
Protokoll ifrån Tävlingsledar mötet 7/4-19 Sigtuna

Närvarande: Kent Andersson, Eva-Marie Lindström, Christel Tevin, Åsa Wall, Anne-lie Källmark, Hanne 
Andersen, Bo Ländin, Lena Werdelin, Minus Johansson, Stig Fredriksson, Lars Wicander, Camilla 
Johansson.

Gick igenom alla kategori lopp för Elitserien 2019.  

Det var några klubbar som ej hade kommit in med sina kategorilopp till den 31/1-19 som var bestämt. De 
fick använda de dagar som det ej fanns några kategorilopp   
                                                                                                                                        

• Stig ”Putte” Fredriksson SDA/GHK vill gärna ha 13/6-19 som en företags kväll och köra några lopp 
( 4-6 lopp ) Företaget ska komma med ca 70-100 personer dit.   Vi sa ja på det villkoret att dom håller 
kontakt med Hanne och Örebro klubben, som har Jubileums helg den 14/6-19. SDA/GHK får ej 
förstöra för dem. 
Hanne skulle fråga Örebro klubben om dom ville flytta sin tävlingsdag till söndagen. Men var 
tvungen att fråga sin klubb först.                                                                 

• Det var väldigt lite med stayer- och veteranlopp. MIHK fyllde på med några extra veteranlopp och ett 
stayerlopp för greyhound. 

• Det togs upp att klubbarna bjuder in för lite med whippetlopp för Elit. Det för något som förbundet ej 
kan göra något åt annat än att påtala detta. 

• Regionerna har blivit fler och fler poäng kan jagas för den dom åker runt. Detta gäller i Elit.

SYD:  Simrishamn

SYD OST: Alingsås, Borås

MELLAN: Örebro, Västerås, Åkersberga

SÖDRA NORR:  Järbo, Sundsvall

NORRA NORR:  Skellefteå, Älvsbyn

Allt för att så många som möjligt till att åka till alla regioner vilket gynnar klubbarna.

• Inbjudan för Maj-Juni -19 skall vara inskickade senast den 14/4-19 till Camilla J 
kennelquliqa@gmail.com.

Juli-Aug-19 skall senast vara inskickad till den 31/5-19
Sep- Okt- Nov-19 skall senast vara inskickad till den 31/7-19

• Klubbarna fick en tomt kalender sida för 2020. Där skall fyllas i önskelmål inför tävlingsdagar 2020. 
Den skall vara inskickad till Camilla kennelquliqa@gmail.com   senast 1/6-19. Dagarna fastslås 
sedan på tävlingsledarmötet under SM.  

• Fick ett idé förslag på att kunna utse en Allround-hund. Vi bad om ett färdigt förslag i skrift. 

• Kommunikationen mellan klubbarna och rankinggruppen måste vara bra. 

• Förbundet påminde om att klubbarna måste göra en Egen-kontroll på sina banor innan sin första 
tävling. Besikningsprotokollet gicks igenom. Protokollet skall vara inskickad till förbundet i god tid 
innan första tävlingen till shcf@shcf.se

• Berättade att Åsa Wall är tillförfogande för alla klubbarna med att registrera in alla tävlingsresultaten 
på tävlingsdagarna. Kontakta henne i god tid.   

Ett mycket trevligt och positivt möte.
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