
Förslag gällande införandet av gräns för könsdelad tävling 
 
Vi föreslår att det införs en gräns på minsta antal anmälda hundar för att en tävling ska få 
genomföras könsdelat, på samma sätt som det finns en gräns för att få ha semifinaler vid 
tävling. 
 
Bakgrunden till förslaget är att det vid få anmälda hundar blir svårt att lotta ihop jämna 
kvallopp baserat på seedning (naturligtvis även utan seedning). Är det väldigt få anmälda 
hundar i ett visst kön kan det vara mycket svårt att sätta ihop kvallopp med tillräckligt jämna 
hundar. Lika svårt är det att få någon variation på sammansättningen av hundar i loppen 
mellan omgångarna ett och två och för den delen även finalen. 
 
Nedan följer två exempel som talar för införandet av en sådan här gräns: 
 
Exempel 1: Vid den könsdelade tävlingen den 9 juni 2018 i Västerås var det endast 28 
hundar anmälda, varav 9 tikar. Bland tikarna var det bara 8 som kom till start vilket gav två 
lopp med vardera fyra hundar per omgång. Det gjorde att det blev mycket ojämnt, särskilt i 
det ena loppet där AxRace’s SIA Stracciatella sprang ihop med Kvarnhällens Cornelia. 
Tiderna i det aktuella loppet blev 9,99s respektive 11,85s (1,86s skillnad). Till omgång två 
sprang hundarna tillsammans i exakt samma kombinationer och här blev bästa respektive 
sämsta tid i samma grupp av hundar 10,28s respektive 13,91s (3,63s skillnad). Tiderna i 
omgång två var visserligen överlag dåliga och kanske inte representativa men i B-finalen 
(med exakt samma fyra hundar för tredje gången) blev bästa och sämsta tid 9,98s 
respektive 11,20s (1,22s skillnad). Medelvärdet av skillnaderna mellan snabbaste och 
långsammaste tik under dagens sex lopp var 1,42s. Betänk att på en sekund hinner 
hundarna i storleksordningen 15 meter. 
 
Exempel 2: Vid den icke könsdelade tävlingen den 18 augusti 2018 i Södertälje var det 29 
hundar anmälda, varav endast 7 tikar. Tack vare att tävlingen inte var könsdelad hade man 
här mycket bättre förutsättningar att lotta jämnare försökslopp och dessutom variera 
sammansättningarna mellan omgång ett och två. I omgång ett var det inte större tidsskillnad 
än 0,73s mellan snabbaste och långsammaste hund i något av de 8 loppen. Medelvärdet på 
denna skillnad i de 8 loppen var endast 0,34s. I omgång två var största skillnaden 0,58s och 
medelvärdet på skillnaderna 0,38s. De 7 deltagande tikarna fick dessutom i normal 
utsträckning varierade springkompisar mellan de två kvalomgångarna. 
 
Observera att det alltså endast i undantagsfall skulle bli aktuellt att byta tävlingsform från 
könsdelat. Exakt vilken gräns som skall gälla kan vara en uppgift för huvudstyrelsen att 
besluta om, i det fall att detta förslag röstas igenom. Ett par förslag skulle kunna vara: 
1) 40 anmälda hundar (samma gräns som för semifinaler, enkelt). 
2) ett lägsta antal anmälda hundar i endera könet (t ex 16). 
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