
 

 

Minnesanteckningar tävlingsledarmöte 

Telefonmöte: 22 november 2021 

• Laget runt, beskrivning av året kortfattat. 

Cim, Nina Bliding 

Tuff start på säsongen, ställt in flera tävlingar, problem med hararna. Samarbetade med 7HS och 

körde en tävling på deras bana. Nu är hararna okej och körde en tävling nu i höstas med lite 

besvärliga förhållande med regn, 18 lopp och Cim är nöjda. 

 

7HS, Ewa Johansson, Martina Berglund 

Ställde in i början på säsongen på grund av Covid, genomförde SM som gick jättebra men fick köra på 

reservvajern, tycker att säsongen gott jättebra.  

SDA/GHK, Stig Fredriksson, Lars  

Börja med inställda lopp på grund av Covid, allt har förövrigt gott bra, tyvärr ösregn på höstens sista 

tävling men tävlingen genomfördes bra.  

ÖHK, Katarina Nilsson 

3 tävlingar, bra med hundar men tyvärr inga Greyhounds. 

VHS, Eva-Marie Lindström 

4 tävlingar, gått bra, dålig uppslutning av Greyhounds, jättenöjda. 

SHS, Lars Wicander 

Bra säsong, 13 tävlingar med 653 startande, tävlingarna ha gått bra, inget maskinstrul. 

GHS, Katarina Lindberg 

Hackigt i början på säsongen, 3 tävlingar, lånat funktionärer från andra sällskap. Många nya 

medlemmar/funktionärer, funkar bra och blir bättre och bättre, nöjda med säsongen. 

MiHK, Camilla Johansson, Maria Karlsson 

Säsongen har gått ganska bra, genomfört tävlingarna, lite dåligt med Whippet. 

SkeHK, Solveig Marklund, Nina Bränström 

Fick ställa in en tävling, för få anmälda. 3 tävlingar och nya medlemmar som håller på och lärs upp. 

NHK, Åsa Wall 

En tävling, tyvärr var det regnigt, slutat med flaggan i topp. Nöjda.   

 



• Norrlandstouren. 

Cim positivt, bra idé, tycker inte att FS ska gå in med att stå för tourvinnarnas priser. 

SDA positiv, bra idé 

7HS positivt, tycker som Cim 

ÖHK positivt 

VHS positivt, hoppas det funkar, tycker som Cim  

SHS positivt, bra att FS trycker på för mer tävlande i norr, FS kan ev. hjälpa till att hitta en sponsor. 

Protesterar mot att inga tävlingar går i de östra delarna under touren. 

GHK jättetrevlig idé, tror inte det är bra med 5 tävlingar före SM. 

MiHK trevlig idé, men vill inte ha en onsdag, mot att det går innan SM. 

SkHK jätterolig idé, för många tävlingar före SM. 

NHK bra, tokigt att det går fram till SM. 

Diskussion fördes runt touren om fördelar och nackdelar, Bosse talade om hur det statistiskt har varit 

väldigt mycket anmälningar före SM. Sällskapen i norr ska återkomma om hur de ställer sig i frågan 

om norrlandstouren, eller om de vill hitta på ett eget koncept. 

 

• Genomgång av tävlingskalender. 

För och nackdelar diskuterades runt att tävlingskalendern skulle fungera under tre år, för att sedan 

utvärderas. Efter lite justeringar och byte av tävlingsdagar mellan sällskapen var sällskapen nöjda. Vi 

tittar över tävlingskalendern inför 2023 om samma tävlingsdagar fortfarande fungerar. 

 

// FS, Susann Lindgren Lindström, Jan Helgesson, Bo Ländin, Una Modig 


