
nummer 4 · 2009 

Svenskt Greyhound Derby
I skrivande stund har just Svenskt Greyhound Derby genomförts på Åkers Kanal 
Greyhound Park. Redaktören blev så inspirerad att det blir ett extra nummer om der-
byt och tävlingar runt om detta. Fortfarade saknar redaktören reportage och bilder 
från övriga banor, speciellt Avelsloppet. Nästa nummer kommer att domineras av SM. 
Men jag vill uppmana övriga klubbar att visa något livstecken.

Dopingdebatten fortsätter
Se sidan 3

Svenskt Greyhound Derby prispallen, fr. v. tvåan Apollons Pearl, M Karlsson, SkHK här med Palle, segraren Talisker, 
Maria Blomkvist, SHS, trean Hades Pearl, Madde Karlsson, SkHK, fyran Hiawatha, B-M Kristensson, GHK, här med 
uppfödaren Eva Jacobson, femman Athenas Pearl, J Ljungblad, SkHK, och sexa Run Riot, Kent Lindgren, SHS.
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Annonspriser:
Svart eller färg, gäller fr.o.m. 2009:  
1/1 sida 1.200:–. 1/2 sida 700:–
2 spalt x 85 mm 400:–. 1 spalt x 85 mm 250:–
Medlemmar och klubbar halva priset om an-
nonsen betalas via postgiro vid beställning.

Digitalt material krävs. Medlemmar som önskar 
färgannonser, kontakta redaktionen för upp-
lysningar.

För insänt ej beställt material ansvaras ej. Re-
daktionen vill understryka att innehållet och 
utformningen av artikel står för respektive för-
fattares räkning och således inte behöver ge 
uttryck åt uppfattningar som delas av redak-
tionen och SHCF:s styrelse. Redaktionen för-
behåller sig rätten att ändra i eller korta ner 
insända manus.

Nästa nr 5-2009 
Kommer ut i augusti.

Tidningen kommer under 2009 inte att 
tryckas, utan den kommer att publiceras via 
webben. Man kommer att kunna hämta hem 
tidningen, som en pdf, via förbundets hem-
sida. Utseende och innehåll, kommer till stor 
del att likna den tidigare tryckta tidningen, 
med information från förbundet, referat från 
tävlingar och annonser. Vi tar gärna emot 
insändare till tidningen.
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Dopingdebatten  
fortsätter

I förra numret fortsatte debatten om do-
pingen med ett inlägg av Bo Ländin, han 
har i detta nummer fått svar. Men det 
kunde bli intressant om debatten kunde 
fortsätta i ett speciellt forum under SM-
veckan i Landskrona. Tidningen vill gärna 
ordna ett sådant under någon eftermid-
dag i klubbhuset vid banan. För att jag 
skall kunna ordna detta vill jag gärna ha 
en anmälan från de som vill deltaga i de-
batten. När jag har sammanställt dessa 
anmälningar kommer jag att maila anmä-
larna om tid och plats. När ni mailar mig 
om deltagande, ange gärna önskemål om 
dag. 

Öppet brev  
till Bo Ländin
Efter att ha läst din artikel i senaste hund-
kapptidningen ang. dopingdebatten, kan 
man inte annat än ta sig för pannan.

Man tänker... Vad i all världen menar 
karln??? Det liknar mer en dåres försvars-
tal än ett seriöst inlägg i dopingdebatten!

Du säger att man ska följa regler och 
stadgar... I nästa sekund säger du att det 
är omöjligt att göra det!?

"Dom blodtörstiga vargarna har vunnit", 
säger du! Du har fel Bo Ländin! Här finns 
inga vinnare,bara förlorare! Möjligen kan 
fuskare göra kortsiktiga vinster i form av 
pengar, eftersom dom tillåts fortsätta sitt 
tävlande med hundar som ingen kan vara 
lika tvärsäker som du att det fortfarande 
finns otillåtna substanser cirkulerande i 
deras blodbanor.

 Jag har i det längsta undvikit att disku-
tera det aktuella fallet, och istället fokuse-
rat på förbundsstyrelsens brist på hand-
lingskraft när det gäller att följa de stadgar 
som man själv en gång i tiden totat ihop.

Vad är det som så förutsättningslöst dri-
ver dig att så förtvivlat gå till försvar för 
en hundkappare vars hund testats positivt 
i en dopingkontroll? Dessutom är det i det 
här fallet frågan om MORFIN!

Det är ingenting som man köper i 
snabbköpet hur som helst. Inte ens apote-
ket tillhandahåller preparatet utan mycket 
stränga förbehåll.

Betyder medtävlare som snuvats av 
dopad hund ingenting?

Vem drar en lans för alla renhåriga med-
lemmars rättigheter?

I din långa artikel finns inte ett enda ord 
av sympati för dessa medlemmar!

Att du kallar mig för flockledare har jag 
inga som helst svårigheter att leva med, 
men att ge epitetet "blodtöstiga vargar"till 
medlemmar som vill att allt ska gå rätt 
till, är lite väl magstarkt, för att inte säga 
oförskämt mot alla dom som av kärlek till 

sporten kämpar vidare trots motvindar av 
olika slag. Här är en ursäkt på plats! Och 
du, Bo Ländin, sluta kalla det för "skit-
snack"! Uppenbarligen var det ovedersäg-
ligen så att hunden befanns dopad! Om 
man föredrar att klassa det som "ringa" är 
det fortfarande så att man överskridit den 
nolltolerans som man säger sig föresprå-
ka. Det är väl ungefär som med graviditet.
Antingen är man gravid eller så är man 
det inte. Man kan inte vara lite gravid.

 Det är något sjukt inom hundkappspor-
ten eftersom de flesta är mycket rädda för 
att säga sin mening. Dom få som vågade 
sätta sitt namn på listan är bara toppen 
på isberget! Detta vågar jag med säker-
het påstå efter alla samtal via telefon, där 
medlemmarna säger att dom tycker som 
vi, men är rädda för repressalier i någon 
form om dom går ut med sin mening!?

 För att återupprätta någon slags förtro-
ende för förbundsstyrelsen, måste denna ta 
sitt ansvar och agera kraftfullt mot minsta 
misstanke om doping. För sportens skull, 
för medlemmars skull, för avelsarbetets 
skull som blir helt fel när man använder 
hundar till avel där prestationen beror på 
doping och ej på gener.

 Berit Emanuelsson  
("flockledare på västkusten")
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den 26:e maj
  
 

FÖRBUNDSNYTT

  

Informationen baseras på förbundsstyrel-
sens cirkulär 37-39 2009. Det kan förekom-
ma förkortningar i texterna. Hela cirkulä-
ren finns att hämta på SHCFs hemsida.

Förbundscirkulär 37/2009

Handlertillstånd, ny åldersgräns.
Vid förbundsfullmäktiges årssammanträ-
de diskuterades bl. a. en motion från SHS 
rörande tillstånd för ungdomshandler. 
Motionären ansåg det viktigt att öppna 
upp för våra ungdomar i åldern 12–15 år.

Förbundsfullmäktige ansåg att någon 
specifik ungdomslicens inte skulle införas 
utan i enlighet med förbundsstyrelsens 
förslag ändras regelverket, 2.11 Tillstånd 
för handler,

Enligt följande:
2.9 Tillstånd för handler

Enskild person, som är medlem i till SHCF 
anslutet sällskap, kan från 12 års ålder och 
efter rekommendation från person med 
lägst B-licens, till SHCF inlämna ansökan 
om tillstånd svarar för att sökanden har 
erforderlig kännedom om regelverk och 
hundhållning. Tillstånd för handler kan 
återkallas under samma förutsättningar 
som gäller för licens (punkt 2.8 ovan). 
Hund som handhas av handler skall vara 
i lägst B-licensierad persons träning.

