
Protokoll fört vid möte med 
Whippet Race Huvudstyrelse 

 
Brukshundsklubben i Habo 2009-01-17. 
 
Närvarande ; Bengt Held ordf, Torsten Axelsson Ha, Anders Ytterberg Vä, 
Unn Svedinger Vä,  Jörgen Oinonen Kar, Annelie Schaudt Kar,  
Gunnar Jansson Kal.  
Gotland, Södertälje, Norrköping och TIA hade ingen representant närvarande . 
 
§ 1. Mötet öppnades av ordf. Bengt Held . 
 
§ 2. Till sekreterare för dagens protokoll utsågs Bengt Held. 
 
§ 3. Till justerare av protokollet valdes Jörgen Oinonen. 
 
§ 4. Föregående protokoll.  
      Godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 5. Ekonomi 
       Kassören Solveig Molin har rapporterat att det idag finns 1 295 kr i kassan 
       och 33 465,55 kr på Plusgirot. 
 
§ 6. Verksamhetsberättelse 
       Huvudstyrelsen beslutade att godkänna förslag till verksamhetsberättelse för   
       2008.  
        
§ 7. Ändringar i tävlingsreglementet 
       3 förslag till ändringar hade inkommit till HS. 
       Efter omröstning bland alla medlemmar har följande beslutats: 

• Förslag från Södertälje om att en domare skall skriva under 
Licensunderlaget 
Röstresultat JA=122 NEJ= 15 VET EJ= 24 
HS beslutade om följande förändring i tävlingsreglementet: 

     4.1 Förare/ägare till licenshund ska innan första licenstävlingen förse sig med blanketten   
      ”LICENSUNDERLAG”. 
      Blanketten finns att få hos hemmasektionen. Blanketten ska fyllas i och tagas med till tävlingarna.    
      Efter genomförd tävling ska resultatet skrivas på av en av dagens tävlingsdomare. 

• Förslag från Södertälje om att man skall kunna erhålla licens vid 
tävlingar i ”Guterace” 
Röstresultat: JA= 62 NEJ= 74 VET EJ= 24 
HS beslutade att inte göra några ändringar i tävlingsreglementet. 

 



• Förslag från Norrköping om att sektionerna skall kunna arrangera 
tävlingar med semifinaler. Även förslag till nytt poängsystem. 
Röstresultat: JA= 93 NEJ= 52 VET EJ= 16 
 

       HS beslutade om följande förändring i tävlingsreglementet: 
2. TÄVLINGSFORMER 
Arrangören lottar in alla hundar, oavsett kön, ålder och storlek, i två försöksheat, i lopp om fyra hundar, där det 
endast får finnas en hund som springer för licens i varje heat.  
Tävlingar utan semifinaler 
Samtliga hundar går till en final. 
För placering i finalerna räknas den sammanlagda tiden från de två försöksheaten. De fyra snabbaste 
hundarna går till final A, nästa fyra till final B o.s.v. tills alla hundar lottats in i någon final.  
Tävlingar med semifinaler 
Samtliga hundar går till en semifinal. 
För placering i semifinalerna räknas den sammanlagda tiden från de två försöksheaten. De åtta snabbaste 
hundarna går tillsemifinal A1 eller A2, nästa åtta tillsemifinal B1 eller B2 o.s.v. tills alla hundar lottats 
in i någon semifinal. 
De 2 bäst placerade hundarna i varje semifinal går till en final A, B o.s.v.  
Om det vid semifinallottningen blir 1-4 hundar över går dessa direkt till final. 
Finalhundarna/semifinalhundarna erhåller poäng till titlarna ÅRETS VINSTRIKASTE TIK ELLER 
HANHUND (se punkt 12). 
 
