
 

 

MÖTE MED WHIPPET RACE HUVUDSTYRELSE 

 

 

Datum: Lördagen den 13 augusti  2011  

Plats: Västerås 

Deltagande: Anders Ytterberg Västerås , Linda Ståhl Karlstad, 

Jan Helgesson och  Katarina Nilsson (suppleant) Norrköping 

Ordförande: Bengt Held 

 

Minnesanteckningar 

Mötets öppnande 

Bengt hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat 

 

Val av sekreterare 

Till sekreterare för mötet valdes Bengt Held 

 

Formalia  

Enligt WR stadgar ska minst hälften av sektionerna + ordf. vara närvarande. 

F.n. finns 7 sektioner vilket innebär att 3,5 sektioner ska vara närvarande. 

Mötet beslöt anse sig ej vara beslutsmässiga men beslöt att diskutera en del 

punkter och ge viss information i form av minnesanteckningar. 

 

Domare 2011 

Det råder fortfarande viss brist på domare.  

I Karlstad tjänstgör Eva Wedin och en ny aspirant Andre´ Lund. 

 

Hemsidans forum 

HS beslöt i maj i år att efter önskemål från bland annat webmaster att anslagstavlan på vår 

hemsida tills vidare ska öppnas för inlägg från andra än styrelsen.  

En del inlägg på senare tid har tangerat gränsen för vad som är acceptabelt för forumet. 

Bl.a. när man som privatperson svarar på inlägg som ställts till WR HS. Se nedan. 

 

Hemsidans forum – Tidtagning och rekord 

På Forumet har framställts en fråga till HS om tider och rekord på våra banor och 

om man kan lita på tidtagning och banlängder på våra banor genom tiderna. 

De närvarande konstaterar att det inom WR inte finns några officiella svenska eller-

banrekord. De tider som tas används till att på ett rättvist sätt klassa in de hundar som 

deltar i just den tävlingen. Det viktiga är att tidtagningen är rättvis för alla hundar i  

i samma tävling. Whippet Race använder 150 yards som riktvärde på banans längd vilket 

innebär c:a 137 meter. 



Mötet föreslår att HS efterhör möjligheterna att genom t.ex. Gudrun Hellmark och andra 

personer få fram ett underlag för vad som skett med våra banor och tidtagning genom åren. 

Lämpligt inför nästa års 40-årsjubileum för Whippet Race  

 

 

Övrigt 

Mötet ställer sig undrande till att Whippetklubben i samband med en utställning inbjuder till 

prova på verksamhet på whippetsprint samtidigt som man under året haft ett samarbete med 

WR. 

Jan Helgesson informerar att det förmodligen inte blir någon WR Jubileums-vecka i juli nästa 

år. Norrköping vill dock arrangera SM 2012 i mitten av augusti. 

Tingsryd/Asarum anmäler intresse av SM 2013. 

 

Nästa möte 

Ordföranden kallar till nästa möte för WR HS 

 

Mötets avslutning 

Ordförande förklarade mötet avslutat 

 

 

 

 

För minnesanteckningarna svarade 

 

 

 

Bengt Held 


