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Svenskt Avelslopp
Läs mera om Alingsåstävlingarna  
på sidan 8.

Starten har gått i 
finalen av Avels-
loppet i Alingsås

Avelsloppet, inför 
upploppet, bröder-
na Pearl i ledning

Apollons Pearl, segrare 
i Avelsloppet.
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Ordföranden

har ordet

För 10 år sedan stod vi alla inom spor-
ten i spänd förväntan inför millen-
niumskiftet och säsongen 2000 som 

skulle innebära premiär för spel på hun-
dar i Sverige.

Efter nästan 50 års amatörstatus så 
var det dags för spel på riktigt och med 
Svenska Spel vid rodret. Landets äldsta 
bana på Skarpnäck hade stängt efter 38 
säsonger och Åkers Kanal skulle bli den 
nya huvudstadsbanan med premiär för 
spelet 15 april 2000.

Nu har det alltså gått 10 år och vi är 
på något sätt tillbaka på ruta ett igen men 
minnena från dessa 10 år lever kvar – TV-
sändningarna i TV3 o TV4 – miljonomsätt-
ningarna i början – Kenny Bräck – reklam 
på Tre Kronor – höga prispengar – funk-
tionärsersättningar – året runt tävlingar 
– stort kansli – 3 nybyggda banor – årti-
ondets hund Cinnamon (född 2000) och 
fortfarande banrekordhållare i Borås och 
Åkers Kanal.

Nu är tyvärr spelet nere på en nivå som 

inte längre kan ge sporten de pengar som 
vi skulle behöva för att hålla en god nivå 
på tävlingar och anläggningar. Nu är det 
upp till alla oss som älskar den här spor-
ten  att hitta lösningar hur verksamheten 
framöver skall finansieras.

Förbundets ekonomi är fortsatt an-
strängd och styrelsen har i dagarna ställt 
in (skjutit upp) höstens förbundsfullmäk-
tige som skulle ha hållits den 19 december. 
Styrelsen har också lagt en bantad budget 
för 2010 men med oförändrade licensav-
gifter.

Licensavgifterna för 2010 skall erläggas 
till förbundet senast den 31 januari men 
vår kassör Eva Salander skulle bli mycket 
glad om några kan betala in tidigare för att 
bättra på likviditeten.

1960 bildades SHCF av de sällskap som 
under 50-talet hade introducerat sporten i 
Sverige, det betyder att förbundet nästa 
år fyller 50 år! Det hade varit riktigt stort 
att fira förbundets årsdag om vi hade vri-
dit tillbaka klockan 10 år men nu får vi 
anpassa mun efter matsäck men givetvis 
skall vi i samband med kongressen i höst 
hitta en bra nivå för att fira våra 50 år.

Bo Norevik har kommit in till styrelsen 
med ett intressant förslag på upplägg som 
vi  tittar vidare på.

Undertecknad har meddelat valbered-
ningen att jag inte står till förfogande för 
omval som  ordförande men att jag inte är 
främmande för andra uppgifter för spor-
ten som jag älskar.

Jag vill tacka alla som både på lokal- 
och riksnivå hållit flaggan högt under 
2009 och med sitt självuppoffrande ide-
ella arbete sett till att vår sport kan finnas 
kvar till stort gagn för alla hundkappare 
landet runt!

God Jul och Gott Nytt År önskar
Lars Wicander

Lite funderingar 
från redaktören
Detta är skrivet från Stockholms horisont. 
Jag har inte varit runt i landet, som man 
gjorde när man hade aktiva hundar, men 
det blir nog bättre nästa år, familjen har 
en unghund på gång. Vi var i alla fall nere 
i Landskrona, som vanligt på SM veckan 
med familj, söner och barnbarn i husvagn 
och flera tält. Här såg man inget av att 
hundkappen var på nergång, samma stuk 
som tidigare SM, med bra arrangemang 
och kringaktiviteter.

SHS har också haft en bra säsong, även 
om det inte blev några SM vinster i år, 
men desto flera cupsegrar för övrigt. My 
Lefflers tikar har åter dominerat på tik-
sidan. 

Vi ställde in en tävling i maj, för att 
vi inte hade tillräckligt med hundar med 
rader för Riksspelet, annars hade vi nog 
kunnat köra även den dagen.

Det här med att spelet har gått ner så 
kraftigt drabbar vår klubb mest, förutom 
SHCF som helhet. Vi hade budgeterat 
med intäkter på nästan 90 tusen för licens-
bidrag, tävlingsbidrag osv. Detta gör att vi 
går back med ca 10 tusen, trots allt, men vi 
hade garderat oss i budgeten för att spelet 
inte skulle nå upp till SHCFs förväntning-
ar. Det som räddade oss var att banom-
kostnaderna blev mycket mindre 2009 än 
2008, dessutom fick vi in extra intäkter på 
reklamfoto och en utställning. Dessutom 
gick kafeterian bra som vanligt.

Det blir nog knepigt att få till en plus-
budget för 2010, utan att det läggs mer 
avgifter på hundkapparna, nu när SHCF 
skall ta tillbaka licensavgifterna för sin 
drift, se Förbundscirkulären sid 5 och 
6. Vår styrelse skall i början av januari 
träffas och arbeta på en budget, med nya 
förutsättningar, det gäller att trimma alla 
kostnader kring tävlingarna och försöka 
få in mera intäkter. (Ex.vis ta betalt för 

Forts sid 7
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den 26:e maj
  
 

FÖRBUNDSNYTT

  

Informationen baseras på förbundssty-
relsens cirkulär 41-52 2009. Det kan fö-
rekomma förkortningar i texterna. Hela 
cirkulären finns att hämta på SHCFs hem-
sida. Dessutom ett sammandrag av SHFSs 
förbundsstyrelses protokoll 10/2009.

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 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. 
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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Förbundscirkulär 41/2009

Ekonomisk redovisning första halv-
året 2009.

Detta var en påminnelse om att skicka 
in redovsiningen.

Förbundscirkulär 42/2009
Ekonomisk redovisning första halvåret 
2009. I detta utskick kom redovisningen 
till klubbarna, med en bilaga.

Förbundscirkulär 43/2009

Härmed kallas till förbundsfullmäk-
tiges höstsammanträde 2009-12-19.
Till kallelsen ingick en preliminär dagord-
ning. Dessutom en förteckning över dele-
gater från de olika klubbarna. Samt denna 
del av dagordningen:
§ 7 Aktuella ärenden
7.1 Ekonomiska situationen
7.2 FF förslag till licensavgifter 2010
7.3 Tävlingssäsongen 2010
- slutsatser av 2009 års tävlingssäsong
- tävlingsinbjudan
- fördelning av tävlingsdagar samt antal
- startavgifter
7.4 Informationsspridningen inom för-
bundet - informationsansvar
7.5 Budget 2010

Förbundscirkulär 44/2009

Tävlingssäsongen 2010, samt ansö-
kan om SM 2010.
Ja så lider tävlingssäsongen 2009 mot sitt 
slut och det är dags att börja planera sä-
songen 2010.

För säsongen 2009 fattade förbundssty-
relsen beslut om att endast ge sanktion för 
70 tävlingsdagar. Detta beslut fattades mot 
bakgrund av de erfarenheter som gjordes 
säsongen 2008 då bl. a. ett tiotal tävlingar 
ställdes in samt mot bakgrund av det antal 
hundar som då fanns till förfogande. 

Trots förbundsstyrelsen beslut lade 
sällskapen ut 93 tävlingsdagar. Av dessa 
har hitintills 25 ställts in. SkeHk har p.g.a. 
branden ställt in 3 tävlingsdagar. Alltså 
har 22 tävlingsdagar ställts in p.g.a. för 
litet antal anmälda hundar eller efter lo-
kala beslut att ställa in tävlingen innan ens 
anmälningar tagits in.