 
Förbundscirkulär 38/2009

Viktavvikelser
På förekommen anledning vill vi påminna 
om reglerna för hunds tävlingsvikt. Re-
geln framgår nedan:
8.36. Hunds tävlingsvikt.
Hunds tävlingsvikt skall kontrolleras 
och införas i ID-bok vid sololopp, prov-
lopp och vid varje tävlingstillfälle. Innan 
tävling skall hund kontrollvägas. För att 
hunds tävlingsvikt skall godkännas vid 
tävlingslopp gäller vid första vägningen:
– för hund som har en tävlingsvikt upp 

till 30 kilo, accepteras 1,0 kilos avvi-
kelse.

–  för hund som har en tävlingsvikt mel-
lan 30-40 kilo accepteras 1,5 kilos av-
vikelse.

–  för hund som har en tävlingsvikt över 
40 kilo accepteras 2,0 kilos avvikelse.
För att hunds tävlingsvikt skall god-

kännas vid tävlingslopp gäller vid andra 
vägningen att hundens vikt inte ökat eller 
minskat med mer än 50 % av ovanstående 
avvikelsetoleranser. Vid större viktavvi-
kelser avgör veterinär om hund skall till-
låtas starta.

Ovan angivna avvikelser accepteras i 
jämförelse med vad som, vid föregående 
tävlingstillfälle, antecknats i hunds ID-
bok.

Uppkommen avvikelse skall bekantgö-
ras för allmänheten innan tävling genom 
högtalarsystem eller genom anslag. Änd-
ring av inskriven tävlingsvikt kan ske ef-
ter ansökan hos Centralförbundet. Innan 
ändring av tävlingsvikt sker skall hunden 
uppvisas i träningslopp inför domare där 
vägning och tidtagning sker.

Domare för in ny tävlingsvikt och 

meddelar Centralförbundets kansli som 
utifrån resultatet och vid behov för in ny 
gradering i Centralförbundets register.

Regeln innebär att om hunds vikt vid 
första vägningen över-, eller underskri-
der ovanstående gränser vid första väg-
ningen skall hunden strykas. Beslutet om 
strykning i detta fall fattas av ansvarig för 
vägningen i samråd med tävlingsledare/
domare. Observera att veterinären i detta 
fall inte har någon överprövningsrätt.

Hund som har strukits p.g.a. vikt skall 
genomföra ett s.k. tids-, och vikttrial innan 
tävlingsstart får ske.

Vid andra vägningen gäller att 50 % av 
tillåtna viktavvikelser är tillåtna, är avvi-
kelsen större avgör veterinären om hund 
skall tillåtas starta.

Förbundscirkulär 39/2009

Strykningar efter lottning
I tidigare cirkulär 35/2009 angavs att vi 
skulle fånga upp strykningar efter lott-
ning via veterinärrapporten.

Det visar sig nu att rapporten inkom-
mer ganska sent i de flesta fall, samt att 
strykningar gjorda efter lottningen men 
före besiktningar på tävlingsdagen faller 
mellan stolarna.

Därför gäller följande rutin från och 
med dagens datum.

Strykning meddelas via e-post till:
Gert Henningsson, shcf@shcf.se
Insändandet av uppgiften skall ske se-

nast tävlingsdagens kväll. I uppgifterna 
skall det framgå vilken dag hunden ströks, 
om dagen är annan än tävlingsdagen. Vi-
dare skall den orsak som är underlag för 
strykningen anges.

I övrigt gäller reglementet samt cirku-
lär 14/2009.

Övriga uppgifter i cirkulär 35/2009 lig-
ger fast.

Förbundsstyrelse  
kongressperioden 2006-2010
Förbundsordförande  
Lars Wicander,  tfn 070-432 44 86,  
fax 08-795 72 33
Vice ordf  Hans Bohman,  
tfn 0150-263 01, 0705-43 33 38.  
hans.bohman@bodycote.com 
Sekreterare  Gert Henningsson,   
Solhallsgatan 11, 504 93 Borås,
tfn 033-25 23 24,  070-645 20 33.  
funningen@telia.com
Kassör Eva Salander, S Åbyggev. 57B,  
805 98 Gävle, 026-14 56 50.
Ledamot/v sekr.  Linda Edberg, 
Centralvägen 5, 152 57 Södertälje. tfn 
08-550 855 10, 070-471 38 20
linsen_171@msn.com
Ledamot Anna-Lena Landén  
tfn 0175-605 04, 070-242 58 80.  
al_landen@telia.com 
Ledamot Malin Månsson,  
tfn 0303-33 91 33, 073-340 59 12  
chubbytjejen@hotmail.com
Suppleanter: Katarina Lindberg, 070-
547 46 87. 
Duncan McKie, 0910-329 12. 
Förbundsstyrelsens mötesdatum:
Se www.shcf.se under ”SHCF Styrelse-
möten” eller kontakta förbundssekrete-
raren. Senast 14 dagar före mötesdatum 
ska ärenden meddelas förbundssekre-
teraren (helst via e-post), för att diarie-
föras och sättas upp på dagordningen:

SHCF Förbundsstyrelsen
c/o Gert Henningsson,  
Solhallsgatan 11, 504 93 Borås
E-post: shcf@shcf.se
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I samband med derbyts finaler, gick Purina Race, för hundar i högsta klass och med företräce 
för hundar utslagna i derbyts semifinaler. Fr. v. tvåa Ruff, A-C Holmkvist, SHS, 32.73, segrare 
Toxic Tea Fairy, Katarina Lindberg, GHS, 32.71, trea Order By Fax, Joakim Jäärf, MiHK, 33.29, 
fyra Kos och femma Tindra.
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Svenskt Greyhound Derby

Krönika inför Derbyt
Årets första krönika kommer såklart att 
handla om vår klubbs och kanske det mest 
prestigefulla loppet genom modern hund-
kapps historia!

När vi närmade oss denna säsong så 
fanns de nog många som undrade hur 
SHS skulle klara sig igenom detta år utan 
dom där riktigt stora namnen! Vi har inte 
haft något riktigt stort namn sen Yin, Yang 
& Kaos fräste sand av banorna! Därför 
gick nog vi alla och hoppades på att några 
av våra nya unghundar skulle ta det där 
lilla extra steget i utvecklingen för att nå 
toppen. För det skulle nog enligt oss alla 
vara riktigt roligt om någon av oss fick 
lyfta den där åtråvärda bucklan i luften o 
skrika ut glädjen.
 För enligt mig är det alltid vi mot dom, 
för mig är det med glädje och stolthet jag 
drar på mig den svarta tröjan och släpper 
in hunden i boxen.

Nu när det vankas Svenskt Greyhound 
Derby så är det vi mot dom. Vi som klubb, 
vi som tränare och ägare. Nu låter jag nog 
riktigt patriotisk och kanske lite överdri-
ven. Men ni ska veta hur mycket våra kära 
skåningar och norrlänningar älskar att åka 
upp/ner till den kungliga huvudstaden 
och ta ifrån oss det största vi har.

Så ladda batterierna, vässa klorna och 
tvätta den svarta tröjan. För snart är det 
dags, Slaget om Stockholm är här!!

Jag tänkte först presentera vilka hundar 
som kommer att göra upp om pallplat-
serna!

TIKAR
Hanky Panky 
Är en av SHS nya tikar som vann det an-
rika Puppy Derby förra året. Hon har även 
hunnit med att ta en 2:a plats i Sprinter 
Derbyt som gick på Åkers kanal. Detta blir 
en stor prövning. Semi måste ses som en 
framgång. Hemmaplan kan vara ett +.

Athenas Pearl
Denna tik är riktigt underskattad. Har iofs 
inte någon riktigt stor seger ännu. Men en 
3:e plats i Agrias Avelslopp 2009 får nog 
rankas som en seger iaf. Hon lämnade 
endast för tillfället Sveriges hetaste hun-
dar framför sig! Denna hund kan Skrälla 
Bigtime Tik SM vinnare 2009???

