
Öppet brev till Alla Whippet Racare runt om i Sverige; 
 
Med anledning av det som sägs och händer samt inte sägs och händer i Whippet Race. 
 
Vi höll under hela 60-talet och en bit in på 70-talet på med rundbana såväl med 
greyhound som med whippet!  
MEN vi tyckte att det dels var för dyrt att låta alla våra hundar springa där och dels att 
risken för skador var för stor därför funderade vi på ett alternativ- för de hundar som inte 
hade förutsättning att bli en kapplöpningsstjärna… Alltså en kapplöpningsform som de 
flesta whippets skulle klara av endast med den vardagskondition som den 
förhoppningsvis ändå hade. – FRISKIS & SVETTIS för WHIPPET! 
 
Vi provade olika modeller vad som kunde vara lämpligt antal hundar och sträcklängd. 
Tillsammans med våra valpköpare och vänner som precis som vi, ville låta ALLA våra 
whippets springa efter trasan kom vi fram det som 1972 blev Whippet Race! 
Alltså vi skulle hålla på med kapplöpning för 4 whippets/lopp på rakbana 150yards 
(137m) med gräsunderlag och med stopp i sandgrop för att minimera skaderiskerna. 
Dessutom skulle vi hinna med att umgås som ägare i bästa fall, före, under och efter 
tävling… Allt detta till självkostnadspris för att så många hundar som möjligt skulle kunna 
få springa oavsett hastighetsförmåga. Enda kravet för att starta; en frisk, registrerad 
whippet mellan 1-10år! 
 
Tidtagningen som skedde för hand med stoppur var till för att i försöksheaten se till att 
hundarna i semifinalen fick möta jämbördiga hundar… Tidtagning i semi- och final är 
ingen nödvändighet utan bara kuriosa eftersom endast placeringen räknas! 
 
Genom åren har människor kommit till och en del har försvunnit igen av olika 
anledningar… Några stycken är vi ändå som mer eller mindre hållit igång sedan starten, 
just nu är vi tre generationer i vår familj som delar detta intresse! Dvs intresset och 
passionen att se våra hundar göra det som den tycker är allra roligast! Samtidigt har vår 
familj en unik möjlighet att umgås regelbundet med ett gemensamt intresse som gagnar 
alla i familjen. Inte minst barnen som tidigt lärt sig vikten att ta hänsyn till andra 
människor och djur samt ansvar för hundarnas välbefinnande och säkerhet! 
 
Det som har hänt i cykler över tiden är att det kommer in nya entusiastiska människor 
som vill förändra Whippet Race till fördel för den egna hundens förutsättningar.  
 
Exempel: 
Ägare med liten snabb tik vill ha könsdelade tävlingar eftersom de upplever att deras 
hund inte kan vinna A-finalen… 

Vår åsikt är att försöksheaten sorterar vovvarna och att de får möta 
jämbördiga motståndare i semifinalerna, därför behövs inte köndelade 
tävlingar. För övrigt finns det ju stora tunga tikar och minismå hanar också 
och då är hela idén med könsdelad tävling orättvis i alla fall. 

Ägare med extremt snabb hund vill hålla reda på samtliga heattider för att slå banrekord 
I Whippet Race är inte tiden den viktigaste utan ”vinnarskallen” och 
förmågan att i förhållande till sina jämbördiga motståndare ta sig som etta 
eller tvåa över mållinjen, dvs ta sig till final! Oavsett om det är i A eller G 
finalen. 

Medlemmar som kommer och säger att på rundbana alt lure coursing gör vi så här eller 
så här istället och det är bara det enda och bästa sättet att göra det på… 

Det är inte fel att snegla på andra discipliner men man måste inse 
skillnaderna i syfte och mening med de olika sporterna och att det därför är 
helt naturligt att det finns skillnader i tillvägagångssätt. Det är liksom det 
som är poängen, att det ska vara skillnad! 
 



På rundbana har vi målkamera så det blir aldrig några diskussioner om vem som hade 
nos eller svans först över mållinjen! 

