
SHCF:s förbundsstyrelses Årets Hund 2021 
 
På grund av pandemin har inte alla kunnat tävla lika mycket och på lika villkor.  
Elitseriegruppens upplägg gällande Årets Hund stämmer inte överens med 
kongressbeslut som Framtidsgruppen tog fram med bland annat att kategorilopp skulle 
minimeras. På grund av detta har FS beslutat att ta fram ett kompletterande beräkningssätt 
för Årets Hund 2021. 
 
Om elitseriegruppens och förbundsstyrelsens förslag går till olika hundar skall alla sällskap 
rösta, en röst/sällskap. 
 
När detta är klart skall Årets Hund Greyhound och Whippet utses genom att alla medlemmar 
skall beredas möjlighet att rösta. 
 
De titlar som det tävlas om är;  

- Årets vinnare alla distanser 
- Årets vinnare medeldistans 
- Årets vinnare kortdistans 
- Årets vinnare långdistans 
- Årets vinnare tikar 
- Årets vinnare rookies 
- Årets vinnare veteraner 

 
Samtliga lopp som är öppna för de högst klassade hundarna räknas. Endast vinnaren i loppen 
får poäng och endast finaler räknas i tävlingar över två eller fler ronder. 
 
Greyhound 
 
Vinnaren får samma antal poäng som antalet hundar i loppet. 
 
I tävlingar med två ronder eller fler får vinnaren dubbel poäng om finalen har en snittklass på 
2,5 eller bättre. Om snittklassen är sämre än 2,5 räknas finalen som ett rakt lopp med lika 
många poäng som antalet hundar i loppet. 
 
I kategorilopp (tik, rookies och veteraner) får vinnaren halva antal poäng som antalet hundar 
i loppet. Om snittklassen på loppet är 3,0 eller sämre halveras poängen en gång till. 
 
I kategoritävlingar (tik, rookies och veteraner) med två ronder eller fler får vinnaren dubbel 
kategoripoäng om finalen har en snittklass som är 2,5 eller bättre. Om snittklassen är sämre 
än 2,5 halveras poängen och om snittklassen är sämre än 3,0 halveras poängen en gång till. 
 
 
Whippet 
 
Vinnaren får samma antal poäng som antalet hundar i loppet. 
 
I tävlingar med två ronder får vinnaren dubbel poäng. 
 
I kategorilopp (tik, rookies, och veteraner) får vinnaren halva antal poäng som antalet 
hundar i loppet. 
 
I kategoritävlingar (tik, rookies och veteraner) med två ronder får vinnaren dubbel 
kategoripoäng. 
 
  
 
 
 