Titan Buff
TB är nog den hund som har störst chans 
att ta sig till final av tikarna i mina ögon. 
Gott om rutin, ruskigt stabil. Alla vet vad 
denna hund kan leverera. Många kommer 
nog inte ihåg hennes banrekord i Skellef-
teå förra året. Endast Fräcke Fredrik var 
snabbare. Kan Leffler vässa formen så kan 
man inte räkna bort denna Queen of 550.

Sprited Away
Ännu en hund från kennel Sjudraget. Inte 
lika stabil som Titan Buff men hon har far-
ten för att sätta skräck i dom tyngsta nam-
nen. Vann St .Leger 2008 och blev årets 
stayer. En hund som i våras splittade 5.70 
och även har flåset att hålla hela vägen till 
Final. Finns ett ? ....... Formen
                                             
Tai Queen
TQ är nog inte en hund som många kom-
mer att lägga märke till. Men det är en 
hund som har en stark finish och med en 
tung bana kan hon skrälla till en 3:e plats? 
Dock måste det sägas att lottningen är i 
det tuffaste laget. 

Rockey Baby
RB är en hund som mognat mer o mer för 
varje lopp. Även RB har en tuff lottning 
och måste vara med från början om det 
ska bli avancemang. Men om man inte 
deltar vinner man aldrig. 

Tindra
Tindra är en hund som slog igenom hös-
ten 2008. Har i år visat ännu bättre form. 
Både start samt sluttid har blivit mkt bätt-
re. Har fått rätt box och finns formen finns 
3:e platsen framför ögonen på familjen 
Andersson. Har även startsnabba hunden 
Apollons Pearl i boxen bredvid. Visar AP 
vägen?  

Toxic Tea Fairy
TTF har blandat resultaten i år men står 
sällan utanför pallen. Segrade övertygan-
de i årets upplaga av Easter Rose Bowl. 
Halmstråt finns, tar hon det? Jag tror det.

Kajol
Denna tik Dominerar med stort D i lil-
lebror-landet Danmark. Vad sägs som 8 
raka segrar! Notera att den enda som ver-
kar kunna sätta käppar i hjulen för denna 
tik är Sjudragets supertik, Run Mary Ann. 
Allt utanför en final måste ses som be-
svikelse. Ett tips kan vara att kolla Grey-
hound-data.com och bli imponerad. 

Sammanfattning av Tikarna.
Årets tikupplaga ser starkare ut än van-
ligt. Att många vågar tävla ser jag som 

Här kommer en utförlig rap-
portering från årets derby. 
Undertecknad skriver om en del 
lopp och resultat, dessutom har 
vi tagit med krönikor som Pelle 
Seth har skrivit för SHS hemsida 
inför och under derbyt.

Derbyveckan började på fredag-
kvällen, då vi skulle ha en grill 
och spelkväll från Irland. De som 

deltog var de som precis hade kommit 
med sina husvagnar och höll på med att 
sätta upp förtält och fixade till sina platser. 
Vi blev sena till spelstoppet för GR3 och 
GR6, dessutom höll fotbollsmatchen mel-
lan Sverige och England oss i spänning. 
Vi hade också lite strul med överföringen 
från dator till storbildskärm. Detta inne-
bar att vi spelade för mycket mindre än 
tidigare spelkvällar.

Vädret under derbyveckan var toppen, 
varmt och skönt, så det blev till och med 
bad i Östersjön.

oerhört positivt. Men vi har troligtvis inte 
mer än "MAX" 2 i Final. 

HANAR
Ruff
I slutet på förra året såg det ut som att Ruff 
var den som var bäst när det gällde SHS 
o två kulor. I år har han varit riktigt het. 3 
raka segrar visar att formen är på plats. Se-
ger i Nualas Star Challenge var ett tecken 
på det. A-C Holmqvist har nog final som 
mål. Det är nog inte långt ifrån möjligt. 
Det enda minus är att Ruff inte gått mot 
Sveriges elit. Nu finns det hundar som 
hänger med i starten. Men han flyttas inte 
på. Box 1 är hans och semi också?

Swedish Fantasy
SF kan inte ses som mer än en skräll om 
han skulle ta sig vidare. Men familjen Al-
mén har gjort det förut. 2003 vann deras 
Chamsin, som även är mamma till SF. Ru-
tin hos ägare/tränare finns.

Tellico Tao
Ännu en hund som inte har dom bästa ti-
derna att luta sig emot. Men en titt på hans 
rader visar 42 2-12-15. Alltså kan 2:a - 3:e 
plats i kvarten inte vara omöjligt.

Kos
Har stått i skuggan av kullbrodern Talis-
ker under våren. Men en mycket vass tid 
på 320 meter senast visar tecken på form. 
Här finns det gott om rutin hos ägare/trä-
nare också. Fått en bra lotting också. Om 
rocken är ivuxen så kan han gå långt!

Hiawatha
Hund som har Alingsås som hemmabana! 
Innehar även banrekordet där på 30.21. 
Har rätt box och kommer nyligen ifrån 
Avelsloppfinal med en 4:e plats. Blir gif-
tig.

Fabs Cippollini 
FC är nog en av dom hundarna som nog 
får ta detta som erfarenhet. En spännande 
hund för framtiden men detta blir nog en 
för tuff utmaning!

Atlas Gotcha 
AG har egentligen bara en bra tid med sig 
in till detta lopp. Men det är en tid som 
platsar, 32.75. Stor och tuff bjässe!!!

Run Riot
RR har i år Sprungit 3 lopp varav en vinst 
och en andraplats! Dock så är klassen på 
loppen inte i närheten vad han ställs emot 
nu! Men skrällar händer alltid. Varför inte 
här?

Tyrannosauros     
Tyrannen från SHS måste enligt mig ses 
som en stor favorit. Inledde säsongen med 
grymma tider. Både 320 och 550 klarar 
denna bjässe av att springa! Ska man hitta 
något som kan vara emot Tyrannen kan 
det vara formen. Haft en skada i ena tas-
sen som kan krångla. Men tränare Mona 
skulle nog inte ställa upp om han inte 
var fit for fight. Detta är enligt mig SHS 
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Svenskt Greyhound Derby största hopp.

Talisker     
Ännu en hund som SHS får luta sig emot. 
Är den som på pappret har presterat bäst 
av SHS hundar. Han lekte hem St Eriks 
Cup och vann även Debutantpokalen 
förra året. Nu ställs Talisker mot mycket 
tuffare motstånd och måste visa direkt att 
han hör hemma bland eliten. Har vilat 2 
veckor och bör vara i toppform.

Apollons Pearl 
Här har vi årets hetaste hund. Vann nyli-
gen Agria Svenskt Avelslopp där han slog 
kullbrodern i en rafflande familjeduell. 
Startar lite segare än brodern men har en 
aning större lungor. För mig finns det bara 
ett namn i detta Derby. Det stavas APOL-
LONS PEARL.!.!

Hades Pearl
En annan het kandidat till segern kan vara 
Hades Pearl. Grym boxteknik och starten 
kan jämföras med den gamla sprintern 
Back ó Bourke. Tröttnar lite på slutet? Men 
det ska inte ha någon betydelse nu. Ja tror 
vi får två gånger Pearl i final.

Tyke Mörbult 
TM måste ses som årets veteran i Derbyt. 
Grym rutin och ger alltid järnet. Har stor 
chans till semi genom bra lottning. Men 
där tar det stopp ????

Chiefman
CM är också en hund som måste ses som 
skräll. Har några skalper från förra sä-
songen men har nog fått för svårt mot-
stånd nu. Starten är riktigt viktig för avan-
cemang.

Geronimo 
Sist men inte minst är indianen Geronimo. 
Någon skalp får vi nog inte se här. Men 
räkna inte bort denna stora hane från en 
3:e plats. Har imponerat under dom 2 sista 
loppen han gått. Sprang 10 hundradelar 
under banrekordet på 301 m i Alingsås. Så 
formen finns. Men orkar han 550 m ???

