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1 WR Licensansökan 

Revisionshistorik  

Datum Ver. Stycke Ändring/Kommentar 

2015-10-29 1 - Anpassad till ny mall. 

2017-06-08 2 1.1/1.4 Lagt till att foton samt ansökan kan skickas via mail. 

Bilaga 2 är ersatt med formulär (pdf). 

2018-04-16 3 1.2/ 

Bilaga 1 

Korrigerat text med anledning av möjlighet till licensförsök på 

träning enligt godkänd motion under 2018. 

2019-04-15 4 1/1.2 Licensförsök på träning benämns prov. 

  Bilaga 1 Korrigerat att ett av licensförsöken på tävling ej behöver ske på 

bortabana enligt godkänd motion 2019. 

Lagt till placering vid prov på sidan 2. 

Korrigerat tid för inlämning av licensunderlag samt när licens 

måste tas om. 

  1.5 Nytt stycke inlagt med förtydligande angående giltighet för 

licens 

2022-03-06 5 - Hanteringen uppdaterad. Bilaga 1 är kompletterad med 

uppgifter som tidigare hanterades i bilaga 2, som härmed har 

utgått. 
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1 Rutiner för licens 

Det är tränaren som avgör när hunden är klar att göra licensförsök. Det avser både ordinarie tävling 

och på träning då det kallas prov.  

 

1.1 Licensansökan 

Skriv ut WR-Licensansökan från whippetrace.nu. Fyll i uppgifterna, det tillfälliga licensnumret fås 

av ansvarig på respektive sektion.  

Ta med WR-Licensansökan vid licensförsök på tävling eller prov. Vid tävling lämnas underlaget in 

vid anmälan och vid prov till domaren.  

Underlaget återfås vid tävlingens/provets slut, ifylld och underskriven av dagens domare. 

 

OBS! Om det andra godkända licensförsöket sker vid prov, dvs licensen är godkänd, ska domaren 

omgående meddela detta till registratorn. 

 

När 2 av de 3 licensförsöken är godkända ska den skickas in enligt anvisningar på  

WR-Licensansökan. 

 

1.2 Kostnad 

Tagning av licens är kostnadsfritt.  

 

1.3 Giltighetstid licens 

Licens som är godkänd är giltig under hundens aktiva karriär. Efter uppehåll, oavsett om 

licensavgift betalats, måste hunden bli godkänd av tränaren igen innan den får delta på tävling. 