Detta innebär att inklusive de 4 kvar-
varande tävlingsdagarna kommer att ge-
nomföras 68 tävlingar i denna säsong.

Tyvärr har vi även haft många tävlings-
lopp som inte har genomförts med fullt 
antal hundar. De många vakanserna har 
gjort att den kvalité vi önskar hålla till 
tävlande och publik blivit lidande.

Antalet tillgängliga hundar för säsong-
en 2010 kommer i stort att vara oföränd-
rat. Idag finns 550 st. licensierad hundar 
av samtliga raser.

Vid sällskapens preliminära planering 
av 2010 år säsong skall ovanstående beak-
tas jämte vad som sägs i förbundscirkulär 
32/2009 rörande närliggande tävlingsba-
nor. Det är oerhört viktigt för planeringen 

Födda
Greyhound
Född dag Hane Tik Född H+T Kvar Uppf/Kennel Ort Tel

09-12-18 Crimdon Boa Toxic Tea Fairy 3+0 0+0 Qetesh  Årsunda 0730-29 11 86   
09-12-11 Droopys Maldini Peach Passion    8+2   8+2 Heartlines Gnarp 0652-240 09          
09-10-27 Apollons Pearl Concorde 4+3 2+0 Nattfaris  Vårgårda 0322-66 04 04
09-10-01 Black Boy Tinctoria 8+3 3+1 Stella Dogs Härryda 0301-305 18
09-09-30 Hallucinate (AUS) Bluff Princess 3+3 1+1 Track and Field Hofors 0290-851 11      

Parade 
Parade Hane Tik Uppf/Kennel Ort Tele 
2009-12-28 Hiawatha Cobra Magic Runners Öxabäck 0320-460 38    
2009-12-27 Motivated Prince Bondi Babe Hadesrikes Sandared 033-29 63 53
2009-12-07 Top Boe Single Daisy Crimdon Skellefteå 0910-329 12
2009-11-13 Caloona Striker (UK) Ängla Sjudraget Norsborg 08-530 282 81
2009-11-07 Fräcke Fredrik Kingdom Leon Björn Nyberg Gällivare 073-088 97 90    

Planerade parningar 
Paras Hane Tik Uppf/Kennel Ort Tele 
2010-12 Greve Moltke  Single Daisy Crimdon Skellefteå 0910-329 12
2010-06 Eskimo Jack Worlass Crimdon Skellefteå 0910-329 12
2010-04 Gingko Conference  Crimdon Skellefteå 0910-329 12
2010-03 Back o Bourke Balalajka Nattfaris Vårgårda 0322-66 04 04
2010-02 Hiawatha Bromstick Kiara Bromstick Racing Svenljunga 0325-62 51 15    
2010-02 N Y Ranger Titan Buff Sjudraget Norsborg 08-530 282 81
2010-02 Toms the Best (IRE) Kaikoura Track and Field Hofors 0290-851 11    
2010-02 Trendy Leigh (IRE) Well Done Eva Jacobsson Norrköping 011-31 20 32    
2010-01 Go Wild Teddy Run Mary Ann Sjudraget Norsborg 08-530 282 81
2009-12 Just The Best (AUS) Air Song Almandins Vällingby 070-87 11 339  
 
 
 
 

Avelsnytt 

Forts sid 7
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att sällskapen sinsemellan samråder om 
tävlingsplaneringen så att vi kan erbjuda 
den enskilde tävlande en så god tävlings-
logistik som möjligt.

Denna preliminära tävlingsplanering 
skall vara SHCF tillhanda senast de 20 
november 2009. Den insändes då till hans.
bohman@bodycote.com. Hans Bohamn 
mobiltelefon 070-543 33 38.

Ansökan om SM 2010. De sällskap som 
har för avsikt att söka SM 2010 skall senast 
2009-11-20 insända ansökan till shcf@shcf.
se . Förbundsstyrelsen har tidigare erhållit 
en officiell ansökan.

Förbundscirkulär nr: 45/2009

Sällskapens årsmöte skall hållas se-
nast den 28 februari 2010.
Senast den 10 januari 2010, skall en kom-
plett medlemsförteckning inlämnas till 
förbundet. Denna skall endast innefatta 
medlemmar som senast den 31 december 
2009 har erlagt medlemsavgift för 2009, 
eller som sedan tidigare är hedersmed-
lemmar.

Förteckningen ligger sedan till grund 
för fördelningen av antalet ombud som 
skall väljas till förbundsfullmäktige och 
kongress. Ombudsfördelningen utsän-
des av förbundet, denna ligger också till 
grund för sällskapens årsavgifter till för-
bundet. Från och med i år översänder vi 
som stöd en förteckning över registrerade 
medlemmar, denna visar antalet medlem-
mar per 20 oktober 2009. Denna kan lämp-
ligen kompletteras och sedan returneras 
per den 10 Januari 2010.

Senast den 15 mars 2010 skall sällska-
pen insända förteckning över gjorda val, 
årsmötesprotokoll, verksamhetsberättel-
se, innefattande revisorernas berättelse, 
årsbokslut samt verksamhetsplan.

Särskild blankett för redovisning av val-
da funktionärer bifogas. Denna blankett 
innehåller de val Ni gjorde vid årsmötet 
2009, Ni ändrar de poster som förändras 
för 2010.

Val av förbundsfullmäktigeombud, 
dessa väljs på ett år och verkar från års-
sammanträdet fram till nästa årssam-
manträde. Antalet ombud framgår av se-
nare översänd ombudsfördelning. Antalet 
suppleanter är lika många som ordinarie 
ledamöter.

Val av kongressombud, dessa väljs för 
en tid av fyra år och verkar från ordina-
rie kongress fram till nästa ordinarie kon-
gress. Antalet kongressombud framgår av 
senare översänd ombudsfördelning.

För både förbundsfullmäktige och kon-
gressen bygger representationen på anta-
let medlemmar som finns registrerade 31 
december året före förbundsfullmäktige 
eller kongress. Antalet suppleanter skall 
vara lika många som antalet ordinarie le-
damöter.

Vi är tacksamma om inlämning av 
begärda dokument sker senast vid de 
tidpunkter som angivits, samt att inläm-
ningen sker via mail shcf@shcf.se

Övriga val, dessa framgår av den bifo-
gade funktionärsförteckningen.

Motioner till förbundsfullmäktige res-
pektive kongress, från enskilda medlem-
mar skall dessa vara sällskapens styrelser 
tillhanda den 1 november året innan för-
bundsfullmäktige eller kongress hålles.

När det sedan gäller medlemmar som 
väljer att motionera direkt till förbundet, 

kapplöpningssportens intressen. Heders-
ledamot kan utses vid ordinarie kongress 
efter förslag från förbundsstyrelsen. Be-
slut om att utse hedersledamot fattas med 
2/3 majoritet. Hedersledamot äger inte 
rösträtt.

§ 4.14 Hedersmedlem
Sällskap kan till kongressen föreslå enskild 
medlem till hedersmedlem. Medlemmen 
skall under minst 10 år på ett särskilt för-
tjänstfullt sätt ha företrätt hundkapplöp-
ningssportens intressen lokalt och regio-
nalt. § 2.02.06 J. Beslut om att utse heders-
medlem fattas med 2/3 majoritet.

§ 4.15 Förtjänsttecken
Förbundets för tjänsttecken består av: 
1. Vit förbundsnål. 
2. Blå förbundsnål med förgylld lager-
krans. 
3. Blå förbundsnål i silver med lager-
krans. 
 –  Vit förbundsnål tilldelas av kongress 
utsedd hedersledamot. 
 –  Blå förbundsnål med förgylld lager-
krans kan tilldelas person som under 
minst 10 års tid på ett allsidigt sätt främ-
jat hundkapplöpningssporten. 
 –  Blå förbundsnål i silver med lager-
krans kan tilldelas person som på ett 
särskilt förtjänstfullt sätt gagnat hund-
kapplöpningssporten genom hög kvalitet 
i avel av kapplöpningshundar, eller av 
kongressen utsetts till hedersmedlem. 
Beslut om tilldelande av blå förbundsnål 
fattas av ordinarie kongress med enkel 
majoritet efter förslag från förbundssty-
relsen eller sällskap.