Sammanfattning av Hanarna.
Som jag ser det har vi 2 st favoriter från 
SHS. Tyrannen samt Talisker. 
Dom andra är så klart pärlorna från Skåne! 
Men vi vet att det alltid finns skrällar!
Ruff, Hiawatha, Kos eller Kajol kanske 
?????

Nu till en annan viktig sak. Jag hoppas 
att alla tar med familjen till denna fest. För 
det är en fest att se dessa djur braka fram 
som levande speedways.
Jag avslutar med att ge er tre ! samt tre ?

! Derby festen!
! Hoppas på snabba banor under Derbyt!
! Sommarn är här!
? Vart är Norrland-hundarna ?
? Vem vinner Derbyt ?
?  Vinner Sverige U21 EM ? ;)

Jag som skrivit detta heter Pelle Seth.
Jag kommer fortsätta med det under 

resten av säsongen.
Har ni tips om saker som bör uppmärk-

sammas eller har ni rent av klagomål på 
mitt sätt att skriva ska ni vända dessa till 
mig!

Jag kommer försöka lyfta fram så 
många hundar jag kan!

Jag kommer heller inte att mesa med 
att kanske sätta ett ? på en hund som inte 
presterar som den ska.

Jag tror dessutom att människor som 
håller på med denna sport gillar att läsa 
om sina hundar. Vare sig det är ris eller 
ros.

Det kan enligt mig bara funka som 
tändvätska!

Då avslutar jag med att önska alla del-
tagare lycka till under helgen som kom-
mer!!!
MVH // Pelle Seth
pelle.seth@hotmail.com

Kvartsfinaler i Derbyt
Det var nu lördagen den 27 juni och vi 
gick ut med 9 lopp. Vi hade GR6 och GR3. 
Krönikan ovan hade Pelle skrivit före der-
byt, vi skall i det följande få se hur hans 
tips artar sig. I den krönikan på hemsidan 
fanns det även bilder på hundarna.

Lopp 2 var semifinal i Moulin Rouge 
Cup för lågklassade över medeldistans, 
loppet var sponsrat av Lilian Afzelius. 
Det blev två fulla heat. Den första vanns 
av Hitchin' A Ride, Ehrnlund, GHS, på 
fina 32.93, före Hondos Flash, 33.09 och 
trea Rosa Parks, 33.33. Semifinal två togs 
hem av Vätö Grabben, Kent Lindgren, 
SHS, 33.20, tvåa Action Rose, 33.37 och 
trea Hanni Ball, 33.52. Christina Glimskog 
fick två hundar till final: Rosa Parks och 
Action Girl.

Nu följde fyra kvartsfinaler i Svenskt 
Greyhound Derby, vi hade 24 hundar till 
start, fint väder och stora förväntningar 
hos ägarna. Ruff motsvarade favoritska-
pet i första semin, med vinst på 32.78 för 
Ann-Chatrin Holmkvist, SHS, tvåa blev 
Hiawatha, 33.06, Britt-Marie Kristensson, 
GHK, trea Kos, 33.23, Bo Ländin, SHS, 
utslagna Hanky Panky, Tellico Tao och 
Swedish Fantasy.

Kvartsfinal två blev en övraskning för 
tipparen, som inte hade med segraren på 
sitt tips med tre hundar. Det var Athenas 
Pearl, J Ljungblad, SkHK, som vann på 
32.86, tvåa Run Riot, Kent Lindgren, SHS, 
33.41, trea Titan Buff, My Leffler, SHS, 
33.51. Utslagna blev Tyrannosauros, Fabs 
Cippollini och Atlas Gotcha.

Den tredje kvartsfinalen blev en hård 
kamp mellan favoriterna Talisker och 
Apollons Pearl även Tindra kom starkt på 
slutet och hotade de två. Resultatet blev 
att Talisker, Maria Blomkvist, SHS, vann 
på fina 32.61 före Apollons Pearl, M Karls-
son, SkHK, 32.65, trea Tindra, Annelie An-
derson, SHS, 32.69. Utslagna blev Spirited 
Away, Tai Queen och Rocket Baby.

I den fjärde kvarten fick vi se ett fint 
lopp av Toxic Tea Fairy, som vann på 
fina 32.69, Katarina Lindberg, GHS, sken 
som solen, tvåa Hades Pearl, M Karlsson, 
SkHK, 32.74, trea danske Kajol, Mazhar 
Iqbal, SkHK, 33.35. Utslagna Chiefman, 
Geronimo och Tyke Mörbult.

Tävlingarna avslutades sen med två 
graderade lopp.

På söndagen hade SHS ett medlems-
möte mitt på dagen, och under kvällen var 
det tävling i depån med Boule och Kubb, 
som blev mycket uppskattat.

Krönika 
Inför semifinalerna i Årets 
Svenskt Greyhound Derby
En av världens bästa whisky enligt många. 
Men då måste du gilla rök. Och det var 
just det jag gjorde efter att ha smakat på 
känslan. Jag kunde inte göra annat än att 
koppla denna härliga upplevelse till en 
10 årig whisky. Röken från både whiskyn 
Talisker och hunden Talisker har många 
likheter, och den största måste vara röken! 
För det gick snabbt, det var ingen snack 
om saken! Bakifrån kom han, tackade för 
sig och sen var han long gone. Precis vad 
jag och säkert många andra hoppades på. 
Jag fick en käftsmäll och vaknade till. Var-
för tvivlande jag.? Skulle han klara sig mot 
eliten? Klara sig? Han gled fram. Som bara 
en del hundar kan. Min favorit Apollons 
Pearl fick kasta in handduken i sista kur-
van. Den 10 åriga whiskyn rök förbi!!!!

Det finns så mycket gott att hämta från 
denna dag!

Tindra tog den där luckan bakom 
Apollons! Men det var nära att hon inte 
fick den. Kollar man på the review, så ser 
man att det är inte långt ifrån att hon får 
en knuff i bakdelen! Skulle hon hängt med 
då? Det får vi aldrig veta! Något intressan-
tare är att tiken är på väg uppåt. Hon är 
inte nöjd. 32.69 är en superbra tid. Jag tror 
att det var det tuffaste loppet dessutom. 
Nu håller vi tummarna, och hoppas att 
hon tindrar vidare.

Övrigt så visade rätt många hundar att 
hemmabana är riktigt viktigt. Run Riot 
var tuff. Stod emot och vek inte en tum! 
Grymt gjort. Ruff var den stabila hund 
jag hoppades på. Var inget snack om att 
han inte skulle vinna! Såg också ut som 
påkarna gick hela 550 meter. Ruff är het, 
kan någon svalka honom ? 

Notera också att Titan Buff bara glider 
med i bakrunden! Skapar inga rubriker, 
men hon finns där, som en cobra väntar 
på sitt byte, väntar hon på finalen? En 
annan tik med stort utropstecken är ke-
mikalien Toxic Tea Fairy! Vem trodde att 
hon skulle runda Hades Pearl? Inte jag 
iaf. Green Meadows gener börjar lysa ige-
nom! Dundertiken Athenas Pearl visade 
form o stabilitet och vann sitt lopp. Jag 
tror fortfarande att hon kan ta tik SM i år, 
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även Derbyt?
Tråkigt var att det blev sorti för Tyran-

nen. Jag hoppades på honom. Men tro-
ligtvis så har rehaben efter skadan inte 
riktigt gått som man velat. Dock kan det 
påpekas att det var ett tag sen han sprang. 
Han kommer komma tillbaka det lovar 
jag. Kanske blir det. Jurassic Park i Lands-
krona under SM?

Nu hoppas jag på en semifinal med 
mycket nervösa människor. För nu sitter 
hundkappare hemma i stugorna o analy-
serar varenda motståndare, varje detalj. 
In i det sista kommer alla klättra på väg-
garna!