12. SÅ FÅR HUNDEN POÄNG OCH TÄVLAR OM TITELN ÅRETS VINSTRIKASTE HANE/TIK ! 
Hundar som går till semifinal eller final tävlar om poäng till titlarna ÅRETS VINSTRIKASTE TIK ELLER 
HANHUND. 
Årets Tik och Hane får en inteckning i vandringspriset samt en minnesgåva, även 2-5 placerade erhåller priser. 
Hundarna får tillgodoräkna sig poäng från hälften + 1 tävling, (gäller genomförda och av huvudstyrelsen 
godkända tävlingar. Vid udda antal tävlingar, ex. 13, gäller hälften, 6,5, upphöjt till 7+1=8) under 
förutsättning att: 
12.1 Tävlingen har minst 22 anmälda hundar från 3 sektioner. 
12.2 Hunden har licens. 
12.3 Hunden får inte ha varnats/diskats under tävlingsdagen, ej heller nollats i finalen. 
Tävlingar utan semifinaler 
ALLA FÖRSTA PLACERINGAR - 5 POÄNG 
ALLA ANDRA PLACERINGAR - 3 POÄNG 
ALLA TREDJE PLACERINGAR - 2 POÄNG 
ALLA FJÄRDE PLACERINGAR - 1 POÄNG 
12.4 Om det återstår färre än 4 hundar till sista finalheatet ges poäng enligt följande: 
3 hundar kvar: FÖRSTA PLACERING - 3 POÄNG, ANDRA PLACERING - 2 POÄNG, 
TREDJE PLACERING - 1 POÄNG 
2 hundar kvar: FÖRSTA PLACERING - 2 POÄNG, ANDRA PLACERING - 1 POÄNG 
1 hund kvar: FÖRSTA PLACERING - 1 POÄNG 
Tävlingar med semifinaler 
ALLA FÖRSTA PLACERINGAR - 5 POÄNG 
ALLA ANDRA PLACERINGAR -   4 POÄNG 
ALLA TREDJE PLACERINGAR - 3 POÄNG 
ALLA FJÄRDE PLACERINGAR - 2 POÄNG 
ALLA UTSLAGNA SEMIFINALHUNDAR SOM  EJ VARNATS UNDER TÄVLINGSDAGEN 
ELLER NOLLATS I SEMIFILAL – 1 POÄNG 
Vid lottning till semifinaler kan det bli 1-4 hundar över. Dessa går direkt till final och erhåller 
poäng i enlighet med tävling utan semifinaler.  
 
 
 
 
§ 8.    Årsmöte 
   HS beslutade att förlägga 2009 års årsmöte till Brukshundsklubben i Habo 
          lördagen den 7 mars klockan 11.00.HS beslutade också att kalla till ett   



          EXTRA årsmöte samma dag efter det  
          ordinarie mötet. 
          Motioner skall vara inkomna till HS senast den 7 februari 2009. 
          Kallelse med motioner och dagordning skickas ut senast 14 dagar innan  
          mötet. Observera HS beslut från september § 9.    
         Angående röstning vid årsmötet 2009 
         Styrelsen beslutade att inte föreslå någon ändring av gällande stadgar   
         vilket innebär att alla över 16 år som betalt sin avgift för 2009 till sin   
         sektion senast dagen före årsmötet har rösträtt. 
         När det gäller HS årsmöte skall ”25 kronan” vara inbetald till HS kassör. 
 
§ 10. Tävlingsdagar 2009 
         HS beslutade att sektionerna skall lämna in önskemål 
         om tävlingsdagar 2009 till HS senast den 15 februari. 
         Halmstad har önskemål om SM 2009. 
         Kalmar och Karlstad har önskemål om Derbyt 2009. 
 
§ 11. Ansökan om bidrag till startbur från Västerås. 
         Västerås har ansökt om ett bidrag på 4 000 kronor för en ny startbur. 
         Totala kostnaden var 16 000 kronor. 
         HS beslutar att bidraga med 4 000 kronor. 
 
§ 12. Förslag till ändringar i Handboken 
         Bengt Held hade lämnat in 3 förslag till ändringar i Handboken. 

1. Förslag om att det vid anmälan skall gå att välja startbox. 
2. Förslag om ändringar av antalet försöksomgångar vid SM. 
3. Förslag om nytt lottningssystem vid SM-tävlingar. 

         Då endast 4 sektioner var närvarande vid mötet tog Bengt Held tillbaka   
         sina förslag. 
§ 13. SM-kommitté 
         Med anledning av diskussioner i föregående § beslutades att HS till vidare 
         är SM-kommitté. 
         Arrangerande SM sektion kan komma med förslag till hur arrangemanget   
         skall genomföras. 
§ 14. Domaransvarig 
         HS efterlyser fortfarande en domaransvarig. 
         Sektionerna uppmanas också att föreslå nya domaraspiranter. 
 
 
 
 § 15. Rapport från sektionerna 

• Kalmar har årsmöte den 25/1 
• Västerås har årsmöte den 14/2 



• Halmstad har årsmöte den 1/2 
• Karlstad har årsmöte den 7/2 

 
 
§ 16. Övriga frågor 
         HS diskuterade Whippet Race förhållande till Whippet Sprint 

    HS diskuterade möjligheterna att inrätta någon form av bruksutmärkelse. 
         HS efterlyser någon som vill ta över som skribent i Whippetbladet efter 

    Hans Dahlström. 
    Torsten Axelsson ordnar priser till Årets Hundar utdelningen. 
   

§ 17. Nästa HS-möte blir lördagen den 7 mars klockan 09.30 i Habo. 
 
§ 18. Mötet avslutades . 
 
 
Ordförande och sekreterare: 
Bengt Held                                     
 
_______________________________     
 
 
Justerare: 
Jörgen Oinonen   
 
 
______________________________            
 