Sällskap som önskar föreslå kandidat/
kandidater skall till förbundsstyrelsen in-
sända förslag med uppgift om vilka pre-
stationer som gjorts för förbundets räk-
ning och som därmed ligger till grund för 
kongressens kommande beslut.

Senast den 31 mars 2010 skall förslag 
vara förbundsstyrelsen tillhanda.

Rambudget för kongressperioden:
Innefattande framtida avgifter till förbun-
det
Sällskapens avgiftsuttag – lika över lan-
det
Nivån på avgiftsuttaget
Kostnader som uppkommer genom mo-
tioner och propositioner

Propositioner och motioner som kommer 
från kongressen 2006: 
Förbundets organisation, uppdrag från 
kongressen 2006
Förbundets ekonomi, uppdrag från kon-
gressen 2006
Förhållandet till SKK, uppdrag från för-
bundsfullmäktige/kongress
Teknikprogram, teknisk utveckling av 
tävlingsbanor, kongress/FS
Marknadsföringsprogram, kongress/FS
Internationella frågor, program, kon-
gress/FS
Utträde ur SKK, motion kongressen
Ungdomslicens, motion/kongressen
Stadgan ev. ändringar

Vision till 2014:
Utveckla vår vision framåt i tiden, 2006 
var den:
Vision till 2010
HUNDEN – SPORTEN – SPELET
”Sporten nr 1 för aktiva hundar och män-
niskor

är inlämningstid av dessa motioner till 
förbundsfullmäktige och kongress är 31 
december 2009.

För sällskapen gäller att motion till 
kongressen är förbundsstyrelsen tillhanda 
senast den 31 mars 2010.

Motioner skall insändas via mail, shcf@
shcf.se

Förbundscirkulär nr: 46/2009

Kongressen 2010, genomförs 20-21 no-
vember.
Tidsramar och ämnen:
Kallelse till kongress:
Kallelse, utsändes senast under april må-
nad 2010.
Valberedning och val:
Kungörelse om vilka val som skall förrät-
tas, utsändes senast 30 april 2010
Förslag på kandidater, inlämnas senast 15 
augusti 2010.
Valberedningens förslag, kungörs senast 
20 dagar före kongressen.

Motioner:
Sällskapens motioner skall, inlämnas se-
nast den 31 mars 2010.
Underrättelse om inkomna motioner, FS 
underrättar sällskap ombud och motio-
när senast 30 april 2010.
Yttrande över motioner, FS utsänder mo-
tionerna med yttrande senast den 15 sep-
tember 2010.
Motioner från enskild medlem skall vara 
förbundsstyrelsen tillhanda senast den 31 
december 2009.

Propositioner:
Här har styrelsen frihet att ställa dessa 
fram till i varje fall, 15 september 2010.
Sällskapen skall avge egna skriftliga ytt-
randen över propositionerna inför kon-
gressen. Varför det borde vara rimligt att 
vi har dessa klara för senast den 30 juni 
2010, varefter sällskapen yttrar sig senast 
den 15 september 2010.

Handlingsprogram för kommande kon-
gressperiod 2011-2014:
Avser handlingsplan/verksamhetsplan 
för de nästa 4 åren. Planen bör innefatta 
uppnåbara mål. Områden som kan vara 
intressanta:
Medlemsutveckling
Organisatorisk utveckling
Utbildning
Ekonomisk utveckling
Sportens utveckling – nya tävlingsformer 
– en organisation för all hundkapplöp-
ning
Regelverk – djurskydd
Teknisk utveckling
Sällskapen uppmanas här att inkomma 
med förslag och idéer till förbundsstyrel-
sen inom ovan angivna områden. Finner 
Ni därutöver ett område som borde till-
föras en handlingsplan/verksamhetsplan 
är förslag välkomna.
Senast den 31 mars 2010 skall förslag etc. 
vara förbundsstyrelsen tillhanda.

Förtjänsttecken och andra utmärkelser:
Kongressen har att på förslag från säll-
skapen att besluta dessa, stadgan reglerar 
dessa i enlighet med nedanstående text.

§ 4:13 Hedersledamot
Till hedersledamot kan utses person som 
på särskilt förtjänstfullt sätt främjat hund-
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Greyhound Racing - det självklara alter-
nativet på den svenska spelmarknaden”
Hög kvalité i verksamheten från start till 
mål, från hund till människa, från sällskap 
till förbund, från norr till söder.

Sällskapen uppmanas att inkomma 
med förslag till vision fram till 2014. In-
sändes till förbundsstyrelsen senas 31 
mars 2010.

Kongresslogan under kongressperio-
den:
Fram till 2010 var den:
Öppenhet – Kunskap – Gemenskap
Sällskapen uppmanas att inkomma med 
förslag till kongresslogan fram till 2014. 
Insändes till förbundsstyrelsen senas 31 
mars 2010.

Inlämnande av förslag och motioner 
sker på angiven tid till shcf@shcf.se.

Förslag till valberedningen skall sän-
das till valberedningens ordförande, 
Petra Hartley, Solskensbrinken 27, 163 56 
Spånga. Petra kan nås för allmänna frågor 
om valen via e-post petra.hartley@tele2.
se.

2010 firar förbundet 50 år som orga-
nisation, detta kommer löpande att upp-
märksammas. Här kommer vi även att 
behöva anlita sällskapen för att föra ut 
informationen om detta jubileum. För-
bundsstyrelsen återkommer till denna 
fråga. Har Ni idéer om hur vi på bästa 
sätt manifesterar denna tilldragelse är ni 
välkomna med dem. 

Förbundscirkulär nr: 47/2009

Förbundsfullmäktiges höstmöte 
2009-12-19, flyttas och slås samman 
med förbundsfullmäktiges årssam-
manträde i april 2010.
Vid förbundsstyrelsen möte 2009-12-01 
beslutades att höstmötet sammanläggs 
med årssammanträdet.

Skälen till denna åtgärd grundas på 
dels för få anmälningar och att förbun-
dets ekonomi inte tillåter några kostnader 
utöver de som löpande finns.

De frågor som skulle behandlats ha 
vid mötet den 19 december kommer att 
behandlas löpande av förbundsstyrelsen. 
De förslag som förbundsstyrelsen skulle 
ställa till förbundsfullmäktige kommer att 
delges sällskapen löpande för yttrande.

De aktuella frågeställningarna framgår 
av cirkulär 43/2009, punkten 7.

Förbundscirkulär nr: 48/2009

Kvartalsredovisning tredje kvartalet 
2009.
Av utrymmesskäl bifogas detta inte.

Förbundscirkulär nr: 49/2009

Samordning av frågor rörande  
Saluki.
Beslöts att; nuvarande samordnare av-
vecklas, för framtiden gäller att förbunds-
styrelsen och sällskapens styrelser även 
driver frågor rörande Saluki i enlighet 
med gällande stadga, regelverk och supp-
lement. Beslutet gäller omgående.

Förbundscirkulär nr: 50/2009

Budget 2010 SHCF, samt kommenta-
rer.
Bilagda budget för 2010 fastställdes av 
förbundsstyrelsen.

I sitt arbete har styrelsen haft att ta 
hänsyn till utvecklingen av det nationella 
spelet. Några intäkter från detta har inte 
tagits med för 2010 eftersom situationen 
för spelbolaget är tämligen oklar, detta 
har då medfört att en mycket stram bud-
get tagits fram. I sin tur medför detta en 
förändrad kostnadsfördelning inom vår 
totala verksamhet.