Det gillar vi, det är just det hundkapp 
handlar om!

Hoppas vi ses på onsdag. 
Nu ska jag ta mig en 10 årig Whisky!

! Tikarna dominerar!
! Rond ett gick till SHS!!
! Nu har vi en hjälte. TALISKER!!
? Kajol bara 3:a ?
? Hur många tikar i Grande Finale ??
? Ska bucklan stanna i Stockholm ???

P.S
Lite rättelser.
Kajol är ingen hane! Sorry ;)
Athenas Pearl vann Uppfödningslop-
pet!!!
En annan gammal SHS hund som också 
kunde spruta sand av banorna var Friggas 
Foppa som vann Derbyt 2006!

Semifinaler i Debyt
Vi var nu framme vid onsdagen den 1 

juli. Sju lopp med GR3, det var semifinaler 
i Svenskt Greyhound Derby och Svenskt 
Wippetderby, som var sponsrat av Goat-
Wools kennel och Hundpensionat.

Dagens första lopp var semifinal i Whip-
petderbyt. Här blev det en favoritseger 
för Banana Split, Marie-Louise Rönnberg, 
VHS, på 21.01, före DS En Stor Stark, Åsa 
Åkerdahl, Eriksson, VHS, som hade tiden 
21.04, trea och med till final Ultra, Hans 
Larsson, VHS, 21,57, Utslagna Umambo, 
Vitesse och Viggen. Sedan följde ett gra-
derat lopp, som vanns av danske Take 
on Bear, Mazhar Iqbal, SkHK, 19.12, han 
hade hunnit med att traila den 27/6, så 
loppet gick som GR3 avd 1. 

Sen följde semifinalerna i Derbyt. I för-
sta semifinalen gjorde Run Riot en smak-
start och tog ledningen genom hela lop-
pet, det blev en rensare på spelet. Ägare 
Kent Lindgren, SHS, 33.03, tvåa Hiawa-
tha, B-M Kristensson, GHK, trea Athenas 
Pearl, J Ljungblad, SkHK, 33.20. Utslagna 
blev Kajol, Titan Buff och Ruff, ett mycket 
överraskande resultat.

I den andra semifinalerna blev det inte 
lika stora överraskningar, här var det Ha-
des Pearl, M Karlsson, SkHK, som vann 
på 32.68, före Talisker, Maria Blomkvist, 
SHS, 32.79, trea och med till final en av 
favoriterna till slutsegern Apollons Pearl, 
M Karlsson, SkHK, 32.83. Utslagna blev 
Toxic Tea Fairy, Tindra och Kos.

Sen följde semifinal nr 2 i Whippet 
Derbyt. Segerna gick till Umberto, Kris-
ter Säll, SHS, 21.13, tvåa DS-Leffe Blond, 
Hans Larsson, VHS, 21.23 och trea Uni-
kum, Marie Louise Rönnberg, VHS, 21.44. 
Utslagna blev Tarte Tartin, Virana och JJ 
Sahlin.

Derbyt, semifinal nr 1, nr 5 Run Riot har redan tagit ledningen. Bilder från semifinalerna: 
Kari Lius.

Derbyt, semifinal nr 2, inför upploppet, nr 3 
Talisker leder, men nr 1 Hades Pearl går upp 
till vinst i loppet.

Krönika 
Finaldags på Åkerskanal!
Det var ovanligt många som tagit sig till 
Stockholms hundkappmecka Åkers Ka-
nal för att se semifinalerna i Svenskt 
Greyhound Derby 2009 avgöras. Det 
var från början 24 hundar som blev 
tolv lördagen den 27 Juli. I onsdags 
var den dagen tolv skulle bli sex och 
vi skulle ha våra finalhundar klara!

Vad fick vi då? 
För det första fick vi se två semifi-

naler i helt olika klasser! På förhand 
såg nog många samma sak som jag! 
Det tuffaste heatet var det sista av de 
två.

Vi hade Hades Pearl, Talisker, Apol-
lons Pearl, Toxic Tea Fairy, Tindra och 
Kos.

Ruff var egentligen den enda som 
i kvarten hade liknande tid, och klas-
skillnaden lyste igenom även i semi-
finalerna!

På ett sätt så blev jag chockad, hä-
pen och stum när Hades Pearl de sista 
30 meterna svarade upp mot SHS egen 
Talisker. Det var som om jag satte nå-
got i halsen.

En grym finish, som fick vår egen 
Kenta Andersson att häpna uppe i 
tornet.

Jag tror att många som var och såg 
kvartsfinalerna tänkte: Nu fick dom 
smaka på den riktiga eliten.  Avelslop-
pet var det inte så bra kvalite på! Men 
efter gårdagens uppvisning får vi nog 
tänka om!

Kvartfinalerna var inte som vilka 
kvartsfinaler som helst. Det var varmt. 
Otroligt varmt.

Det var som när Sverige 1994 spela-
de sin första match i USA VM. Många 
pallade inte värmen. Samma värme 
satte nog käppar i hjulet för många av 
hundarna som sprang i lördags!

Men nu till hundarna som tog sig 
vidare!

Från det första heatet var det en 
vinnare med stort V. Run Riot överras-
kade alla genom att inte släppa förbi 
fem mkt duktiga hundar. En järnvilja 
många önskar  sina hundar hade. Run 
Riot, som är uppfödd av Kennel Tali-
Ho Racing och ägs & tränas av Kent 
Lindgren, en erfaren SHS:are, visade 
att han är den skrällen jag nämde in-
för Derbyt. Hans namn finns på kar-
tan nu. Nu kan allt hända.

2:a kom Göteborgs egen indian  
Hiawatha. Han glider med, är alltid 
ett hot och det känns inte speciellt 
konstigt att han är i final. Man kan 
inte räkna bort den här hunden. Men 
någon favorit kommer han inte att 
vara. Men final är en prestation i sig.

3:a kom pärlan från Kolmården, 
Athenas Pearl. På förhand så sa jag att 
den hunden blir farlig, och nu visande 
hon att hon kunde komma på slutet 
också! Vi hade många bra tikar med 
till detta Derby. Men Athenas är den 
enda som klarade av att ta sig till fi-
nal. Otrolig prestation när hon slog ut 
både Danmarks Kajol samt SHS egen 
Titan Buff. Nu är snäckan hittad, öpp-
nar någon den på lördag?

Från det andra heatet var det inga 
direkta skrällar.

Vinnaren hette Hades Pearl som 
visade att han är en underbar hund 
att skåda.

Han splittade 5.75 som måste ses 
som en start i världsklass. Sen hade 
han orken att svara upp mot Talisker 
som hade gått förbi honom i kurvan. 
Han är för tillfället den rätta Kapte-
nen på The Black Pearl.

2:a och inte långt ifrån vinsten var hun-
den Talisker. Oväntat såg det ut som sop-
pan tog slut precis när han hade kopplat 
greppet om segern. Men jag är inte orolig. 
Jag vet att när det vankas final så kan man 
alltid räkna med att Maria/Peter Blom-
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kvist vässar formen och klämmer fram det 
sista som behövs för att orken inte ska ta 
slut.

Nu ligger vårt hopp till denna hane 
att fixa bucklan åt oss. Nervöst håller jag 
tummarna!

3:a kom kaptenen på den andra skutan. 
Apollons Pearl glider med. Jag hade hop-
pats på att det var någon annan. Men nu 
utan press och förväntningar så har denna 
hund en jättechans. Det är i finalen man 
ska vinna och den här hunden har vad 
som krävs. 

Att ens försöka ta ut en segrare i finalen 
blir svårt. Så jag struntar i det.

Jag vill påpeka att fyra av dessa hundar 
var i Avelsloppsfinal. Vi har bara två hun-
dar från Huvudstaden. Oddsen är emot 
oss. Men nu ska vi offra våra röster just för 
dessa två. För det är skrällen Run Riot och 
Whiskyn Talisker som får bära hela SHS 
på sina axlar. 

