
Regelverksdiskussioner från Ordförandekonferensen - 24 november 2018

1. Rapport från sällskapens regelverksdiskussioner

7HS- Saknade representant på mötet. Synpunkter inskickade av Monica Hagberg. Oklart hur 
delaktiga medlemmarna varit.  
Önskade att ta upp: 
Utvärdering av nya systemet för titlarna till Årets hund etc. jmfrt med divisionstävlingar          
(ej regelverk)

Ta bort hela utbildningspaketet. De få nya hundkapparna som börjar behöver en mentor istället 
och oftast är det uppfödaren till sin valp om inte får klubben utse någon. 

Nytt klassningssystem behövs. Fasta tidsgränser, klassningen skall inte bero på hur de andra 
hundarna springer eller hur många klass 1hundar som springer den dagen. Så fort jag får veta 
MIN hunds tid skall jag veta vilken klass den hamnar i.        

Och nästan bland det viktigaste. Ingen klassning då målfoto ej finns. Hundarna behåller den klass 
de hade innan loppet. Handtider duger inte 2019. 

Ta bort invägningen och låt en veterinär avgöra om hunden är för mager/tjock för att springa. 
Idag är det enbart hundägaren som är intresserad av vad hunden väger   

GHS: Medlemmarna nöjda med regleverket. 
Önskade att ta upp:
Förslaget om träning och temperatur - tveksamma till den.

ÖHK-NoHS: Mailat medlemmarna om synpunkter. 
Önskade att ta upp:
Felformulerade inbjudningarna, whippet (jämnast möjliga), ej ändra förutsättningarna

CIM: Rapporterade att under medlemsmötet framkom ingenting om regelverket och sällskapet 
har haft fullt upp med annat.

SkeHK: Hade haft medlemsmöte om regelverket.  
Önskade att ta upp: 
Ny kategori whippet. 

SkHK: Hade haft medlemsmöte om regelverket.  
Önskade att ta upp:
Tveksamma till regler om väder. Regler för tävlingar i andra liknande hundsporter, 
Bestämmelser för skynke.

MiHK: Hade haft styrelsesmöte om regelverket. 
Önskade att ta upp: 



Regler för startpersonal, harförare och klassningsystem.

SDA-GHK: Rapporetrade att man lyssnat av medlemmarna under året. Medlemmarna tycker att 
regelverket i stort fungerar bra. 
Önskade att ta upp: 
Klassning av whippet. Temperatur på träning och funktionärer. Vill även ta bort begreppet 
greyhoundracing (ej regelverk).

NHK: Hade haft messengermöte.
Önskade att ta upp:
Spärrklass, definition på medlemskap i SKK, diskvalifikation, dold anmälan, ranking, ålder för 
tränare och Id-bok.

SHS:  Ej haft möte. 
Önskade att ta upp:
Träning vid extremt väder.

2. Genomgång av aktuella kapitel

B. Att äga en kapplöpningshund

Diskussioner:
- Regeln om tillräcklig vila diskuterades. Hur ser vi på att regeln är formulerad på fast 
harmaskin?
Borde vi lägga till whippet race och lure-coursing? Efter diskussioner beslöt mötet att beslöt att 
behålla regel som den är eftersom problemet bedömdes som litet och att en ny regel skulle kunna 
ställa till mer skada än vad den skulle lösa problem. 

D. För att kunna tävla med sin hund

Beslut som ska formuleras som förslag:
-förtydliga åldersgränsen 15 år och tillse attt alla dokument säger samma sak (ansökan om att 
verka som tränare)

E. Att tävla med sin hund

Beslut som ska formuleras som förslag:
- Ta bort kravet på invägning (E4)
- Hund som strukits på utländsk tävling ska stängas av enligt ordinarie bestämmelser 
- Hund som fallit ska ej tillåtas delta i omlopp, domaren avgör vem/vilka som fallit

Diskussioner:
- Klassningen diskuterades. Olika förslag framkom i form av
+ fasta tider 
+ se över klassgränserna, många överens om att klassningarna ej är riktigt fördelade 



+ återinföra poängsystem
Mötet beslöt att ge Bo Ländin i uppdrag att ta fram ett förslag på hur tiderna skulle kunna justeras 
för att inom rådande system kunna ge en bättre klassfördelning. Många var överens om att alla 
andra system innehöll brister som var minst lika allvarliga som rådande system. Flera tyckte även 
att denna fråga var för svår att ha en åsikt om utan borde skötas av de som har god insyn i frågan. 
- Registergruppen kommer att författa ett förslag med syfte att hundar ska röra sig långsammare 
än idag mellan klasserna. (E15)
- Regeln om hund som fallit omkull används inte, tillse rutiner för att detta ska kunna fungera 
(komplettera Linneas lista veteran och omkull?)

F.  Att arrangera tävling

Beslut som ska formuleras som förslag:
- Lottning av startburar. Styrelsens förslag till justering godkändes. Dock beslöts att ändra 
formuleringen men att behålla andemeningen.
- Spärrklass ska tas bort (F10)

Diskussioner:
- Förtydliga hur begreppet jämnast möjliga kan användas. Vad innebär det? Hur kan det 
kombineras med uppifrån eller nedifrån?
- Förtydliga vilka lopp som kan ingå i elitserien. 
- Förtydliga vad det innebär att förutsättningarna ej får ändras och tillämpa regeln. 
- Förslaget om att tränare som upprepade gånger styrker sina hundar ska drabbas av större 
konsekvens än de nuvarande tio dagarnas tävlingsförbud diskuterades. Fördelar och nackdelar 
lyftes. Det kan upplevas som orättvist att några kan sabotera tävlingar genom att konsekvent 
styrka sina hundar när lottningen inte passar. Å andra sidan kan en stramare regel komma att 
drabba oskyldiga och skrämma bort andra från sporten. De som egentligen ställer till problem 
antogs dessutom inte ta hänsyn till en regleförändring. 
Ett annat förslag var att sällskapen istället behandlade detta som ett disciplinärende i de enstaka 
fall det faktiskt förekommer. Ett annat förslag var att vid varje strykning efter ranking/lottning 
ökas avstängningen med 10 dagar.
Ingen konsensus nåddes varför mötet beslöt att ta med frågan tillbaka till sällskapen och 
diskutera den med medlemmarna. 

H. Anläggning, Teknik och Funktionärer

Beslut som ska formuleras som förslag:
- Banrekord, ska vara minst tre hundar i loppet
- Systemet för egenkontroll av banan ska in i regelverket
- Tider från specifikt lopp ska ej klassas om målfoto ej fungerar.

Diskussioner:
- Checklistan för banbesiktning är svår, ska förenklas och förtydligas. 
- Startpersonal ska beivra om startande kliver framför burarna.
- Instruktionen för harförare ska uppdateras och påminnas om.


