Anteckningar Tävlingsledarmöte Arlandaby 161126
Närvarande: Lars Wicander SHCF, Hans Bohman SHCF, Solveig Marklund SkeHK, Kent Andersson
SHS, Ewa Johansson SkHK, Anki Persson Cimbria, Eva-Marie Lindström GHS, Åsa Wall NHS,
Robert Jansson SDA-GHK, Sture Johansson Örebro-NoHS, Mikael Olsson MiHK, Cecilia Aichhorn
7HS, Mikael Holmisto VHS, Bo Ländin SHCF.

Lars Wicander hälsade alla välkomna.
Genomgång av utsänt förslag till fördelning av tävlingsdagar 2017.
Synpunkter på flyttade dagar inkom från Cimbria, NHK, GHS, 7HS, SkHK. Dessutom noterades att
antalet dagar i oktober var för få i förhållande till aktiva hundar under den perioden.
Varje helg gicks igenom och anpassades utifrån att man inte konkurrerade med närliggande banor i
alltför stor utsträckning. Hänsyn har tagits så gott det gick till att tävlande från Danmark skall
erbjudas så goda möjligheter som möjligt att delta i våra tävlingar.
Lö-Sö dagarna gicks igenom och fördelning gjordes så gott det gick för att möjliggöra att klubbar inte
krockar med samma veckodag. 24-27 maj kommer 7HS att arrangera en CGRC tävling med tävlingar
onsdag-lördag.
När alla var nöjda med fördelningen så handlar det om 62+SM tävlingsdagar jämfört med 59+SM som
arrangerats under 2016.
Förslag att lägga huvudmallen för Tävlingskalendern tidigare under året än som nu sker. Ambitionen
är att skapa en grovmall under tävlingsledarkonferensen i samband med SM. Om särskilt datum
önskas för en speciell stortävling så skall det vara förbundets Tävlingsansvarige tillhanda senast 1 april
året innan.

Divisionstävlingar
Disk. gällande 2016 års divisionstävlingar. Full utvärdering och beslut skall tas under kongressen
2017.
Statistik och resultat från 2016 års divisionstävlingar presenterades. Lika poäng i flera klasser men
vinnare utsedd utifrån de kriterier som har bestämts skall gälla. Flest segrar, inbördes möten och
eventuell seger i sista inbördes mötet.
LW föredrog sin analys av anmälda hundar till div.-tävlingarna. Whippets deltar oftare än greyhounds i
flera kategorier med samma hund. Oftare ej fulla lopp på whippetsidan än på greyhoundsidan.
Deltagarna framförde synpunkter över hur man tycker divisionstävlingarna har fallit ut avseende
antalet tävlingar, kopplingen till Årets Hund, poängsystemet, antalet lopp som räknas, fördelning av
tävlingarna under året alltså vår-höst, dubbla poäng vid SM och sista superfinalen.
Micke Olsson redogjorde för förslag till förändringar som han och Palle Werdelin hade gått igenom.
Arbetsgrupp som skall titta över och föreslå hur divisionstävlingarna skall genomföras under 2017
skall tillsättas. Mikael Olsson, Åsa Wall anmälde intresse att vara med i sådan grupp och Lars
Wicander deltar från styrelsen samt att gruppen skall kompletteras med ytterligare 1-2 personer, gärna
person med whippetanknytning. Förslaget skall presenteras och beslutas på kongressen 2017. Anmälan
av intresserade personer till denna grupp skall ske till SHCF. Under denna punkten diskuterades hur
tolkning av vissa begrepp skall utföras, t.ex Årets Rookie.
Årets Rookie skall utses från de svenskägda hundar som har debuterat under året oavsett om debuten
skett i Sverige eller utomlands men hunden skall ha tävlat i Sverige under året.

Anmälningsförfarandet
Förslag till justering av svarta fält i programbladet för att spara toner i kopiatorerna (skall undersökas
om detta är tekniskt möjligt). Utskick av anmälningslistor till tävlingsledarna önskas fås tidigare än
rankinglistan.
Att varje tävlingsledare även får listorna för de banor som har tävling samma dag så alla man kan se
eventuella tillkommande hundar som inte får plats på sitt förstaval.
Att om en klubb ställer in en tävling så skall de hundar som anmält sig till den inställda banan får
flyttas över till den andra banan till den tidpunkt som den arrangerande klubben accepterar. Dessa
tillkommande hundar skall erbjudas plats i mån av tillgång till lopp. Om inte tillkommande hund
anmält rubriklopp i sin alternativ anmälan så skall den inte räknas in i dessa lopp.
Någon form av lathund om hur anmälan hanteras av tävlingsledarna skall tas fram. Att föreslå ägarna
att när man utfört anmälan kontrollera att samtliga fält har blivit korrekt ifyllda och på något sett
skriva ut sin anmälan.
Klassningssystemets genomförande
Samtliga tävlingsledare tycker att det fungerar bra, självklart finns enskilda undantag, men ser inget
behov av förändring.
Det finns inga bedömningsskillnader mellan greyhound och whippet. Systemet är robust.
Gemensam tävlingsinbjudan
Alla är positiva till att fortsätta med ett gemensamt tävlingsprogram förslagsvis lika som i år 3 ggr.
Platsen som den är publicerad på SHCF:s hemsida är däremot svårfunnen så det måste styrelsen jobba
med.
SM
En SM-grupp är under tillsättningen av SHCF, gruppens uppgift är beskriven i protokoll.
Elitdiplom
k10 på sprint och m12 på medel skall gälla som gräns som elitdiplom för whippet. Elitdiplomen (guld)
kan/skall delas ut till hundar som lever och som uppnått stipulerade gränser. Klass 1 tider gäller ju som
vanligt för greyhound.
Övriga frågor
Diskussion gällande whippetklassningen och bestämmelsen om egen klass för hundar bättre än klass 8
som infördes under året. Cimbria vill ha bort denna regel och uppmanades att i så fall motionera om
detta till kongressen.

Vid knapparna

Hans Bohman