Jag kan också meddela att vi har tre 
andra finaler som ska avgöras under lör-
dagen.

Vi har Purina race som är ett race som 
hundarna som åkte ut ur semifinalerna 
hade förtur till. Sen har vi Moulin Rouge 
Cup som är sponsrat av Lilian Afzelius. 
ett lopp där semifinalerna avgjordes 27/6. 
Sen sist men inte minst har vi Whippet 
Derbyt. Tyvärr är min kunskap om whip-
pet väldigt små, men det enda jag kan 
meddela är att favoriten Banana Split 
hade oväntat svårt i semin.

Utöver dessa finaler har vi massor med 
andra grymma lopp att bjuda på.

Ta med släkten så ses vi.

! 4 hundar från Avelsloppets final säger 
mkt!
! Endast en tik i finalen är en missräk-
ning!!
! RUN RIOT!!!

? Efterfest i Bosses husvagn?
? Ställer värmen till det igen på lördag??
? Vem var Kajol???

MVH // Pelle Seth
pelle.seth@hotmail.com

Finalerna i derbyloppen m.m.
Lördagen den 4 juli, så var det dags för 
12 lopp, fler än förra derbyt. Vi hade GR3, 
GR6 också. Bra med publik och vädret 
såg hyfsat ut när vi började. Vi startade 
med 3 lopp uppkallade efter tidigare der-
byvinnare. Först ut var Friggas Foppas 
Race över sprint. Här gjorde Geronimo 

ett starkt lopp och vann på fina 18.71 för 
Eva Jacobsson, SHS, två sprinterderbyvin-
naren Elbony Commander, Ivar Hellberg, 
SHS, 18.84. Nästa lopp var Samos Lopp 
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Finalisterna i årets Derby:
HADES PEARL, hane född nov 2006 e. Mustang 
O´Jay–Bondi Babe. Ägare Hadesrike, SkHK. 
Tränare och uppfödare Madelene Karlsson, Sjö-
marken. 
Bästa tid under 2009 över 550 meter 32.68. 
Han hade samma box i förra årets derbyfinal, då 
blev det en 3:e plats på 32.93. “Har chansen i ett 
rent och fint lopp”

ATHENAS PEARL, Tik född nov 2006 e. Mustang 
O´Jay–Bondi Babe. Ägare Timmergata Hundpen-
sionat, tränare J Ljungblad, SkHK. Kullsyster till 
hundarna i box 1 och 5. 
Bästa tid under 2009 över 550 meter 32.86 
“Hoppas på en bättre start än i semifinalen!” 

TALISKER, hane född i dec 2006 e. Droopys Kewel-
Peach Passion. Ägare Maria o Peter Blomkvist, 
SHS. Uppfödare Heartlines kennel. 
Bästa tid under 2009 32,61. 
Har gjort en fin vårsäsong här på Åkers Kanal och 
vunnit St Eriks Cup för eliten. 
“Nu, jävlar!”

RUN RIOT, hane född i april 2007 e. Mr Big-Speedy 
Whizz. Ägare och tränare Kent Lindgren, SHS. Upp-
födare Tali-Ho Racing, Åkersberga. 
Bästa tid under 2009 på 550 m 33.03. 
Semifinalernas största överraskning med seger, 
hade spelats på 4 % av GR3 kupongerna. Är mycket 
startsnabb. “Bra box, tyckte Kenta.”

APOLLONS PEARL, hane född nov 2006 e. Mus-
tang O´Jay–Bondi Babe. Ägare Hadesrike, SkHK. 
Tränare och uppfödare Madelene Karlsson, Sjö-
marken. 
Bästa tid under 2009 på 550 m: 32.65 
Har i år vunnit Svenskt Avelslopp i Alingsås, har två 
kullsyskon att tampas med i finalen.  
“Prickar han starten, så finns chansen.”

HIAWATHA, Hane född i nov 2006 e. First Charter-
Well Done.  Ägare och tränare Britt-Marie Kristens-
son, GHK. Uppfödd av Eva Jacobson, Norrköping. 
Bästa tid under 2009 på 550 m: 33.06 
Har gjort 12 starter med 4 segrar och 4 andraplatser.  
“Innerhundarna tar nog det, men med strul i loppet 
kan han chansen.”

  Lopp 01

 Klass 3

Åkers Kanal GP Race Whippet
Race

1:a 400, 2:a 250, 3:e 100, 4-6:e 0 kr Starttid ca 19:41
 320m    Dat                     Ba    Lo   Dist    Bo  Start    SekPl       Pl   V -tid       BK      Vikt      Od   Kl     Tid         Gr                   2008-07-02

El Chutney k3-m1-l1      VHS

Gul   Hane   2003-08   Sandringham - Myon
 08 4 0-0-0    07 20 3-0-6    Totalt 49 6-5-13     12320 Kr

  Äg Husäk konsult
  Up Idomic's
  Tr  M-L Rönnberg

2008-06-29 Vä 03 295 3 -.-- 340000 4 20.45 +-0 12.3 42 k2 20.64 k3
2008-06-21 Si 06 511 2 -.-- 535500 5 34.15 +15 12.1 15 m2 34.43 m1
2008-06-07 Sk 02 295 4 4.84 440000 4 18.92 -20 12.2 -- k3 20.26 k3

2008-05-25 Vä 05 295 2 6.60 440000 4 19.29 -05 12.0 14 k1 20.53 k3

 

Plac
  

______
 

Tid

VAKANT       

          - 
 

  Äg 
  Up 
  Tr  

 

Plac
  

______
 

Tid

Vitesse k--m4-l-      SHS

Gul   Tik   2007-02   Camaro - Doris
 08 0 0-0-0    07 0 0-0-0    Totalt 0 0-0-0     0 Kr

  Äg Kennel Goat-Wool
  Up Goat-Wool
  Tr  P Lundqvist

2008-06-28 Åk T5 550 4 6.87 433200 2 39.23 -20 14.3 -- m1 39.63 m6

2008-06-15 Åk T1 550 3 6.98 111100 1 38.57 -05 14.4 -- m- 38.57 m4

 

Plac
  

______
 

Tid

Ivanhoe k3-m1-l-      VHS

Beige   Hane   2002-08   MacNeptune - Neutrino
 08 4 1-0-0    07 12 1-2-1    Totalt 29 3-8-2     6500 Kr

  Äg Å Ericson
  Up Västanvind's
  Tr  Å Ericson

2008-06-29 Vä 03 295 6 -.-- 660000 6 20.45 +-0 12.5 85 k2 21.28 k6
2008-06-21 Gä 03 286 2 -.-- 210000 1 20.04 -05 13.2 62 k4 20.04 k3
2008-06-15 Vä 06 295 2 -.-- 440000 4 20.44 +-0 13.0 20 k2 21.05 k5

2008-05-25 Vä 07 295 3 6.74 440000 4 19.73 -05 13.0 99 k1 20.63 k3

 

Plac
  

______
 

Tid

El Della Rocca k1-m2-l-      7HS

Gul/Vit   Hane   2005-12   Elvino - El Dratini
 08 5 0-3-1    07 7 1-3-1    Totalt 12 1-6-2     2050 Kr

  Äg Kennel Idomic's
  Up Idomic's
  Tr  H Lagerström

2008-06-29 Bo 01 320 4 6.66 430000 2 21.60 -35 16.3 15 k3 21.93 k2
2008-06-21 Si 01 310 4 -.-- 330000 2 20.65 +15 15.5 32 k1 20.85 k1
2008-05-31 Bo T2 320 3 6.72 210000 1 22.20 -60 16.3 -- k3 22.20 k2

2008-05-25 Vä 06 510 3 6.77 422200 2 35.52 -05 15.8 62 m4 35.98 m2

 

