Med anledning av de diskussioner som sker på sociala medier kommer här ett klargörande
från FS angående den uppkomna situationen kring Elitseriegruppen, Elitserien och Årets
Hund.
Vilka är Elitseriegruppen? Elitseriegruppen består av en person från varje sällskap, de har själva
tagit fram regelverket för elitserien. Elitseriegruppen är fristående från FS, med andra ord, de är inte
en arbetsgrupp till FS.
Flera frågor kom in till FS angående Elitseriens regler, FS försökte då skicka medlemmarnas frågor
vidare till Elitseriegruppen. På grund av att det verkade oklart om vilka som ingick eller kunde
svara på frågor i Elitseriegruppen, så försökte FS få fram en lista med vilken person från varje
sällskap som ingick i gruppen. FS gjorde detta för att underlätta för våra medlemmar att direkt
kunna ställa frågorna till gruppen eller den ansvarige i sitt eget sällskap istället för att behöva ta det
öppet på sociala medier.
Tyvärr så vill inte gruppen gå ut med sina namn om vilka de är.
Flera anledningar har gjort det nödvändigt för FS att i ett sent skede fatta ett beslut om Årets Hund
2021, en utmärkelse som ägs av SHCF och som under en period lånats ut till Elitseriegruppen.
Pandemiläget försvårade förutsättningarna under den inledande delen av säsongen. Det hölls få
ELIT-lopp och det var få hundar som startade i sådana lopp, vilket också fick till följd att Elitseriens
första poängställning inte presenterades förrän i september, när mer än halva säsongen gått.
Redan den 20 januari gick det ut ett mejl till tävlingsledarna om att antalet kategorilopp behövde
minskas på grund av att dessa lopp konkurrerar om samma hundar och förstör andra lopp och
därmed tävlingsprogrammet i sin helhet.
FS har vidare bedömt det vara i linje med medlemmarnas och sällskapens vilja att arbeta för bättre
och jämnare lopp samt fler möjligheter att samtliga hundar får lopp. Det betyder att antalet
kategorilopp behöver minskas i svensk hundkapp.
Detta underströks sedan ytterligare i en av Framtidsgruppens åttapunktersmanifest som
presenterades under kongressen. FS bedömning och gemensamma tolkning var att det fanns en stor
samstämmighet inom hundkappens beslutande församling att åstadkomma så bra förutsättningar
som möjligt till bra lopp för så många hundar som möjligt.
Slutligen har frågor om Elitseriens regelföljsamhet och poängräkning ställts offentligt utan att bli
nöjaktigt besvarade, vilket FS ser mycket allvarligt på.
I ett mejl som kommit in till FS från en ansvarig person inom Elitseriegruppen erkänns det
dessutom flera godtyckliga avsteg från Elitseriens regler i framräknandet av poängen samtidigt som
personen försöker rättfärdiga dessa avsteg med egna förklaringar.
Detta får Elitseriegruppen – de personer som ingår i densamma – själva ta ansvar för.
Hur Elitserien sköts har FS inget som helst med att göra, utan det är Elitseriegruppens eget ansvar.
Däremot har FS ett ansvar för att SHCF:s Årets Hund-titlar utses på ett sätt som FS finner korrekt.
Av samtliga ovanstående skäl och för att det ska finnas ett bredare och säkrare underlag för Årets
Hund har FS valt att ställa Elitserien mot ett genomarbetat eget koncept för poängräkning. Utifall de
olika seriernas vinnare blir olika kommer det att bli ett röstningsförfarande mellan dessa, vilket
tidigare meddelats.
Med detta menas att även Elitseriens poäng är med och fortsätter att påverka vem som blir Årets
Hund.
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