
Motion angående förändring av licenstagning.

Bakgrund

Det system vi har med hur man får tävlingslicens skulle kunna förenklas. Som det är nu så måste 
man ha två godkända licenslopp på tävling varav endast ett får vara på hemmabana. 
Det har med sig en del nackdelar.

1. Det finns personer som skulle vilja ta licens för att åtminstone tävla på hemmabanan men 
som kanske inte kan eller vill åka omkring.

2. När det blir strykningar på tävlingsdagar kan det innebära att hundar inte bara kan tas bort 
utan att många lopp måste lottas om pga att det är licenshundar med i loppen.

Eftersom det redan har genomförts en förändring med att även licenshundar får tillgodoräkna sig 
poäng för årets hund så skulle vi kunna ta ett steg till.

Förändring

Vi låter hundarna ta sin licens under träning och/eller tävling och godkännas av domare. 
Licenstagning ska ske med  två lopp med minst två stödhundar och vid två olika tillfällen. Hunden 
ska vid loppen visa att den kan bli omsprungen/springa om eller vara i nära kontakt med annan 
hund. Ojämna lopp där hunden springer ifrån altenativt blir frånsprungen skall ej godkännas 

Fördelar

Vi kan ge de som inte kan eller vill åka omkring en chans att åtminstone tävla vid hemmatävlingar.
På det viset kan de känna sig mer delaktiga i klubben och eventuellt få blodad tand och börja att åka
till andra tävlingar.

Det kan även minska arbetet med att göra om startlistor vid tävling.

Så motionen är:

Att vi låter hundarna ta sin licens under träning och/eller tävling och godkännas av domare. 
Licenstagning ska ske med  två lopp med minst två stödhundar och vid två olika tillfällen. Hunden 
ska vid loppen visa att den kan bli omsprungen/springa om eller vara i nära kontakt med annan 
hund. Ojämna lopp där hunden springer ifrån altenativt blir frånsprungen skall ej godkännas 
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