Plac
  

______
 

Tid

Tali-Dorie k--m5-l-      SHS

Gul/Vit   Tik   2007-03   Qaramba - For Your Love
 08 0 0-0-0    07 0 0-0-0    Totalt 0 0-0-0     0 Kr

  Äg Tali-Ho Racing
  Up S Sjöstrand
  Tr  H Lius

2008-06-28 Åk T5 550 5 6.89 544500 4 39.23 -20 12.5 -- m1 40.74 m7

2008-06-22 Åk T1 550 4 6.86 111100 1 39.06 -25 12.4 -- m- 39.06 m5

 

Plac
  

______
 

Tid

över medeldistans. Här fick vi se Tyran-
nosauros komma tillbaka efter den olyck-
liga fjärdeplatsen i derbyts kvartsfinal, 
han vann på mycket fina 32.49 och Mona Balla Singoalla efter seger i Shut Guns Race

Blöta pristagare i Moulin Rouge Cup. Fr. v. tvåan Vätö Grabben, Kent Lindgren, SHS, segraren 
Rosa Parks, Christina Glimskog, SHS, sponsor Lilian Afzelius, trean Hanni Ball.
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Agustsson, SHS, var mycket lycklig. Tvåa 
Tärna, Kerstin Halldoff, SHS, 33.03. Shut 
Guns Race var nästa derbyvinnarrace. De-
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Finalisterna i Whippetderbyt:
ULTRA, tik född maj 2005 e. BS-Jonathan-Doris.
Ägare och tränare Hans Larsson, VHS. Uppfödd 
av kennel Goat-Wool, Västerhaninge. 
Bästa tid under 2009 över 320 meter 21.57. 
Har gjort 15 starter med 2 vinster och 4 and-
raplatser. Blev trea i sin semifinal. 

DS LEFFE BLOND, hane född januari 2007 e. 
Derek-BS Juliet, ägare och tränare Hans Larsson, 
VHS. Uppfödd av Emmaline’s kennel. 
Bästa tid under 2009 över 320 m, 21.23. 
Har gjort 17 starter med 4 segrar och 5 andraplat-
ser, blev 2:a i sin semifinal. 
“Nöjd med box 2, det gick bra i semifinalen.”

DS EN STOR STARK, hane född januari 2007 e. 
Derek-BS Juliet, ägare och tränare Åsa Åkerdahl-
Eriksson, VHS. Uppfödd av Emmaline’s kennel. 
Bästa tid under 2009 över 320 m, 20.88.  
Han var stark i sin semifinal, kämpade om segern 
med Banana Split, blev knappt slagen. 
“Kan vara med där framme, med en bra start.” 
 

UNIKUM, hane född i maj 2005 e. BS Jonathan-
Doris. Ägare Husäk Konsult, tränare Marie-Louis 
Rönnberg, VHS. Uppfödd av Goat-Wools kennel, 
Västerhaninge.  
Bästa tid under 2009 över 320 m, 21.44  
Har gjort hela 48 starter, med 8 segrare och 12 
andraplatser. 
“Kul med final, enligt matte.”

UMBERTO, hane född i maj 2005 e. BS Jonathan-
Doris. Ägare och tränare Krister Säll, SHS. Uppfödd 
av Goat-Wools kennel, Västerhaninge.  
Bästa tid under 2009 över 320 m, 21.07  
Har varit SHS bästa whippet några år nu, 60 starter 
med 16 vinster och 20 andraplatser. 
“Ville helst ha box 3.”

BANANA SPLIT, hane född i januari 20056 e. BS 
Jonathan-El Ponyta. Ägare Husäk Konsult, tränare 
Marie-Louis Rönnberg, VHS. Uppfödd av AxRace.  
Bästa tid under 2009 över 320 m, 20.75. 
Han var Årets Whippet 2008, och har vunnit det mes-
ta. 42 starter med 28 vinster och 11 andraplatser. 
“Startbox 6 var inte bra.”

  Lopp 01

 Klass 3

Åkers Kanal GP Race Whippet
Race

1:a 400, 2:a 250, 3:e 100, 4-6:e 0 kr Starttid ca 19:41
 320m    Dat                     Ba    Lo   Dist    Bo  Start    SekPl       Pl   V -tid       BK      Vikt      Od   Kl     Tid         Gr                   2008-07-02

El Chutney k3-m1-l1      VHS

Gul   Hane   2003-08   Sandringham - Myon
 08 4 0-0-0    07 20 3-0-6    Totalt 49 6-5-13     12320 Kr

  Äg Husäk konsult
  Up Idomic's
  Tr  M-L Rönnberg

2008-06-29 Vä 03 295 3 -.-- 340000 4 20.45 +-0 12.3 42 k2 20.64 k3
2008-06-21 Si 06 511 2 -.-- 535500 5 34.15 +15 12.1 15 m2 34.43 m1
2008-06-07 Sk 02 295 4 4.84 440000 4 18.92 -20 12.2 -- k3 20.26 k3

2008-05-25 Vä 05 295 2 6.60 440000 4 19.29 -05 12.0 14 k1 20.53 k3

 

Plac
  

______
 

Tid

VAKANT       

          - 
 

  Äg 
  Up 
  Tr  

 

Plac
  

______
 

Tid

Vitesse k--m4-l-      SHS

Gul   Tik   2007-02   Camaro - Doris
 08 0 0-0-0    07 0 0-0-0    Totalt 0 0-0-0     0 Kr

  Äg Kennel Goat-Wool
  Up Goat-Wool
  Tr  P Lundqvist

2008-06-28 Åk T5 550 4 6.87 433200 2 39.23 -20 14.3 -- m1 39.63 m6

2008-06-15 Åk T1 550 3 6.98 111100 1 38.57 -05 14.4 -- m- 38.57 m4

 

Plac
  

______
 

Tid

Ivanhoe k3-m1-l-      VHS

Beige   Hane   2002-08   MacNeptune - Neutrino
 08 4 1-0-0    07 12 1-2-1    Totalt 29 3-8-2     6500 Kr

  Äg Å Ericson
  Up Västanvind's
  Tr  Å Ericson

2008-06-29 Vä 03 295 6 -.-- 660000 6 20.45 +-0 12.5 85 k2 21.28 k6
2008-06-21 Gä 03 286 2 -.-- 210000 1 20.04 -05 13.2 62 k4 20.04 k3
2008-06-15 Vä 06 295 2 -.-- 440000 4 20.44 +-0 13.0 20 k2 21.05 k5

2008-05-25 Vä 07 295 3 6.74 440000 4 19.73 -05 13.0 99 k1 20.63 k3

 

Plac
  

______
 

Tid

El Della Rocca k1-m2-l-      7HS

Gul/Vit   Hane   2005-12   Elvino - El Dratini
 08 5 0-3-1    07 7 1-3-1    Totalt 12 1-6-2     2050 Kr

  Äg Kennel Idomic's
  Up Idomic's
  Tr  H Lagerström

2008-06-29 Bo 01 320 4 6.66 430000 2 21.60 -35 16.3 15 k3 21.93 k2
2008-06-21 Si 01 310 4 -.-- 330000 2 20.65 +15 15.5 32 k1 20.85 k1
2008-05-31 Bo T2 320 3 6.72 210000 1 22.20 -60 16.3 -- k3 22.20 k2

2008-05-25 Vä 06 510 3 6.77 422200 2 35.52 -05 15.8 62 m4 35.98 m2

 

Plac
  

______
 

Tid

Tali-Dorie k--m5-l-      SHS

Gul/Vit   Tik   2007-03   Qaramba - For Your Love
 08 0 0-0-0    07 0 0-0-0    Totalt 0 0-0-0     0 Kr