Samtidigt har förbundsstyrelsen att ta 
hänsyn till den lånebild som förbundet 
har. Lånen utgör sammantaget c:a 460 000 
kr som skall amorteras. De lån som finns 
är medlemslånen som skall lösas i och 
med ingången av 2011, lån från SHS där 
återbetalning planeras börja under 2011, 
samt banklån där löpande återbetalning 
sker månadsvis.

Sällskapen medlemsavgifter, dessa 
sänks totalt för sällskapen. 

För 2010 tas medlemsavgiften ut med 
en fast avgift om 3 000 kr vari ingår en re-
presentation. Till detta kommer en rörlig 
avgift om 1 000 kr per representation i en-
lighet med tidigare beslutad beräknings-
grund. Detta innebär att ett sällskap med 
en representation om 2 ombud totalt beta-
lar 4 000 kr för 2010 mot 7 000 kr 2009. 

Vårvalpar 2010
Nu planerar vi för en ny kull med Air Song
Annie kommer att insemineras med den australienske hanen Just the Best  

under förutsättning att vi får tillräckligt många intresseanmälningar. Tveka inte 
att höra av Dig till oss om Du tycker detta låter intressant.

Air Songs första kullar har nu visat upp sig på banan. Den första kullen efter Head Bound 
som föddes i april 2007 bestod av 4 stycken tikar. Två av dem har lyckats mycket bra sin  

första säsong. Annie´s Song har nått L1 och M2 under säsongen. Bästa tid på medel 
550 m är 32,71 och bästa tid på stayer 780 m är 47,98. Hon blev 3:a i årets upplaga av  
S:t Leger. Rosa Parks har vunnit 4 av 10 lopp och varit på pallen i 7. Hon har nått M1  

i år och bästa tid på medel 550 m är 32,71.

Den andra kullen efter Hallucinate föddes i oktober 2008 och har bara hunnit med några 
tester på banan innan säsongens slut, men har redan visat både fart och mognad. Det ser 

lovande ut inför nästa år.

God Jul och Gott Nytt År!
önskar

Almandins Kennel
Christina Glimskog och Frank Reijbrandt

Tfn 0708-711 339
E-mail: reijbrandt.glimskog@swipnet.se  Hemsida: www.almandins.se
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Dopingavgifter.
Dopingavgiften är oförändrad 30 kr/star-
tande hund. Sällskapen tar ut avgiften av 
tävlande samt behåller medlen i sin verk-
samhet.

Kostnaderna för tagna dopingprov för-
dels mellan sällskapen. Fördelningsberäk-
ningen görs utifrån antalet totalt startande 
hundar, har sällskapet 30 % av antalet 
startande hundar så kommer de att fak-
tureras 30 % av den totala kostnaden för 
provtagningskostnaden.

Licenser.  
Licensavgifterna är oförändrade för 2010. 
Reglerna som styr avgifterna ligger fast.

Licensavgifterna skall för 2010 betalas 
till förbundet, dessa medel disponerar för-
bundet för 2010.

Förbundscirkulär nr: 51/2009

Sällskapens medlemsavgifter 2010 
till SHCF.
I enlighet med förbundsstyrelsen beslut 
om budget för 2010 beslutades att sällska-
pens medlemsavgifter för 2010 fastställes 
till en grundavgift om 3 000 kr, innefat-
tande en representation. Vartill kommer 
en rörlig avgift beräknat utifrån sällska-
pens andel av representation i förbundet. 
Beräkningsgrunden utgår från  totalt 50 
ombud minus 13 stycken som ingår i 
grundavgiften, med 1 000 kr per ombud.

Avgiften skall erläggas per den 31 mars 
2010.

Förbundscirkulär nr: 52/2009

Licensavgifter till SHCF 2010.
Licensavgifterna bibehålles på 2009 års 
nivå.

Från och med 2010 skall aktuella licens-
avgifter återigen betalas till förbundet via 
bankgiro 313-1588. Licensavgifterna skall 
för 2010 erläggas senast den 31 januari 
2010.

På inbetalningstalongen skall framgå 
vilken person/personer och vilken/vilka 
licenser, samt vilka hundar som avses vid 
inbetalningen.

Medlemsavgifter betalas till respektive 
förening.

I det fall medlem redan betalt licens-
avgifter till sitt sällskap ber vi respektive 
kassör att redovisa dessa till ovanstående 
bankgironummer med uppgifter om vad 
och vilka betalningen avser.

Vilande medlem, sådant medlemskap 
kan sökas av b och c-licensinnehavare 
som har för avsikt att göra ett uppehåll 
i sin verksamhet. Denna erlägger avgift 
som stödmedlem till sällskapet samt li-
censavgift som för handler.

Detta innebär att när medlemmen star-
tar om igen, erhålles aktuell licens utan 
prövning i enlighet med regelverket.

Licensavgifter
B-licens, avgift betalas med 500 kr/år.
Licensen ger rätt att tävla med hund i 

av förbundet sanktionerade tävlingar som 
sällskapet anordnar. Är bevis på att täv-
landen har de kunskaper som krävs för 
att tävlan hund i enlighet med regelverket 
och gällande praxis. 

Handlertillstånd, avgift betalas med 
200 kr/år. 

Tillståndet ger rätt att tävla med hund i 
av förbundet sanktionerade tävlingar som 
sällskapet anordnar. Är bevis på att täv-

landen har de kunskaper som krävs för att 
tävla hund i enlighet med regelverket och 
gällande praxis. 

Hundlicens, betalas med 200 kr/
hund/år.

Licensen utvisar att hunden fullgjort, i 
enlighet med regelverket, prov, så kallade 
licenslopp och av domare blivit godkänd 
för tävling.

Avgiften skall betalas för varje hund, 
som innehar licens t.o.m. det kalenderår 
hunden fyller fem år. 

Avgiften skall inte betalas för hund 
som ligger inom ovanstående åldersinter-
vall, och som ägaren inte avser att starta 
under året. Avgiften skall dock betalas i 
det fall ägaren beslutar att starta hunden 
senare under året.

Avgiften erläggs inte för hund det 
kalenderår den avlägger godkänt licens-
lopp.

Avgiften skall inte betalas för hundar 
fr.o.m. det kalenderår den fyller sex år.

I det fall ägare beslutar om att börja täv-
la med hund som tidigare avställts skall 
detta omedelbart anmälas till förbundet 
samtidigt som aktuell avgift betalas.

Tak för b-licens och hundlicens.
Den totala kostnaden maximeras till 

2 100 kr per b-licens och åtföljande hund-
licenser.

C-licens (Uppfödarlicens)
Avgiften betalas med 300 kr/år.
Licensen utvisar att innehavaren är 

behörigt uppfödare i enlighet med reg-
lementet.

Protokoll Förbundsstyrelsen, 
FS, möte 10/2009:

Telefonmöte. Följande är ett av re-
daktören förkortat protokoll, där det för 
hundkapparna viktigaste information ta-
gits med.
6.2.900 Centralt register 2010 A-LL
- Rapport om arbetsgrupp
6.2.901 Startlistor 2010, se 6.2.900
6.2.903 Ekonomiprogram och utbildning 
ES
Beslöts att; bordlägga dessa frågor
7.1 Fastställande av bokslut
Beslöts att; bordlägga punkten
  7.2 Rapport om större ekonomiska åta-
ganden

Eva Salander rapporterade att inga 
större ekonomiska åtaganden gjorts. Eva 
Salander föreslog styrelsen att acceptera 
ett lån om 25 000 kr som erbjudits av Lars 
Wicander för att klara likviditeten den 
kommande tiden. Villkoren bör vara de 
samma som för övriga medlemslån.

Beslöts att; att godkänna rapporten, 
samt att ta upp föreslaget lån till samma 
villkor som för medlemslånen i enlighet 
med Eva Salanders förslag.