Jättebra med odiskutabla resultat men är det den dyrbara tekniken som vi i 
Whippet Race vill använda och betala för? Själva idén med Whippet Race är 
ju att så många hundar som möjligt ska ha råd att springa regelbundet. I 
dagsläget bestämmer ju hundägaren själv hur dyr sporten blir eftersom den 
enda riktigt dyra utgiften är resorna till andra tävlingsbanor… 

Min hund byter spår så jag vill att den lottas i bur på dess ”favoritkant”! 
Har du en hund som har testat rundbana så VET hunden att trasan ska 
finnas på innerspår och söker helt naturligt sig dit, med uppenbar fara för 
sig själv och sina medtävlare när den väljer spår på erfarenhet och inte 
jagar trasan där den är. Vår uppfattning är att i Whippet Race ska alla 
hundar kunna starta ur alla boxar och ingen hänsyn ska tas till enskild 
hunds favoritbox. Det skulle vara omöjligt att lotta en sådan tävling. Det 
finns även hundar som endast springer Whippet Race som också har en 
favoritbana då handlar det oftast på att den hunden upplever en fördel med 
att springa antingen till höger eller vänster inte att den vet att trasan ska 
finnas där! 

 
Vår uppfattning är att alla kapplöpningsformer behövs eftersom vi är olika som personer 
och våra hundar är olika som individer och har olika förutsättningar för att springa 
framgångsrikt på respektive disciplin. Vår fasta övertygelse är att sporterna ska vara 
olika och att man kan hålla på med samtliga men eftersom de flesta hundar lär sig av 
erfarenhet kan det kanske vara klokt att göra en sak i taget med ordentlig 
omställningsträning innan tävlingsstart, för att ge hunden bästa möjlighet att lyckas utan 
att komma till skada alt orsaka skada på annan. 
 
Som vi ser det står Whippet Race återigen vid ett vägskäl där det är dags att bestämma 
sig för om det är de traditionsbundna fundamentalisterna som ska styra inriktningen eller 
om de är de framåtsträvande visionärerna som ska vara tongivande framöver.  
 
Förra gången vågorna gick höga i Whippet Race var för ca 8 år sedan. Resultatet av de 
diskussionerna genererade att Johan o Vicki skrev om tävlingsreglerna till begriplig 
svenska samt la förslaget om HANDBOK FÖR WHIPPET RACE. Årsmötet tog förslaget och 
tillsatte en grupp som jobbade fram det som alla medlemmar idag ska ha tillgång till 
genom sin sektion. MEN ursprungstanken var att hela handboken exkl. medlemslistorna 
skulle finnas tillgängliga för alla på Internet så att diskussioner som uppstår vid 
fikaborden genast skulle kunna lösas med ett facit på nätet, lätt tillgängligt för alla. Vi ser 
fram emot att det blir så igen! 
 
Nedanstående beskrivningar är en ren spekulation om vad som kan komma att hända, 
grundat på vad medlemmar talat med oss om under säsongen. Oavsett om det stämmer 
eller inte, är det mer än viktigt att du/ni kommer till diskussionsmöte/årsmötet och 
delger mötet era synpunkter och intentioner med ert medlemskap i Whippet Race. 
Diskussionsmöte/Årsmötet är rätta platserna för att framföra gnäll, skäll och beröm så 
att vi, förhoppningsvis, kan slippa detta tråkiga och onödiga tjattrande vid sidan av och 
bakom knutarna om sektioner, personer, hundar, domare, stadgar, regler och allt annat 
man kan kommentera.  



 
Fundamentalisterna: 

Är de som vill behålla Whippet Race och 
dess grundstenar som består av det 
amatörmässiga tävlandet som den ena 
och umgänge för hussar och mattar före, 
under och efter tävlingsdagen som den 
andra och  mest viktiga grundstenen. 
De vill att alla framtida förändringar 
noggrant undersöks och ifrågasätts för 
att vara helt säkra på att ev förändringar 
alltid är till fördel för alla hundar både sk 
A-hundar som G-hundar och alla dess 
emellan. Inom denna tävlingsform är alla 
whippets välkomna oavsett kön, ålder, 
storlek och kryptochism. 
Tidtagning är inte det viktigaste befintlig 
teknik i ny skepnad kostar omkring 
15000kr/anläggning. Denna teknik är 
inte absolut rättvis, klockan stannar när 
något, nos eller svans bryter mållinjen… 
Vad vi också kan räkna med i framtiden 
är att det inte blir några könsdelade 
tävlingar och att Rakbane-SM försvinner 
till förmån för Derbyt som ursprungligen 
var Whippet-Race SM men med ett annat 
namn för att undvika förväxlingar med 
rundbane SM. Får dessa personer 
bestämma inriktningen för Whippet-Race 
i framtiden riskerar vi att förlora 
medlemmar som vill tävla för resultaten  
och ev chanser till meriter. Andra 
tävlingsformer som förmodligen kommer 
att stjäla dessa medlemmar är 
kapplöpning på rundbana och lure-
coursing. 