  Äg Tali-Ho Racing
  Up S Sjöstrand
  Tr  H Lius

2008-06-28 Åk T5 550 5 6.89 544500 4 39.23 -20 12.5 -- m1 40.74 m7

2008-06-22 Åk T1 550 4 6.86 111100 1 39.06 -25 12.4 -- m- 39.06 m5

 

Plac
  

______
 

Tid

Målgång i Derbyt. Nr 3 är Talisker och nr 5 är 
Apollons Pearl

buterande Balla Singoalla, vann på 33.36 
för en lycklig matte Annelie Svarvén, SHS, 
tvåa Puncake Jaya, Eva Jacobsson, SHS, 

33.51.
Nästa lopp var Purina Race, för i första 

hand de hundar, som blivit utslagna i der-
byts semifinaler. Den som tillkom och inte 
varit med i derbyt var Order By Fax från 
Midlanda, husse och matte var nog nere 
för att se sin uppfödning Talisker i der-
byfinalen, det blev en tredjeplats på 33.29 
och med det fick Joakim Jäärf, sig nöja så 
länge, men Talisker var ju kvar. Segrade i 
Purina Race blev Toxic Tea Fairy, Katarina 
Lindberg, GHS, 32.71, nu en av favori-
terna i Tik SM, om hon kommer till start. 
Tvåa Ruff, A-C Holmkvist, SHS, 32.73.

Nu var vi framme vid finalen i Moulin 
Rouge Cup och det hade börjat regna rätt 
så kraftigt och åskan mullrade i bakgrun-
den, i vilket fall som helst så körde vi 
loppet och Christina Glimskog, SHS, som 
hade två hundar i loppet fick se sin Rosa 
Parks vinna på 33.09, före Vätö Grabben, 
Kent Lindgren, SHS, 33.26, trea Hanni Ball, 
Eva Jacobsson, SHS, 33.44. Under prisut-
delningen fick deltagarna och sponsorn 
Lilian Afzelius, sig en riktig dusch vid 
prispallen.

Nästa lopp skulle vara finalen i Svenskt 
Greyhound Derby. Nu hade regnet och 
åskan tilltagit, så tävlingsledningen beslöt 
att skjuta på starten, det tog ca 50 minuter 
innan det gick att köra igen. Cafeterian 
var full med folk och även tälten utanför 
hade fullt med folk, vi sålde slut på näs-
tan allt vi hade. Till slut avtog regnet och 
funktionärerna kunde ut på banan för att 
leda bort vatten. Vi fick till en acceptabel 
bana, som sen under dagen blev bättre 
och bättre.

Nu var det dags för finalen, se presen-
tationen från tävlingsprogammet denna 
dag. M Karlssons hundar var snabbast 
iväg, Talisker var sist vid spliten, det såg 
ut att bli en säker seger för Apollons Pearl. 
men Talisker ville annorlunda, han plock-
ade hund efter hund och gjorde ett fint 
upplopp framför sin hemmapublik och 
vann till stort publikjubel på fina 32.4. Det 
gick tydligen, som Maria Blomkvist, SHS, 
hade spått i presentationen inför loppet. 
Ni vet väl att ni kan se loppen på Grey-
hound Racings hemsida.

Svenskt Greyhound Derby. Fr. v. Apollons Pearl, Talisker och Hades Pearl. Derbybilder tagna 
av Katarina Lindberg, GHS.
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SkHK och SHCF bjuder in till  
Svenskt Mästerskap  
i Landskrona 2009

Lördagen den 18/7, 14.00. Kvartsfina-
ler i Öppna SM och Tik SM.

Söndagen den 19/7, kl 14.00. Kvartsfi-
naler i Sprint SM, Whippet SM, semi-
finaler i Veteran SM.

Måndag den 20/7, kl 18.00. Utställ-
ning för kapplöpningshundar, Anmä-
lan till Ingrid Prytz på banan senast 
19/7, 20:- per hund.

Tisdag den 21/7, kl 19.00, Chicago-
kväll i klubbstugan.

Onsdag den 22/7, kl 19.00. Semifina-
ler i Öppna SM, Tik SM, Sprint SM, 
Whippet SM, Saluki SM, samt cuper, 
se tävlingsinbjudan.

Torsdag den 23/7, kl 19.00. SM ban-
kett i klubbstugan, buffe med en öl 
eller ett glas vin. Anmäl till Anette 
Forsberg på banan senast 20/7 eller 
på klubbens hemsida under "kontak-
ta oss". www.skhk.se

Lördagen den 25/7, kl 14.00. Finaler i 
SM loppen samt cuper.

Se tävlingsinbjudan, på SHCFs hem-
sida angående tävlingarna

Camping på banan 80 kr/dygn, beta-
las i förskott på banan till Titti, anmä-
lan görs på mail till: husvagn@skhk.
se ange namn och klubb.

Vi kommer att ha baren öppen i klubb-
stugan varje kväll.

Varmt välkomna önskar vi i  
Skånska Hundkapplöpningsklubben.

Program

Resultat Derby:
1. Talisker, 32.42
2. Apollons Pearl, 32.43
3. Hades Pearl, 32.82
4. Hiawatha, 32.96
5. Athenas Pearl, 33.13
6. Run Riot, 33.17
Nästa lopp var finalen i Svenskt Whip-

pet Derby över 320 m, som var sponsrat 
av Goat-Wool kennel och Hundpensionat. 
Även till denna final hade vi en presenta-
tion i programmet med text och bild av 
finalisterna. Det blev en överraskande se-
ger för DS Leffe Blond, som vann på fina 
20.94, för en glad Hans Larsson, VHS.

Kullbrodern DS En Stor Stark, Åsa 
Åkerdahl-Eriksson, VHS, gjorde också 
bra ifrån sig till andraplatsen på 21.91, 
favoriten Banana Split fick nöja sig med 
tredjeplatsen, 21.04.

Resultat Whippetderbyt:
1. DS Leffe Blond, 20.94
2. DS En Stor Stark, 21.01
3. Banana Split, 21.04
4. Umberto, 21.14
5. Unikum, 21.30
6. Ultra, 21.34

Prispallen i Svenskt Whippetderby, med sponsor Jan-Erik Lundqvist, bakom Hans Larsson, VHS, 
som har segraren DS Leffe Blond.

Födda
Greyhound
Född dag Hane Tik Född H+T Kvar Uppf/Kennel Ort Tel
09-05-31 Hallucinate (AUS) Forrest Fairy 4+0  4+0 Peagreen  Torsåker 0290-853 58
09-05-08 Kerberos Pearl Alamo Gold 3+5  1+1 Taisto Aalto Harbo 0292-300 78 
08-12-28  Westmead Lark Tinctoria 0+4  0+2 Sjudraget  Norsborg 08-530 282 81
08-09-09  Ahane Boy Balalajka 2+5  0+2 Sjudraget  Norsborg 08-530 282 81 

Parade 
Parade Hane Tik Uppf/Kennel Ort Tele 
2009-05-10 Lexicon Sparky Greyway's Hölö 08-551 591 99

Planerade parningar 
Paras Hane Tik Uppf/Kennel Ort Tele 
2010-01 Go Wild Teddy Run Mary Ann Sjudraget Norsborg 08-530 282 81 
2009-11 Droopys Maldini Peach Passion Heartlines Gnarp 0652-240 09
2009-09 Back o Bourke Isis Hadesrikes Sandared 033-29 63 53
2009-09 Greve Moltke Single Daisy Crimdon Skellefteå 0910-329 12
2009-08 Fräcke Fredrik Worlass Crimdon Skellefteå 0910-329 12
2009-07 Hallucinate (AUS) Bluff Princess Track and Field Hofos 0290-851 11
2009-06 Weastmed Lark Blue Moyne Crimdon Skellefteå 0910-329 12
2009-05 Geordie Parker (UK) Sun Moon Stella Dogs Härryda 0301-305 18
2009-05 Toms the Best (IRE) Kaikoura Track and Field Hofos 0290-851 11
 

Avelsnytt 