7.3 Budget 2010
Budgeten diskuterades mot bakgrund 

av bl.a. att GR Spel AB var satt under 
företagsrekonstruktion. Detta innebär för 
SHCF del att det inte blir några inkomster 
från det nationella spelet.

De skulder GR Spel har kommer att 
regleras genom att ett ackord kommer att 
genomföras varför förlusten för SHCF blir 
stor, även om ackordets storlek ännu inte 
är känd.

Sammantaget medför detta att en viss 
kostnadsomfördelning behöver göras i 
förbundet för att bl. a. skapa utrymme för 
de återbetalningar av lån som är aktuella 

fr.o.m. 2011.
Beslöts att; 
Licensavgifterna skall betalas till SHCF 

fr.o.m. 2010.
Medlemsavgiften till sällskapen sänks 

enligt följande.
Grundavgift 3 000 kr/år vari ingår en 

representation samt därutöver 1 000 kr/
representation i enlighet med tidigare be-
räkningsregler.

Dopingavgifter, sällskapen tar ut do-
pingavgiften 30 kr/start som behålls av 
sällskapen. 

Kostnader för dopingprov betalas soli-
dariskt av sällskapen i proportion till an-
talet startande hundar.

Fastställa budgeten för 2010 enligt bi-
laga.

7.4 Licensavgifter
Beslöts att;
Hålla dessa oförändrade för 2010 samt 

att 2009 års regler för dessa fastställes 
även för 2010.

8. Utvecklingsfrågor
Beslöts att; bordlägga frågan
9. GR Spel AB
9.1.900 Spelbara lopp 2009, skrivelse 

GR Spel 
Beslöts att; bordlägga frågan.
9.1.901 Utveckling av spelverksamhe-

ten
Beslöts att; frångå punkten eftersom 

inget nytt fanns att rapportera.  
11.1.919 Skrivelse SHS, ang SM, Bo Nore-
vik.

Beslöts att; Lars Wicander tar kontakt 
med Norevik för diskussion av skrivelsen 
samt att Hans Bohman tar kontakt med 
Norevik och VHS om SM-dagarnas pla-
cering.
11.1.920 Rasstandard, Greyhound, RAS

Beslöts att; utreda förutsättningarna 
för att ta fram en rasstandard för våra 
kapplöpningshundar. Detta för att möjlig-
göra för enskilda medlemmar att på sikt 
kunna delta i brukshundutställningar.

Några kostnader för projektet kan inte 
medges.

Uppdrogs åt Annelie Andersson och 
Eva Innala, båda SHS, att ta fram texter för 
ändamålet. Förbundsstyrelsen bistår med 
statistiska uppgifter. Arbetet rapporteras 
fortlöpande till förbundssekreteraren.

När arbetet är färdigställt skall för-
bundsstyrelsen besluta om fastställande 
av RAS för tävlingsgreyhound.

12.1.914 SkeHk, skrivelse rörande två-
dagarstävling för Whippet.

Beslöts att; bordlägga frågan.
12.2 Tävlingssäsong
12.1.905 SM som event
Beslöts att; bordlägga frågan
12.2.908 Tävlingssäsongen 2010
Hans Bohman rapporterade att en för-

sta sammanställning nu färdigställts. I 
denna saknas fortfarande 7HS. 

Beslöts att; sammanställningen ut-
sändes till sällskapen för justeringar av 
krockar mellan tävlingar etc.

13. Medlemsfrågor
13.1 Utredning medlemsvillkor
Beslöts att; bordlägga frågan

Nästa styrelsemöte, 21 januari 2010, kl. 
20:00 telefonmöte.

Som bilaga fanns budget för 2010, den 
finns hos klubbarna i utskick av styrelse-
protokoll 10/2009.
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Det ser ut som om reklambyråerna 
har kommit på att utnyttja Grey-
hounds i reklamen för att signalera 
snabbhet. Ni har väl alla sett an-
nonserna för mobilföretaget 3, med 
den snabba greyhounden med 3:ans 
täcke. Nu i höst har även vi blivit di-
rekt engagerade med en annons för 
Riksgälden. Fotograferingen skedde 
på Åkers Kanal den 19/8. Dessutom 
har posten med en vilande grey-
hound i ett reklamutskick. 

SHS hade fått en förfrågan från Annika 
Lind, Djuragenturen, om vi kunde ställa 
upp med banan och ca 12 hundar för re-
klamfotografering.

Det var tänkt att vi skulle köra heat med 
fyra hundar från box och förbi fotografens 
kamera. Meningen var alltså att hundarna 
skulle fotograferas från sidan. Vi provkör-
de först några singelhundar utanför box, 
sen efter rälsharen. Därefter körde vi det 
första heatet med fyra hundar. Det visade 
sig att hundarna var för snabba för kame-
ran, när man fotograferade från sidan. Vi 
övergick då till att handsläppa hundarna 
en och en strax framför fotografen, så han 
fick fotografera dom när dom precis star-
tade, det fungerade. 

Meningen var att han sedan skulle 
plocka ihop bilderna till ett foto med flera 
hundar på. Ni kommer att förstå det hela, 
om ni har sett den färdiga annonsen, som 
har varit med i DN.

Det var en hel del folk på plats, det var 
reklamfirman, fotografen med team och  
Annika Lind från Djuragenturen bland 
andra.

Annika Lind har varit aktiv hundkap-
pare i många år på Skarpnäckstiden.

Följande hundar deltog i handsläppen: 
Tinctoria, Anzu, Ängla, Mr Shaggy, Han-
ky Panky, Real Thriller, Ulla, Rosalina, 
The Power, Vilhemina, Staffan, Albertina, 
Jack och Yang.

Bo norevik
Fun

Greyhounds i annonsvärlden

Så här såg det ut vid fotograferingen. Mats Wahlberg och Rosalina blir fotograferad 
med en strut som förlänger nosen. 

SHS var även i år med på Stora Stock-
holmsutställningen, nu med egen mon-
ter, som vi kunde finansiera med hjälp av 
sponsorer. Förra året fick vi vara med och 
dela på Greyhoundklubbens monter, men 
i år gick det inte. Se mera på SHS hemsida.
www.shsracing.se

Bo norevik

I ett annonsblad från posten sågs denna bild.

program) osv. Det kan även bli fråga om 
att minska på klubbsponsning av lopp. 
Vår klubb och även tidningen tar gärna 
emot tips från läsarna i denna fråga.

Nu vet jag att det finns många ideer och 
åsikter bland hundkapparna i landet, men 
för gärna fram dom till klubbarnas styrel-
ser, SHCF eller till tidningen.

SM 2010 skall hållas i Västerås i juli, 
datum är inte spikat i skrivande stund, 

vi i SHS skall diskutera med VHS om da-
gar, eftersom vårt Derby tidsmässigt är i 
fara. Vi vill helst inte starta Derbyt i mid-
sommar, det skulle störa de klubbar, som 
traditionellt tävlar då. Detta beror på att 
almanackan i år ser annorlunda ut, mid-
sommar kommer sent.

Jag har sett i SHCF protokoll att SDA 
skall lägga ner verk-
samheten och gå upp 
i GHK. Jag beklagar 
detta för SDA har va-
rit en klubb, som va-
rit mycket aktiv och 
pådrivande i gångna 
tider, men minskar 
medlemstalet så blir 
det svårt att ekono-
miskt och adminis-
trativt hålla igång. 
Jag antar att banan 
blir kvar och tävling-
arna drivs av GHK 
och före detta SDA 
medlemmar. 

I mitten ses Kerstin Halldoff t.v. och Annika Lind. Foton Bo Norevik.

