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REMISS 1 
  Gällande tävlingsreglerna 
 

Ett förslag har kommit styrelsen tillhanda om att slopa användandet av gula täcken 
för licenshundar. Enligt nuvarande regler gäller att: 
 
Flik 3 sid 2 (5) utgåva 6 
 
4.4  Licenshund ska vid licensförsök springa med gult täcke ur blå bur i 
 försöksheaten. Gult täcke får man låna av hemmasektionen. Till 
 semifinal och final gäller samma lottning som för licensierade hundar 
 och även licenshunden bär täcke efter burfärg. 
 
Förslag på ändrad regel kan lyda: 
 
4.4  För licenshund gäller samma lottning som för licensierade hundar 
 och även licenshunden bär täcke efter burfärg. 
 

 
 

REMISS 2 
Gällande tävlingsreglerna 

 
Ett förslag har kommit styrelsen tillhanda om att det skall vara obligatoriskt att alla 
hundar som vistas i närheten av tävlingarna skall ha dubbla uppkopplings-
anordningar. Enligt nuvarande regler gäller att: 

Flik 3 sid 2 (5) utgåva 6 
 
5.3  Koppel som är tillräckligt starka och pålitliga (t.ex. hund kan inte 
 backa ur). Flexikoppel får inte användas. 
 Koppel som bedöms vara olämpliga vid Whippet Race kan tas ur bruk 
 av: Tränare, Tävlingsledare, Groppersonal eller Burpersonal. Används 
 sele eller ”handsläppskoppel” måste det kompletteras med ett vanligt 
 koppel som säkerhet. 
 

Förslag på ändrad regel kan lyda: 
 

5.3  Dubbla uppkopplingsanordningar skall användas. Uppkopplings-
 anordningarna skall vara tillräckligt starka och pålitliga (t.ex. hund kan 
 inte backa ur). Flexikoppel får inte användas. 
 Koppel som bedöms vara olämpliga vid Whippet Race, kan tas ur bruk 
 av: Tränare, Tävlingsledare, Groppersonal eller Burpersonal. Endast en 
 uppkopplingsanordning ska vara kvar på hunden när burpersonalen har 
 kommenderat ”munkorg på” 
 

 



   REMISS 3        2 (3) 

Gällande tävlingsreglerna 
 

Ett förslag har kommit styrelsen tillhanda om att det bör vara längre anmälningstid 
inför tävlingarna. Det kan vara lämpligt med en tid på 10 – 14 dagar före tävlingen. 
Enligt nuvarande regler gäller att: 

Flik 3 sid 1(5) utgåva 4 
 
1. HUR GÅR WHIPPET RACE TILL? 
 Arrangerande sektion tar på tisdagen före tävlingsdagen emot  
 anmälningar (se punkt 2.6) från de övriga sektionerna. 
 
2. VAD KRÄVS FÖR ATT FÅ TÄVLA? 
 2.6 Hunden ska vara anmäld till hemmasektionens tävlingsanmälare 
 senast 21.00 – tisdag före aktuell tävling. Denne anmäler sektionens 
 hundar till arrangören, om inget annat meddelats. (Avvikande anmälnings-
 dag och sätt kan förekomma i samband med SM och DERBY, då dessa 
 arrangemang kräver större förberedelse. Vanligtvis är anmälan till SM 
 skriftlig 1 månad före tävlingen och till derbyt som vanligt men man 
 anmäler till tisdagen två veckor före tävlingsdagen) 
 
Flik 5 sid 3 (4) utgåva 3 
 
TÄVLINGSANMÄLAN 
 Tävlingsanmälan får ENDAST göras till arrangerande sektionens  tävlings-
 anmälare eller, i dennes frånvaro, till av sektionen meddelad ersättare. 
 Tävlingsanmälaren ska anmäla deltagande hundar till arrangerande sektions 
 tävlingsanmälare senast tisdag kl. 22.00 före tävlingsdagen, undantaget 
 Derby och SM. Hundens licensnummer och kön ska anges, och för licenshund 
 hela namnet, hundens preliminära licensnummer samt ägarens namn. 
 Tävlingsanmälaren ansvarar för att licensavgiften är betald och 
 kontrollerar vid behov med kassören. 
 

Förslag på ändrade regler kan lyda: 

 

Flik 3 sid 1(5) utgåva 4 
 
1. HUR GÅR WHIPPET RACE TILL? 
 Arrangerande sektion tar på torsdagen 10 dagar före tävlingsdagen 
 emot anmälningar (se punkt 2.6) från de övriga sektionerna. 
 
2. VAD KRÄVS FÖR ATT FÅ TÄVLA? 
 2.6 Hunden ska vara anmäld till hemmasektionens tävlings-
 anmälare senast 20.00 – torsdagen 10 dagar före aktuell tävling. 
 Denne anmäler sektionens hundar till arrangören, om inget annat 
 meddelats. (Avvikande anmälningsdag och sätt kan förekomma i 
 samband med SM och DERBY, då dessa arrangemang kräver större 
 förberedelse. Vanligtvis är anmälan till SM skriftlig 1 månad före 
 tävlingen och till derbyt som vanligt men man anmäler till torsdagen två  
 veckor före tävlingsdagen) 
 
flik 5 sid 3 (4) utgåva 3            3 (3) 



 
TÄVLINGSANMÄLAN 
 Tävlingsanmälan får ENDAST göras till arrangerande sektionens 
 tävlingsanmälare eller, i dennes frånvaro, till av sektionen meddelad 
 ersättare. Tävlingsanmälaren ska anmäla deltagande hundar till 
 arrangerande sektions tävlingsanmälare senast torsdagen kl. 21.00 
 10 dagar före tävlingsdagen, undantaget Derby och SM. Hundens
  licensnummer och kön ska anges, och för licenshund hela namnet, 
 hundens preliminära licensnummer samt ägarens namn. 
 Tävlingsanmälaren ansvarar för att licensavgiften är betald och 
 kontrollerar vid behov med kassören. 
 

Huvudstyrelsen måste ha er sektions svar  senast den 15 januari. 
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