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1. Rapport från sällskapen
NHK: Glada över sin genomförda tävling, satsar på en till. Lyhörda för synpunkter för att
fler ska komma och tävla. Hoppas på fler aktiviteter på banan, inte bara hundkapp.
SkeHK: Jobbig säsong, fått ställa in tre tävlingar pga för få hundar. Skapar svårigheter för
att få in sponsorer. Försökt arrangera prova på dagar för att sprida sina verksamhet.
MiHK: Svårt att få hundar till tävlingarna, genomfört tre av fyra planerade dagar. Arbetar
med förbättringar som ska ske på banan.
GHS: Även här har tävlingarna haft för få hundar. Trots det nöjda med tävlingarna, hade
många startande hundar och nya medlemmar. Känslan är positiv i klubben.
SHS: Haft ett bra år, alla dagar utom en i april har genomförts. Fått många anmälningar till
klassiska lopp. SM flöt på bra trots värmen. Allt praktiskt fungerade.
VHS: Fungerat bra, men hade lite otur i planeringen. Tävlingsdagarna krockade med
andra arrangemang. Arbetat med anläggningen, bl a nytt sprinklersystem. Hoppas kunna
erbjuda bättre lopp till nästa säsong.
ÖHK-NoHS: HAr enlingt ordförande stånkat på som vanligt. Genomfört två tävlingar med
gott reultat. Fyllde de lopp som utannonserades. Har lagt på ny sand, fräscha upp
lokalerna och även i övrigt jobbat med anläggningen. Ett problem är att de få
medlemmarna. 30 års jubileum på Bistabanan som ska firas nästa år. Året 2020 fyller
klubben 50 så det är mycket festligheter på gång.

7HS: Haft en bra säsong men led av värmen och bevattningsförbudet. Fått en del nya
medlemmar och fler på väg in. Glada över filmning och live-sändning. Har ett samarbete
med SkHK som kommer att fortskrida. Planerar att bygga både rakbanor och weight-pull
bana.
SDA-GHK: Hade fem tävlingar som alla genomförts med stort antal startande. Fått mycket
uppskattning för arrangemang. Nästa år satsar klubben på ytterligare en tävlingsdag.
Alingsås fyller 400 år och kommer ha en del fokus på sig. Deltar på hundmässan i
Göteborg där sporten får synas inför 30 000-40 000 personer. Genererar nya medlemmar
och fler intresserade. Byter burar och satsar på anläggningen.
SkHK: Samarbetar med Boråsklubben. Alla saker från Landskronabanan är flyttade dit.
Händer i övrigt inte så mycket, kommer att fortsätta i en annan form.
CIM: Genomfört tre av sex tävlingar på grund av harproblem som nu är lösta. Har köpt in
två nya boxar, kommer att behöva bygga om medeldistansen. Inga problem att få hundar
till träningar och tävlingar. Begränsar träningarna till vinthundar, utöver det prova-på dagar
och rasklubbsdagar. Nya medlemmar med andra vinthundsraser. Satsar på att köra fem
tävlingar nästa år och hoppas på att det inte blir lika torrt.
2. Statistik över tävlingsåret samt diskussioner om fördelningen av tävlingsdagar
Lars Wicander hade tagit fram statistik över startande hundar. Ca 50 % av alla starter sker
efter SM och det är också då det förekommer tävlingar med väldigt många lopp. Detta
verkar betyda att vi kan planera fler tävlingar än vi gjort tidigare på hösten men vara lite
sparsamma med tävlingsdagar på våren.
I övrigt bör samma hänsyn tas i avseende på krockar mellan tävlingsdagar i regioner.
3. Regelverksrevidering
Sällskapen rapporterade om hur och vad som framkommit under regelverksdiskussioner
med medlemmarna. Därefter gicks de önskade kaptlena igenom och diskuterades. Där det
fanns en samsyn så beslöts det att förbundsstyrelsen ska skriva ett förslag i enlighet med
det som sällskapen önskar. Detta förslag kommer att gå ut på remiss ytterligare en gång
till sällskapen innan det görs till färdiga propositioner till kongressen. På detta sätt hoppas
styrelsen att fler ska kunna ta del i processen och att antalet snarlika motioner till
kongresen kan minska.
Ordförandenas diskussioner och vilka förslag de resulterade i fnns i bilaga.

4. Tävlingsledaremötet
Tävlingsledarna diskuterade tävligskalendern för 2019 och beslutet återfinns i bilaga.
I övrigt... CJ
5. Avslutning
Mötet avslutades med en kort utvärdering där alla uttryckte sig positiva till denna form av
möte och önskade ett liknande efter nästa års säsong.

