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MÖTE MED WHIPPET RACE HUVUDSTYRELSE 
Tisdagen den 15 Maj 2012 
Plats: Telefonmöte 20:30 
 
Deltagare:  
David Lindblom, ordförande Torsten Axelsson, Halmstad 
Jörgen Pettersson, Kalmar Anders Ytterberg, Västerås 
Tomas Sjöberg, Karlstad Bengt Held, TIA 
Katarina Nilsson, Norrköping  
 
§1 Mötets öppnande 
David Lindbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
§2 Dagordning 
Godkändes. 
 
§3 Val av sekreterare 
Tomas Sjöberg valdes. 
 
§4a Val av justerare 
Till justerare valdes Katarina Nilsson 
 
§4b Föregående protokoll 

• Information om reseersättning ska skickas till J Helgesson 
• Kalendarium kommer att vara ett levande dokument. 
• Protokollet ska läggas ut på hemsidan. Ordförande kommer att maila dokumentet till 

webansvarig. Digital utgåva är OK. 
 
§5 Ärenden för beslut 
Inga ärenden för beslut är aktuella. 
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§6 Föranmälda frågor 
 
6.1 Lottning i semifinaler 
Det har uppmärksammats en skillnad mellan handbok och tävlingsregler i samban med 
lottning till semifinaler. 
 
I handboken står följande: 
”Vid färre än 8 hundar till det 2 senaste heaten lottas enligt följande 7 hundar 4-3, 6 hundar 3+3 ” 
Dvs att inga går då till direktfinal om det, då är 7,6,5 hundar kvar till dom 2 sista 
semifinalerna. 
 
I tävlingsreglerna står följande: 
Vid lottning till semifinaler kan det bli 1-4 hundar över. Dessa går direkt till final. 
De flesta lottar som det står i tävlingsregler. 
 
Beslut 
Tävlingsledare ska uppmärksammas om att det är handboken som gäller. 
Kontroll av tävlingsregler och handbok utförs av T. Axelsson och A-C Held. 
Proposition för förtydligande av tävlingsreglerna ska tas fram och vara klar innan december 
månad. 
 
6.2 Kalendarium för HS-möten 
För att underlätta HS-mötens ska kalendarium hållas uppdaterat. Den kommer att skickas med 
som bilaga vid varje kallelse och vara ett levande dokument. 
Vilka tävlingar man ska vara på meddelas enklast till ordförande via mail (davlin02@live.se) 
 
6.3 Domarläget 
Fortfarande problem med att få 2 domare till varje tävling. I nuläget finns bara en domare 
uppsatt till följande tävlingar: 
2/6 Kalmar 
18/8 Karlstad 
25/8 Södertälje 
 
Tomas Sjöberg ska gå aspirant den 6/6 (Norrköping) samt 9/6 (Södertälje). Kan därefter vara 
med i Södertälje den 25/8. 
 
Beslut 
Beslut taget i HS att det är OK med följande uppsättning: 

- En domare + aspirant 
- En domare + rutinerad tränare 

Målsättningen är dock att två domare ska finnas till varje tävling. 
 
6.4 Kallelse till HS-möte 
Önskan finns att kallelse ska skickas ut minst 14 dagar innan mötet.  
Kallelse samt dagordning ska även skickas till suppleant.  
 
Beslut 
Kallelse ska skickas ut 14 dagar innan mötet. 
Dagordning skickas ut 5 dagar innan mötet. 
Ovanstående ska skickas till HS-styrelse samt suppleanter.  
Kvittens via mail bör göras för att kontrollera att tillräckligt antal deltagare finns. 
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6.5 Vandringspris 
Pris för bästa uppfödare är två svarta statyetter. En fundering har dykt upp om det ska fortsätta 
vara ett vandringspris eller ej.  
 
Beslut 
Torsten Axelsson ska kontrollera om det finns beslut/statuter på hur det ska skötas.  
Priset ska fortsättningsvis vara ett vandringspris. 
Katarina Nilsson (via HS) ska anordna någon form av minnesbok som tillhör priset då ingen 
ingravering eller dylikt är möjlig. 
 
§7 Rapport från sektionerna 
Tingsryd/Asarum 
Första tävlingen gick bra trots få hundar. Olycka skedde dock i buren då en svans gick av. 
Enligt uppgift mår hunden bra efter omständigheterna. 
Uppmaning till alla sektioner att kontrollera sina burar. 
 
Kalmar 
Inget att rapportera. 
 
Karlstad 
Ca 25 hundar anmälda till den 19/5.  
Buren är renoverad. 
 
Halmstad 
Har införskaffat ny bur enligt mall från Västerås. Det behöver dock göras en del 
kompletteringar/förändringar innan den blir helt perfekt, beräknas vara klar till hösten. 
6-7 träningar är genomförda. 
 
Norrköping 
Träning är igång för fullt och det är några nya hundar på ingång. 
Arbete inför SM pågår. 
 
Västerås 
Träning varje söndag sedan mitten april. 
Prova på dag genomförd 6:e maj med gott resultat, dvs ett antal hundar (inte bara whippet) 
testade racing.  
På hundens dag var klubben aktiv och delade ut flygblad etc.  
Nya hundar har dykt upp till klubben. 
 
§8 Frågor under beredning 
Ingenting i nuläget. 
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§9 Övriga ej föranmälda frågor 
Bidrag till burköp etc. 
Halmstad kommer att äska 5000:- via en skriftlig anmodan till HS med anledning av burköp. 
Underlag, t.ex fakturor, ska skickas med anmodan. 
Ovanstående gäller alla former av bidragssökande.  
 
Styrelsen på hemsidan 
Nya styrelsen saknas, ordförande kommer att skicka detta till webmaster. 
 
Whippetbladet och Hundsport 
För att få ut lite mer info angående whippet race ska artiklar från tävlingen i Tingsryd/Asarum  
och Karlstad skrivas samman.  
Bilder + text skickas senast den 24/5 till ordförande som kommer att vidarebefordra det till 
Whippetbladet och Hundsport. 
 
Underlag till Whippetbladet ska senast vara inlämnat 25/5, 31/8 samt 2/11. 
 
§10 Kassarapport 
Hänskjuts till nästa möte. 
 
§11 Nästa möte 
6/6 lunchmöte i Norrköping. 
 
§12 Mötet avslutat 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 
Deltagarna höll med om att telefonmöten fungerar bra. 
 
 
Vid protokollet: 
 
 ........................................................  
Tomas Sjöberg 
Sekr. 
 
 
Ordförande  
 
 ........................................................   ........................................................  
David Lindbom  Katarina Nilsson 
Ordf.  Justerare 


