
 

 

Januari 2014 

 
Till samtliga medlemmar i Whippet Race  

 
Nu är det återigen dags att rösta på förslag om ändringar i 
tävlingsreglerna. 
 
Denna gång gäller det; 

 
 

 Förslag 1; från Anders Ytterberg, Västerås samt Jan Helgesson, Norrköping. 

 

 Ändring av semifinaler vid få anmälda 

 

 

 Förslag 2; från Tomas Sjöberg, Karlstad.  

 

 Poäng till licenshundar 

 

 

 Förslag 3; från Kalmar Whippet Race.  

 

 Förändring av poängssystemet 
 

 

Var vänlig att rösta Ja eller Nej i svarsrutorna på röstningsblanketten.  

 

 
Vänligen ber vi om att Ert svar inkommer snarast, dock 

 

senast den 31 januari 2014 
 

Huvudstyrelsen Whippet Race 
 

genom 

 

Tomas Sjöberg – ordförande 



 

 

Förslag 1  Ändring av semifinaler vid få anmälda 

 
När det är tävlingar med semifinaler, har det visat sig att är när det för lite anmälda 
hundar, så blir det väldigt ojämna finaler, vilket inte gynnar, någon av hundarna som 

deltar i en final. 
 

För att få mera jämna finaler så föreslår vi: 

Att är det mindre än 40 anmälda hundar, till en tävling med semifinaler, så blir det 
automatisk, omgjord till en tävling utan semifinaler, allt för att få så jämna och bra 

lopp för våra hundar. 
 

Anders Ytterberg     Jan Helgesson 

Västerås      Norrköping 
__________________________________________________________________ 

 

Förslag 2  Poäng till licenshundar 
 
Hundar som går för licens ska få poäng om de klarar tävlingen utan varning eller 
”nollning”. Orsaken är att få lite mer driv i tävlandet. 

På det gamla sättet blir det två tävlingar utan poäng, vilket kan betyda en del i slutet 
av säsongen. 

 
Tomas Sjöberg 
Karlstad 

__________________________________________________________________ 
 

Förslag nr 3 Förändring av poängräkningssystemet 
 

Som det är nu så räknas ju hälften av årets tävlingar + en för tävlande hundar. Denna 
poäng är ju den som gäller för placering på årsbästa-listan. 
 

Vi i Kalmar Whippetrace har funderingar kring om man kan ändra på 
räkningsförfarandet eftersom det numera är så få tävlingar under året. 

 
Vårat förslag är att man räknar ALLA tävlingar hunden har genomfört under 

året. 

 

Då behöver man inte räkna bort några poäng ( idag räknas ju de överskjutande sämsta 

poängen bort ). 
Vi tror att man kanske då kan få lite mera variation i toppen, som det är nu så har det 
varit samma hund/ hundar under ett par år. 

Som det har varit de senaste åren är det de som tar flest finalvinster som ligger i topp. 
Nuvarande poängräkningssystem gynnar inte dem som tävlar mycket, men som 

kanske har en hund som placerar sig trea, fyra flest gånger. 
 
Kalmar Whippetrace 

genom  
Marie Lundqvist, ordförande 

 



 

 

Röstningsblankett 

 

Här kommer de förslag som ska röstas på i år. 

Tänk på att alla (som är fyllda 16 år) med inbetald ( till HS ) "25 krona eller 5 krona" för 

2013 i familjen har rösträtt. Var noga med att skriva in vem som röstar på de olika 

alternativen i svarsmailet. 

 

Glöm inte att uppdatera till er sektions kassör om det finns nya mailadresser eller kanske 

uppdaterade adresser i familjen. Det underlättar vid utskick såsom detta. 

Sätt ett X i Ja eller Nej rutan. 
  __________________________________________________________________________  

Röstning om ändrade tävlingsregler för 2014  

Röstande 1 Ja Nej 

Förslag 1 = Vill du ha ändrade semifinalsregler?   

Förslag 2 = Vill du ha poäng till licenshundarna?   

Förslag 3 = Vill du ändra poängräkningssystemet?   

 
Den röstande heter: ................................. .och är medlem i: ................................ sektionen 

  __________________________________________________________________________  

Röstning om ändrade tävlingsregler för 2014  

Ev. Röstande 2 Ja Nej 

Förslag 1 = Vill du ha ändrade semifinalsregler?   

Förslag 2 = Vill du ha poäng till licenshundarna?   

Förslag 3 = Vill du ändra poängräkningssystemet?   

 
Den röstande heter....................................... och är medlem i …................ sektionen 

  __________________________________________________________________________  

Om ni är fler än 2 röstberättigade i familjen så kopiera denna röstsedel! 

 

Vi vill ha Ert svar senast den 31 januari 2014  

 

Svara till: to_tomas@live.se 

eller 

Tomas Sjöberg 

Noravägen 167 

691 54 Karlskoga 