Funderingar... forts fr s 2
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AGRIA SVENSKT  
AVELSLOPP 2009
Den anrika tävlingen Svenskt Avelslopp 
har hittat tillbaka till Mariedal Park. Efter 
att ha huserat i Borås under 2000-talet var 
det alltså dags för Avelsloppet att åter-
vända till Alingsås och distansen 506 m, 
en förändring som välkomnades av vissa 
men inte av andra. I år hade vi gäster från 
Stockholm i norr till Cimbria i söder och 
från Göteborg i väster till Finland i öster. 
Kanske låter det lite suspekt med finska 
deltagare i det Svenska Avelsloppet men 
detta gällde en svenskfödd hund, ingen 
mindre än Wellfith´s Slim Shady, som nu-
mera bor i Finland. Och är man bara född 
i Sverige får man bo vart man vill, man är 
ändå välkommen att delta.

I normala fall brukar dessa artiklar in-
ledas med formuleringar såsom att årets 
lopp verkade så spännande och att det 
fanns så många potentiella vinnare, men 
detta året kändes det faktiskt aldrig så. På 
startlinjen stod ju de båda bröderna Pearl, 
Hades Pearl och Apollons Pearl, som re-
dan året innan dominerat de svenska ova-
lerna. Att segern skulle hamna hos någon 
av dessa kändes ju inte helt otippat. Kul-
len efter Mustang Ojay och Bondi Babe 
mönstrade totalt fyra startande hundar. 
Den som möjligen kunde räknas som ut-
manare var förstås Hiawatha, banrekord-
innehavare på Mariedal Park. Även han 
ackompanjerades av duktiga kullsyskon. 
Så årets Avelslopp kunde kallas – Pärlor-
na mot Indianerna, låter som en Speed-
waymatch, eller…

Pärlorna tog ledningen redan efter för-
sta omgången. Alla fyra startande vann 
sina kvartsfinaler. Bäst tid noterade Apol-
lons Pearl som alltid har verkat trivas 
just på Mariedalsbanan. Från Indianerna 
tog sig Hiawatha och Tiger Lilja säkert 
vidare på varsin andra plats. Vår finske 
vän Slim Shady hade hundradelarna emot 
sig och åkte ut tack vare en fjärde plats. I 
semifinalerna fick en pärla, Artemis Pearl, 
lämna oss, men övriga tre pärlor fortsatte 
att övertyga. Bäst tid i semifinalerna hade, 
återigen, Apollons Pearl. Även nu tog sig 
de båda kvarvarande Indianerna säkert 
vidare.

Så vem skulle då vinna finalen? Några 
tippade på Apollons Pearl tack vare hans 
segertider under kvalloppen. Andra tip-
pade Hades Pearl i kraft av hans tidigare 
meriter, "Han brukar ju slå brorsan" vis-
kades det i kulisserna. Andra trodde att 
Hiawatha skulle få en lucka och lura bort 
de två startsnabba bröderna. Så fort bu-
rarna öppnades stod det väl ändå ganska 
klart att det var någon av bröderna Pearl 
det skulle handla om. Men man kan inte 
anklaga dem för att inte ge varandra en 
ordentlig utmaning. De kämpade sida vid 
sida, möjligen med en liten fördel för Ha-
des i kraft av sitt innerspår. På upplopps-
rakan visade dock Apollons Pearl att 
Mariedal Park ändå hans kungadöme och 
han drog ifrån till en knapp men tydlig 
seger. Trea i finalen blev syrran Athenas 
Pearl som försvarat sin tredje plats genom 

Ett år i Alingsås
hela loppet. Strax därefter kom Hiawatha, 
följd av DaVinci och Tiger Lilja.

Segraren Apollons Pearl, och för den 
delen tvåan Hades Pearl, ägs och tränas av 
Madelene Karlsson och Patrik Andersson 
och de tävlar för Skånska Hundkapplöp-
ningsklubben. De båda är dessutom upp-
födare till alla tre hundarna på prispallen. 
Inte illa.

AGRIA Svenskt Avelslopp  
Invitational
Sedan några år tillbaka körs även ett Invi-
tational, alltså ett inbjudningslopp, där de 
snabbaste av de utslagna hundar får en 
ny chans. I detta loppet fanns en viss do-
minans från Commose Racing's kull efter 
Segundo och Alawoona. Denna dominans 
syntes även på prispallen då Lazio, som 
tagit ledningen direkt i loppet, vann sä-
kert framför Moss och Juventus.

Lazio är alltså uppfödd av Commose 
Racing men ägs och tränas av Hoving & 
Eklund som tävlar för 7HS. Denna seger 
var faktiskt inte familjen Hoving & Ek-
lunds enda seger under Avelsloppscir-
kusen. Sonen Tom kammade dessutom 
hem barnens tipsrunda och kunde åka 

hem med det fina priset, en jättelik grön 
miniräknare.

Charlie Brown Trophy
Samma dag som Avelsloppsfinalen går 
traditionsenligt Charlie Brown Trophy, 
ett lopp som körts för de högst klassade 
kortdistanshundarna sedan mitten av åt-
tiotalet. Semifinalerna veckan innan hade 
vunnits av Keop´s Naolin (18,27) och Ba-
lalajka (18,47). Keop´s Naolin räknades 
av många som favorit i finalen, i kraft av 
sin ungdom och sin vinnartid från semi-
finalen. Balalajka hade ju förvisso fram-
gångsrika år bakom sig men med tanke 
på mammaledigheten förra året så fanns 
väl vissa tveksamheten angående hennes 
kapacitet. Dessutom lurade rutinerade 
hundar som Posiedon i vassen, redo ta 
chansen om den dök upp.

Balalajka slog dock ett slag för alla 
mammor då hon stadigt höll sitt innerspår 
genom kurvan och sen glatt lämnade de 
stora pojkarna bakom sig. Hon vann över-
tygande på nya banrekordtiden 17.79 och 
raderade därmed Mustang Ojay´s (ni vet 
pappan till Avelsloppsvinnaren) nästan 
tio år gamla banrekord. Balalajka ägs och 

En glad Patrik Andersson, SkHK, med Avels-
loppsvinnaren Apollons Pearl.

Göteborgs Grand Prix, fr v tvåan Pretty Moon, Hanne Andersen, ÖHK, segraren Mystic Moon, 
Jonas Blixt, ÖHK, trean Crimdon Baloo.

Malin Månsson och Balalajka.
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tränas av Månsson & Sädås och tävlar för 
Göteborgs Hundkapplöpningsklubb.

Göteborgs Grand Prix
Innan vårtävlingarna avslutades var det 
ytterligare ett klassiskt lopp som skulle 
klaras av, nämligen Göteborgs Grand Prix. 
Detta loppet kördes som ett poänglopp, 
en tävlingsform som var vanlig för några 
år sen. Loppet avgörs i två omgångar då 
samma sex hundar möts och tilldelas po-
äng efter placering. Den som har mest po-
äng efter båda loppen vinner.

I första omgången segrade Mystic 
Moon, följt av Rocket Baby, Crimdon 
Baloo, Pretty Moon samt Stitch och Isis. 
Inför det andra loppet räknades nog Mys-
tic Moon som favorit även om många 
undrade om inte Rocket Baby kunde lura 
henne på starten eller om inte syrran, 
Pretty Moon, underpresterade en aning 
i det första loppet. Rocket Baby kom väl 
inte riktigt till i andra loppet heller men 
Pretty Moon däremot satte fart och su-
sade förbi systern på målrakan och vann 
med en liten hundradel. Detta räckte dock 
inte för att sno totalsegern som ändå gick 
till Mystic Moon, tack vare hennes för-
sta respektive andra plats. Efter ett fas-
ligt räknande fastställdes tvåan till Pretty 
Moon och trean till Crimdon Baloo.

Mystic Moon ägs och tränas av Jonas 
Blixt som tävlar för Örebros Hundkapp-
löpningsklubb.

