Tävlingsledarmöte 23/11-19 Arlanda Stockholm
Närvarande: Anne-Lie Källmark SKeHK, Maria Karlsson MIHK, Katarina Nilsson ÖHK/NoHK, Lars Wicander SHS, Mikael
Lindskog 7HS, Carin Wiik GHS, Ann-Sofi A Olsson VHS, Åsa Wall NHK, Christel Tevin Cimbria, Stig ”Putte” Fredriksson
SDA/GHK. Jan Helgesson SHCF, Jonas Svensson SHCF, Solveig Marklund SHCF, Camilla Johansson SHCF.

Klubbarna hälsades välkomna på mötet.
Camilla frågade samtliga klubbar om de hade mandat ifrån sina klubbar. Alla svarade ja.

• Tävlingskalendern 2020
På SM i Skellefteå kom ett förslag till klubbarna och alla godtog den med några ändringar. 2 klubbar
hade senare åsikter om detta. SHS skickade ut ett nytt förslag till klubbarna och SHCF.
I kalendern ifrån SM gjordes nu på mötet med ett få tal ändringar. SHS fick onsdag 3/6-20 och 10/620. Samt avsa sig lördagen den 13/6-20. VHS tog 13/6-20.
GHS avsa sig 19/9-20. Det tog SHS och satte in som söndag den 20/9-20.
7HS Ändrade till 2/5-20 och söndag den 5/7-20 till lördag 4/7-20. Samt lördag 7/11-20.
Alla var överrens och fastslog Kalendern för 2020.
•

ELIT serien 2020 + dagar 2020

På tävlingsledarmötet under SM i Skellefteå utsågs en ELIT grupp, där en från varje klubb skulle
ingå.
Ett förslag som skickades ut till gruppen är vidare utvecklat ifrån ELIT 2019 och ändringarna är
gjorda ut ifrån de åsikter som hade inkommit till gruppen och SHCF för information.
Förslaget skickades ut den 22/10-19 och man skulle diskutera det ute sina klubbar.
Hade man åsikter och ändringar skulle de inkomma senast den 10/11-19 till Maria K (som är
sammankallande) De klubbar som inte hade svarade till den 10/11-19 har automatiskt godtagit
förslaget. 5 klubbar hade svarat.
Kommunikationen och informationen ute i en del sällskap har tyvärr inte fungerat tillfredställande.
Efter en hel del diskussioner kom mötet fram till att, Klubbarna får via sina ombud i Elitgruppen
fram till den 31/1-20 på sig att skicka in eventuella små justeringar på den nya förslaget till Maria
Karlsson som är sammankallande i ELITgruppen.
Tyvärr kunde man ej fastställas några Elitdagar för 2020.

•

Kalendern 2021

Det kom på förslag från Lars Wicander att man kunde dela upp SM på olika banor under sommaren,
för att underlätta för klubbarna som vill arrangera SM. Lars W fick som uppdrag att skriva ihop ett
förslag om klubbarna tyckte det var en bra idè. Uppmaning till tävlingsledarna att förhöra sig i sin
klubb om det är ett intressant förslag.
Under SM 2020 kommer kalendern för 2021 att fastställas.

• Övriga frågor
Information: Viktigt att Veterinär- och Domarrapporter skickas in till regshcf@gmail.com snarast
efter tävlingen. Kontrollera när vaccinationen går ut för hunden och rapportera det till Linnea
Burman.
Registrera hundarna i förbundets databas innan sololicensen skall tas.
Fråga ifrån Cim Ang Strykning av hund. Inlottad hund som stryks och inte kommer till banan pg av
tex. sjukdom eller trasig bil. Startavgifter betalas ej åter.
Framkom från en klubb ett önskemål att en tävlingskommitté kunde bildas inom FS. Överlåtes till FS
för vidare diskussion Ang om det är befogat.
Vid pennan Solveig Marklund Åhörare

