tillsätt en arbetsgrupp som arbetar fram en handlingsplan.
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5. Premiera svensk uppfödning

• Uppfödarpremier

• Gratis att ”sälja” valpar på den centrala hemsidan

• Pris till Årets Svenskuppfödda hund (whippet och Greyhound)

• Central sponsring av Avelsloppet.

• Inrätta ett Avelslopp för Svenskfödda Whippets
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6. Sporten måste bli mer professionell

• Bättre kvalitetssäkring (tekniska problem får inte störa tävlingarna)

• Rullande underhållsplaner.

• Tydliga arbetsbeskrivningar för våra funktionärer.

• Enhetlig tränarutbildning förslagsvis internetbaserad

• Dokumenterat omhändertagande av nya medlemmar

• Publikvärdar

• Funktionärsvästar(det skall tydligt framgå vilka som är funktionärer)

• En snygg och välordnad defilering

• En cafeteria som är seriöst skött.

• Vara öppen och förmedla förbättringsförslag mellan sällskapen.
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7.  Bättre fokus på Medlemsvård
• Välkomstpaket.

• Mentorer.

• Utbildningspaket.

• Utbildande medlemsmöten (föreläsare)

• Ordna sociala evenemang(t.ex. en gemensam grillkväll efter en träning eller 
tävling)

• Arbeta med att upprätthålla en god atmosfär utövare emellan.

• Arbeta på att inkludera även de nya medlemmarna.
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8. Starkare och tydligare SHCF
• Förbundsstyrelsen skall styra och leda utvecklingen av sporten

• Styrelsen skall redovisa sin handlingsplan för det kommande året 
och den skall baseras på kongressens mål och inriktning.

• Vid tillsättandet av styrelseledamöter måste personens duglighet 
och styrelsens behov värdesättas högre än regional tillhörighet.

• Valberedningen måste redogöra för varje föreslagen kandidats 
lämplighet.



“

”
Framtidsgruppen 2022: Jan Helgesson (FS representant) Carola Vånsjö, 
Martina Berglund, Robert Jansson, Steinar Holmström och

Tillsammans kan 
vi klara det


	MÅL FÖR SVENSK HUNDKAPP HANDLINGSPLAN (SHCF/ FRAMTIDSGRUPPEN )
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10

