
Sammanställning motioner inför WhippetRace Sveriges årsmöte i 
Ödeshög 2020-03-28 

* Röstning på dessa motioner JA eller NEJ skall vara Lina Sjödin 
tillhanda senast 2020-02-15 per mail: sjodin.lina@gmail.com eller 
via post: Lina Sjödin, Klyvarestigen 35, 179 61 Stenhamra.  

Motion nr 1: 

Förslag till förändring av dokument 3,0 WR tävling punkt 1,1 Derby 
  
Då det blev lite struligt med anmälningstiden till derbyt 2019 samt att det kan behövas 
mer förberedelsetid för derbyt så förslås att en ändring görs för anmälningstiden till derbyt 
så att den alltid tidigareläggs med 1 vecka. 

Motion nr 2: 

Förslag för regelverk kring strykning av hund efter anmälan till WR tävling 

1. Inför i regelverket att det inte är tillåtet att stryka hund utan giltigt skäl efter 
klockan 20.00 måndagen innan tävlingslördagen. 

2. Giltiga skäl att stryka hund från måndagen 20.00 intill tävlingsstart (utöver de skäl 
som styrs av andra regler, t.ex. veterinärstrykning och karens): 

a. Sjukdom/skada eller liknande på hund, ägare eller närstående som påverkar 
möjligheterna till start.  

b. Annan orsak som bär rimlighetens prägel och slutligen avgörs av 
tävlingsledaren den aktuella tävlingen. 

3. Om hund stryks eller uteblir trots att giltigt skäl inte föreligger skall ägaren betala 
in 100kr/ ogiltigt struken hund till arrangerande sektion. 

Lite resonemang bakom ovanstående: 

Sena strykningar orsakar redan hårt ansträngda tävlingsarrangörer besvärligt merarbete, 
därför bör det klarläggas att anmälan är definitiv och inte är en intresseanmälan för 
valbart deltagande. Det måste möjliggöras att stryka utan att ”straffas” givet ett antal 
skäl utom kontroll. Det går inte att nedteckna alla skäl som kan uppstå därför bör dessa 
vara breda och förlåtande.  

Själva huvudsyftet är att komma åt strykningar som baserar sig på dubbelanmälan  WR/
rundbana/LC där rundbana/LC har prioritet för individen, samt rena ”jag får se om jag 
känner för det” anmälningar. 

Whippetrace är en liten sport och vi bygger den på gemenskap snarare än repression. Detta 
regelverk skall förlita sig främst på att det faktiskt inte är tillåtet att stryka hund till 
förmån för något annat när man väl anmält. Straffet eller repressalien sätts därför lågt och 
skall enbart betraktas som symbolisk.  
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Motion nr 3:  

Proposition Kvalificering till SM 

Bakgrund 
Inför SM i Karlstad 2019 dök det upp funderingar angående behov av kvalificering till SM. 
Orsaken var ett i vissa fall dåligt deltagande under de ordinarie tävlingarna.  
Detta förslag vill uppnå ett bättre deltagande och att hundarna som tävlar i SM varit aktiva 
under året. 

Förslag 
Kvalificering till SM sker genom deltagande på minst 2 tävlingar före SM det aktuella året. 
Licenstagning på tävling är kvalificerande (Oavsett resultat), dock måste licens vara 
godkänd innan deltagande på SM. 
Prov för licens på träning är INTE kvalificerande. 

Undantag 
Arrangerande sektion undantas från kravet avseende minst 2 tävlingar. Orsaken till detta är 
risken för funktionärsbrist. 
Undantag kan även ges i enskilda fall efter beslut av HS. Dessa ska i god tid meddelas av 
ägaren till HS (HS-representant). 

Ansvar 
Ägaren ansvarar för att anmäld hund deltagit i minst 2 tävlingar. Om så inte är fallet och 
anmälan/deltagande till SM ändå görs kan resultat korrigeras i efterhand. 
Med korrigering menas diskvalificering av resultat i aktuell final. 

  