HÖSTENS TÄVLINGAR
Efter en härlig sommar med massa andra 
tävlingar som Derbyt och SM var det 
åter dags att kicka igång verksamheten 
uppe på kullen i Alingsås. Det som nu 
stod på schemat var framförallt Alingsås-
klubbens gamla flaggskepp Rookie Stake. 
Dessutom fanns en del fina gamla lopp 
för såväl veteraner som tikar och hanar 
i olika klasser. Tillsammans gjorde detta 
att vi hade så mycket anmälda hundar att 
den rankingansvariga fortfarande känner 
sviterna från den veckans arbete. Men det 
var förstås ett kärt nöje att sen välkomna 
hundkappare från landets alla hörn.

Rookie Stake
Loppen i Rookie Stake har genom åren 
skiftat mycket i klass och jämnhet. I år var 
det ett mycket oerfaret gäng som ställde 
sig på startlinjen. Möjligen med undantag 
av Crimdon Boa som i antal starter kanske 
kunde räknas som oerfaren men han hade 
ju ändå en SM seger i bagaget. I övrigt 
hade startfältet totalt ett mycket litet antal 
starter i bagaget.

Denna orutin skulle dessvärre visa sig i 
den ena utav de två semifinalerna. Första 
delen av loppet gick fint. Crimdon Boa 
och Liberace hade skaffat sig ett litet för-
språng och resten av hundarna kämpade 
på i en klunga bakom ledarna. Men plöts-
ligt gick det som en susning genom fältet 
och som på en given signal slutade hun-
darna jaga och fokuserade istället på allt 
annat. Haren fortsatte sin gilla gång mot 
mål men hundarna stannade och tog sig 
en rejäl titt på varandra istället.

I den andra semifinalen gick det bättre. 
Där visade Sammy Davis att han är ka-
pabel till fina tider då han vann hotat, en 
halvsekund före Chuck Berry och Sir Si-
rocco. Dessa tre fick sen sällskap av Sanya 
Richards, Ribbes Charad och Liberace till 
finalen. De sistnämnda togs fram genom 

tendenslottning eftersom deras semifinal 
hade ogiltigförklarats.

Även finalen blev tyvärr en strulig his-
toria. Dessa jyckar fick verkligen ingen en-
kel resa till mål. I första kurvan hände det 
där som inte riktigt får hända men liksom 
ändå gör det, dvs ett harstopp. Vovvarna 
lät sig dock snällt hämtas varför ett om-
lopp kunde köras senare under tävlings-
dagen. Då var det plötsligt den allra mest 
orutinerade som tog chansen. Sir Sirocco, 
som debuterat i Rookie Stake tävlingen, 
fick till en bra start och tvekade inte att dra 
på. Med sig hade han Sammy Davis men 
han fick ganska fort ge efter för denna heta 
ökenvind som numera även är namnet på 
måhända en framtida stjärna, Sir Sirocco. 
Han vann hotat framför bröderna Sammy 
Davis och Chuck Berry. Sir Sirocco ägs av 
Monika Anklew som tävlar för Skellefteå 
Hundkapplöpningsklubb.

Västsvenskt Oaks och  
Västsvenskt Derby
Vid en utav höstens två tävlingsdagar 
avgjordes även de klassiska Västsvenskt 
Oaks och Derby. Loppen gick som raka 
finaler och de samlade båda två finfina 
startfält. I tikarnas Oaks visade hemma-
hunden Dewdrop var skåpet skulle stå. 
Tidigare under dagen hade stallkompisen, 
tillika kullsystern Border Ballade form-
ligen pulvriserat motståndet i Mariedal 
Stayern och vunnit framför Run Mary 
Ann med två tiondelars marginal. Även 
Dewdrop lämnade sina motståndare en-
kelt bakom sig och vann framför Artemis 
Pearl och Roma som väl ändå förtjänar lite 
beröm för sin upphämtning efter den kan-
ske sämsta starten någonsin. Både Dewd-
rop och Border Ballade ägs och tränas av 
familjen Smith i Norge men tävlar alltså 
för Speedy Dogs Alingsås.

Hanarnas Derby såg ut som en repris 
av Avelsloppsfinalen, med ett tillägg av 
Zoogan som visat sig farlig vid andra sto-
ra lopp under året. Zoogan fick dock inte 
till starten och i det här gänget är det svårt 
att reparera ett sånt misstag. Istället var 
det bröderna Pearl som tog kommanot. 
Som vanligt med en lite fördel för Hades 
Pearl i början av loppet. Men efter en hej-
dundrande avslutning så var det återigen 
Mariedal Parks gigant, Apollons Pearl, 
som fick ställa sig överst på prispallen. 

Tvåa var Hades Pearl och trea hemma-
hoppet Hiawatha.

Under sista tävlingsdagen skulle dock 
Zoogan få sin revansch. Han ställde upp i 
Damernas Sprint, ett kortlopp för de högst 
klassade hundarna. Och denna gången 
hade han koll på det där med starten. 
Han flög ur burarna innan de andra ens 
hade hört speakern kalla till start och pas-
serade mållinjen på en ny banrekord tid, 
tre hundradelar snabbare än Balalajkas nu 
ett par månader gamla rekord. Zoogan 
ägs och tränas av familjen Sundgert och 
tävlar för 7HS:

Mariedals Championatet
Är det nu någon som orkat sig igenom 
denna långa text så har ni ju vid det här 
laget en ganska god bild av vem som var 
den vinstrikaste hunden på Mariedalsba-
nan under 2009, javisst… Apollons Pearl. 
Han belönades därför under den sista täv-
lingsdagen med täcken och pokaler och 
kan nu lägga till Mariedals Champion 
bland alla sina andra titlar.

MaLin Månsson

Prispallen i Charlie Brown Trophy

Hanna Åström, som vanligt uppklädd till 
Avelsloppsfinalen.



tidningen Svensk Hundkapp nr 6/200910

Hösten på Åkers Kanal

Cindy Rose Tiktrofé, fr. v. tvåa Annie's Song, Jane Pettersson, SHS, prisutdelare Bengt Glim-
skog, segraren Balla Singoalla, Annelie Svarvén, SHS, trea Hanky Panky, Pia Aalto, SHS.

Cindy Rose Tiktrofé
Hösten fortsatte med tävlingar lördagen 
den 29/8, vi hade 10 lopp och GR6. Hu-
vudloppet var finalen i Cindy Rose Tik-
trofé, som hade föregåtts av kval i hela 
augusti, loppet var som vanligt sponsrat 
av Almandins Kennel och Kriströms Ad-
vokatbyrå KB.. Dessutom var det semifi-
naler i ett nytt lopp, Greyhoundbilder.se 
för de högst klassade, sponsrat av Maria 
och Peter Blomkvist, SHS. Vi hade även 
semifinaler i Moonlighter Cup, för de 
lägst klassade över medeldistans, spons-
rat av Lena och Gustav Nyström, SHS.

Den unga tiken Balla Singoalla, (Mor-
righan–Mayflower), som ägs och är upp-
född av Annelie Svarvén, SHS, segrade i 
Cindy Rose Tiktrofé, på 32.71. Tvåa blev 
Annie's Song, Jane Pettersson, SHS, 32.88. 
Trea Hanky Panky, Pia Aalto, SHS, 33.24.

Greyhoundbilder.se
I den första semifinalen segrade Run Mary 
Ann, (Lydpal Sammy–Cold Mary Gold), 
My Leffler, SHS, 32.77. Tvåa Tärna, Ker-
stin Halldoff, SHS, 32.77 och även med till 
final, Fabs Cippollini, Michael Lundberg, 
SHS, 32.82.

I semifinal två fick vi se Mona Au-
gustssons Tyrannosauros, (Premier Fan-
tasy–Chamsin), vinna på fina 32.41, tvåa 
här Titan Buff, My Leffler, SHS, 33.02, trea 
Atlas Gotcha, Anna-Lena Landén, SHS, 
33.04.

