
Minnesanteckningar Tävlingsledarmöte 190722

Närvarande: Camilla Johansson, Jonas Svensson, Maria Karlsson, Kent Andersson, Christel Tevin, Anne-Lie 

Källmark, Lena Werdelin, Hanne Andersen, Åsa Wall, Isabella Ståhl.

Tävlingskalendern 2020

Godkändes med små ändringar. 

• NHK flyttar ifrån1/8 till 22-23/8

• MIHK byter dag med GHS 12/9 till 15/8 

• SDA/GHK lägger till den 23/5

Förslag till SHS att flytta Derby veckan 1 vecka till 2021. (Så att den börjar där dom har sin finalhelg nu). Det 

skulle lösa många andra tävlingsdagar för andra klubbar.

I inbjudan ska man bjuda in Öppen Uppifrån (ELIT) Underovan, Nerifrån osv.

Whippet ELIT

Det på talades om att det bjuds in till för lite ELIT-lopp för whippet, därför uppmanar man klubbarna att 

försöka bjuda in till whippet ELIT

ELIT GRUPP

ELIT är klubbarnas tävling och därför har vi startat en grupp där en person från varje klubb är med i. Denna 

grupp ska börja arbeta frågor om elit till nästa år till exempel vad som behövs förbättras mm.

Gruppen besår av: 

• MIHK Maria Karlsson (sammankallande)

• 7HS Lena Werdelin

• CIMBRIA Gerty Persson

• SKeHK Anne-Lie Källmark

• NHK Åsa Wall



• ÖHK/NoHK Hanne Andersen

• GHS Katarina Lindberg

• SHS Bo Ländin

• SDA/GHK Stig Putte Fredriksson

• VHS Åsa Wall.

Övriga frågor

Det kom ett förslag att dela in whippet i olika grupper t.ex. 3 stycken. Några var för det och några inte. Alla var 

överens om att vi måste försöka hitta en lösning så att alla får springa på lika villkor. 

Rankinglistorna skall gå till de klubbar som har tävling samma helg. Det skulle göra det lättare att se vilka 

hundar som har alternativanmält. 

Tävlingsledarna får kontakta hundägaren via mail, telefon, messenger etc för att få så bra och jämna lopp 

som möjligt.

Hundar som har blivit veterinärbesiktade ska man ta betalt för. Hundar som stryks innan behöver inte betala 

de 125 kronor som betalas in till SHCF (100 kronor veterinär och 25 kronor licens).

Det togs upp att det finns hundägare som stryker sina hundar alltför ofta och bara får 10 dagars rödmarkering. 

Man vill att dom ska få ett längre straff eftersom det förstör för både klubben som arrangerar tävlingen och 

andra hundägare som kunde varit med i det loppet. Strykningar som är återkommande bör få längre 

rödmarkering. 

Tack för ett mycket trevligt möte.

Camilla Johansson Tävlingsansvarig SHCF


