
Till SHCF:s klubbar 

Den senaste ”fulla” säsongen 2019 var det ca 330 hundar som startade. Efter genomgång av alla 

hundar i registret födda sent -18, -19 och tidigt -20 som ännu inte påbörjat sin licenstagning och om 

ungefär hälften av de hundar som blir veteraner under året kommer till start ser det ut att kunna bli 

en liten ökning i antalet hundar totalt i landet om klubbarna har förmått att behålla alla från 2019. 

SHCF:s styrelse bedömer att det inte är omöjligt att vi kan nå upp till 350 startande hundar 2021.  

Framtidsgruppen arbete som kongressen antog satte som mål för 2021 att hundarna skulle öka 

antalet starter från 7,2 2019 (2383 starter) till 8,0 2021 (2800 starter). Om man tänker att det i snitt 

är nio lopp under en tävlingsdag och att varje lopp innehåller i snitt 5 hundar så behövs det alltså 62 

tävlingsdagar. I det bifogade tävlingsprogram som förbundet fastslagit så är det inplanerat 51 dagar 

plus SM. Några dagar borde läggas till speciellt där det bara är en klubb som önskat tävling. Speciellt 

bekymmersamt är den 18/9 då endast SHS tävlar men även 16/10 då endast SHS tävlar, 23/10 då 

endast 7HS tävlar samt 30/10 då endast SHS tävlar kan bli överanmälda. Dessa dagar ligger fria att 

söka eftersom det annars riskerar att svämma över i antalet anmälningar. Ta upp i er klubb om ni tror 

att ni klarar av att arrangera tävling dessa dagar. 

Det här är naturligtvis ett väldigt ambitiöst tävlingsprogram speciellt då vi redan tappat sex dagar pga 

Coronan. Kongressen antog det åttapunktsprogram som Framtidsgruppen arbetat fram och det gäller 

nu att klubbarna gör inbjudningar som är anpassade till punkterna i programmet så att intresset för 

att anmäla ökar. De lägre klassade hundarna tävlar mer sällan än eliten och inbjudningarna för dom 

måste göras intressantare. Det är viktigt om målet på 8,0 starter per hund kan uppnås. Förbundet 

anser också att det är bättre att köra lopp med fyra jämna hundar i stället för sex där ett par är 

chanslösa redan från början, att endast i yttersta nödfall lotta samman Greyhounds från mer än en 

klass eller Whippet från mer än två klasser. Förbundet anser också att det är alldeles för många 

kategorilopp. Att köra kategorilopp delar upp de bästa hundarna i två eller flera olika lopp vilket får 

som resultat att både kategoriloppen och övriga lopp blir ojämnare än det annars skulle bli och att de 

bästa slipper möta varandra. Förbundsstyrelsen uppmanar Elitseriegruppen att tänka på det då 

Elitserieprogrammet fastställs. Undvik också cuper i möjligaste mån. Kontrollera med konkurrerande 

klubb så att det inte inbjuds till liknande lopp på två banor på samma helg och kontrollera vidare i 

vilka klasser den egna och närliggande klubbars hundar ligger och att i inbjudan anpassa tävlingen så 

att så många som möjligt kommer till start. Det är av yttersta vikt att varje klubb noggrant följer 

direktiven från Förbundet då inbjudningarna sätts samman. För att uppfylla Förbundets tankar om 

framtiden krävs det mycket arbete och kreativitet i klubbarna. 

Om man antar att hälften av de Greyhounds som under 2021 blir veteraner och att Whippets som 

2021 blir sju år eller yngre och att de som finns i registret men ännu inte påbörjat sin licenstagning 

kommer till start så ser det läget ut så här: 

Norra regionen NHK 5, SkeHK 16, MiHK 31 och GHS 17 

Östra regionen SHS 82 och VHS 16 

Västra regionen ÖHK 43, 7HS 61 och SDA-GHK 53 

Södra regionen CIMBRIA 22 

( Danmark 69) 

Förbundsstyrelsen 

 



 

 