Visionärerna 

Är de som vill utveckla Whippet-Race till 
att bli en renodlad tävlingsdisciplin där 
man så småningom kan ha chansen att 
bli WR-Champion. För att detta ska bli 
verklighet måste WR regler och stadgar 
anpassas så att det blir en 
tävlingsorganisation och inte en ideell 
förening med kapplöpning som 
gemensamt intresse. 
Förändringar som då kan bli nödvändiga 
är bl a  att endast korrekta whippets får 
tävla dvs de med rätt storlek och med 
båda testiklarna. Att det blir obligatoriskt 
att ha veterinär närvarande under hela 
tävlingsdagen med ökade kostnader som 
följd, Ev kan det bli krav på dopingtester 
och de är som bekant inte heller gratis, 
samt att våra domare måste bli mer 
enhetliga och tuffare i sin bedömning av 
hundarnas uppförande på banorna. 
Tidtagning som är exakt är en 
nödvändighet men också ofantligt dyr; 
omkring 100 000kr/anläggning. 
Får dessa personer bestämma 
inriktningen för Whippet-Race i 
framtiden riskerar vi att förlora 
medlemmar som inte vill elit-tävla sina 
hundar utan bara låta jyckarna springa 
för att det är det som de tycker är allra 
roligast samtidigt som husse och matte 
får träffa likasinnade personer att ha 
roligt ihop med. Dessa avhoppande 
medlemmar kommer antingen att skapa 
en ny tävlingsform liknande Whippet-
Race grundtanke men i värsta fall, ur 
hundarnas synvinkel, stannar dessa 
människor hemma utan att låta 
hundarna få utlopp för sin jakt instinkt.  
 



 
Gemensamt för oss alla som håller på med någon aktivitet över huvudtaget är att vi 
TYCKER saker om det och detta fall är det Whippet Race. Alla vi som håller på tycker inte 
samma sak men vi har alla en åsikt, en del av oss talar vid möten eller genom skrivelser 
om vad vi tycker andra tycker lite för sig själv eller tillsammans med någon annan som 
man vet tycker samma sak som en själv… men tycker gör vi - allihop!  
 
Ett sätt att ta reda på vilken inriktning som i framtiden skall bli tongivande inom Whippet 
Race är att medlemmarna i samband med diskussionsmöte eller årsmötesförhandlingar 
genom en debatt med en panel bestående av förespråkare för båda ideologierna men 
naturligtvis ska det vara fritt fram för alla medlemmar att säga sitt, och ett efterföljande 
beslut på mötet. Denna diskussion eller ”luftrensare” bör ske före alla val till styrelsen så 
att alla föreslagna styrelsemedlemmar vet vad medlemmarna vill, så att de kan arbeta 
utifrån detta under nästkommande säsong och heller inte riskera att hamna i en styrelse 
vars mål man ej delar. 
 
Det måste vara Whippet Race medlemmar som genom demokratiska beslut bestämmer 
hur Whippet Race ska vara i framtiden. 
 
Vi kräver att de stadgar, regler och metoder som vi gemensamt beslutat om, ska stå fast 
tills vi genom den uppsatta demokratiska ordningen väljer att förändra dem. 
Ex. Stadgeändring kräver 2 årsmötesbeslut, Tävlingsreglerna kräver remissförfarande 
från sektionerna innan huvudstyrelsen beslutar men regler som berör domarna ska 
domarna behandla på ett på förhand utlyst domarmöte (=kallelse med dagordning) där 
domarmajoritetens beslut sedan fastställs av huvudstyrelsen. 
 
När sedan beslut är tagna bör de inte gälla förrän alla medlemmar informerats ex. vis 
genom att en uppdatering sker i HANDBOKEN som naturligtvis ska finnas på nätet men 
också i aktuell pappersform i varje sektion. Dessutom ska HS informera de funktionärer 
vars funktion blir påverkad av förändringen, HS vet vilka som är tävlingsanmälare och 
domare samt tränare och det är inte säkert att dessa personer sitter i respektive sektions 
styrelse.  
 
Därför vädjar vi nu till alla Whippet Race medlemmar kom till nästa 
diskussionsmöte/årsmöte och säg ditt hjärtas mening! 
 
Har du synpunkter på detta brev - skicka gärna din åsikt till någon av nedanstående så 
tar vi med dina/era åsikter till mötena. 
 
 
Tina och Tommy Permo, Fredrik Permo 
Johan, Simon, Lisa Permo och Vicki Holgersson 
 
Johan och Vicki: swhipp@home.se 
Tina och Tommy: tina.permo@telia.com 
 