Till finalen i Moonlighter Cup gick föl-
jande hundar, Ed Vinn, 33.05, Albertina, 
33.07, Pippi LS, 33.61, Caisa, 33,37, Rosa-
lina, 33.53 och Heavenly Tiger, 33.99.

Söndagen den 6 september
Denna dag hade vi bara 7 lopp och en 
GR3. Dagen bjöd på finaler i Greyhound-
bilder.se och Moonlighter Cup. Vi fick se 
Talisker göra comeback efter skada i SM, 
med seger på 32.63, före Balla Singoalla, 
32.68. Även Annie's Song vann på en fin 
tid, 32.73.

Den första finalen var Moonlighter Cup 
som togs hem av Albertina, (Segundo–
Poppie), My Leffler, SHS, 32.71, tvåa 
Caisa, Jeanette Frid, SHS, 33.30, trea Ro-
salina, Mats Wahlberg, SHS, 33.50, syster 
till vinnaren.

I Greyhoundbilder.se fick My Leffler sin 
andra cupseger idag, vann gjorde Titan 
Buff på fina tiden 32.27, årsbästa! Tvåa här 
Run Mary Ann, även hon ägs av My Leff-
ler, 32.50, trea Atlas Gotcha, Anna-Lena 
Landén, SHS, 32.75. Dagens enda sprint-
lopp vanns av Tarik, Mona Augustsson, 
SHS, på 18.63, hyfsad tid!

Lördagen den 19 september
Efter en veckas uppehåll var vi igång igen. 
Nu med nio lopp och GR6. Semifinaler i 
Centaur Cup, sprint nerifrån, sponsrat av 
Yvonne Petersen. Dessutom semifinaler i 
Indy 500, tikar 550 m, uppifrån, sponsrat 
av Mats Wahlberg. För whippet hade vi 
ett nytt lopp: The Greyhound & Whip-
petstore Whippet Race, sponsrat av Lan-
dingnet, Saltsjöbaden.

Centaur Cup
Dagens första lopp var semifinal i Cen-

taur Cup. Här hände det saker, haren lade 
av på startrakan, hundarna fortsatte. Det 
skulle bli omlopp, men det var bara tre 
hundar, som ville starta i omloppet. Så 
tävlingsledningen ställde in omloppet, se-
dan tillämpades tendenslottning med alla 
hundar, som hade startat i det avbrutna 

loppet. Rosalina, Baze Hunter och Berna-
delli lottades vidare.

I semifinal två vann Ed Vinn, A-C 
Holmkvist, SHS, 18.90, tvåa Albertina, My 
Leffler, SHS, 18.96, trea och finalklar blev 
Josefina, Kerstin Halldoff, SHS, 19.18.

Moonlighters Cup, fr. v. tvåan Caisa, Klas Frid, SHS, sponsor Lena Nyström, segrare Albertina, 
handler Taisto Aalto, SHS, trea Rosalina, Mats Wahlberg, SHS.

Greyhoundbilder.se prispall, fr. v. tvåa Run Mary Ann, handler Anneli Lundin, SHS, segraren 
Titan Buff, My Leffler, SHS, sponsor Peter Blomkvist, trea Atlas Gotcha, Rene Atlesdotter, fyra 
Tärna, Kerstin Halldoff, SHS.
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Balla Singoalla efter seger i Shut Guns Race

Indy 500
Det blev 12 mycket bra tikar till start i årets 
upplaga av Indy 500. Den första semifi-
nalen vanns av Ängla, My Leffler, SHS, 
32.70, före Toxic Tea Fairy, Katarina Lind-
berg, GHS, 32.74, överraskningen var Sur-
price, Lotta Andersson, SHS, 32.71, som 
gick vidare som trea.

My Leffler fortsatte med att visa upp 
sina bra tikar i semifinal två. Seger till 
Titan Buff, 32.43, två här Fam Anderssons, 
SHS, ungtik Flower Power, som tog sin 
första seger på fina 32.69. Trea Run Mary 
Ann, My Leffler, 32.78. Utslagna Annie´s 
Song, Balla Singoalla, Rosa Parks.

The Greyhound & Whippetstore 
Whippet Race.
Tyvärr två strukna hundar, så fyra fick 
göra upp om vinnartäcket. Segrade gjorde 
DS En Stor Stark, Åsa Åkerdahl-Eriksson, 
VHS, 36.73, före JJ Sahlin, Fam af Donner, 
VHS, 36.80. Trea DS Leffe Blond, H Lars-
son, VHS, 37.10.

Förutom rubrikloppen fick vi se Atlas 
Gotcha, Anna-Lena Landén, SHS, göra en 
kanontid på 32.20 i ett segerlopp över 550 
m, före Ruff och Talisker.

Lördagen den 26 september
Vi fick ihop 8 lopp och en GR6:a. Det var 
finaler i Indy 500 och Centaur Cup, dess-
utom Griffins Lopp, uppifrån på Medel-
distans, sponsrat av Mona Augustsson.

Finalen i Centaur Cup blev en framgång 
för Kennel Sjudraget, My Leffler, de fyra 
främsta var kullsyskon från kullen efter 
Segundo–Poppie. Segrade gjorde My's 

egen Albertina, 18.94, tvåa Mats Wahl-
bergs Rosalina, 19.03, trea Ed Vinn, A-C 
Holmkvist, SHS, 19.08, fyra Halldoofs Jo-
sefina, 19.38.

My's framgångar fortsatte i finalen i 
Indy 500, här med dubbelseger. Ängla, 
32.66 vann före Run Mary Ann, 33.20, trea 
Toxic Tea Fairy, Katarina Lindberg, GHS, 
33.27.

Griffins Lopp över medeldistans blev en 
framgång för Talisker, Maria Blomkvist, 
SHS, som segrade på fina 32.38, före Ruff, 
32.90 och Balla Singoalla, 32.93.

Bäst på sprint denna dag var Elbony 
Commander, Ivar Hellberg, SHS, som 

vann på 18.62, före Moss, 18.67 och Tarik, 
18.95.

Lördagen den 10  oktober
Vi hade denna dag 7 lopp, samt Sylvias 
Flash, som bestod av tre lopp med två 
hundar. Det räckte till en GR3.

Puppy Derby semifinaler
Årets Puppy Derby bestod av 12 mycket 
bra unghundar, som ställde upp i två se-
mifinaler. I den första semifinalen segrade 
Balla Singoalla, Annelie Svarvén, SHS, 
32.69, denna ungtik efter ägarens egen 
uppfödning Morrighan–May Flower, ahr 
gjort en bra höst, detta var fjärde vinsten. 
Tvåa blev Ed Vinn, A-C Holmkvist, SHS, 
32.79, trea och med till final, Fuji, Pelle 
Seth, SHS, 33.16.

I den andra semin fick vi se en kull-
syster till Balla Singoalla, Flower Power, 
Anneli Andersson, SHS, ta sin första seger 
på fina 32.50, tvåa Albertina, My Leffler, 
32.79. Trea Rosalina, Mats Wahlberg, SHS, 
33.27.

Sylvias Flash Trofé
Ett inbjudningslopp, som i många år 
sponsrats av kennel WiCan och Lars Wi-
cander. Lars hade bjudit in 6 mycket bra 
sprinthundar, bland dessa fanns även 

The Greyhound & Whippet Store Whippet-
race, segrare DS En Stor Stark, Leif Eriksson, 
VHS, och sponsor Juha Lammila.

Indy 500, fr v tvåa Run Mary Ann, segraren Ängla, trea Toxic Tea Fairy, fyra Surprice, femma 
Titan Buff och sponsor Mats Wahlberg.

Sponsor Mona Augustsson gratulerar Talis-
ker och Maria Blomkvist efer seger i Griffins 
Lopp.

Centaurs Cup,  
fr v Rosalina, Mats 
Wahlberg, SHS, 
tvåa, segraren 
Albertina, My 
Leffler, SHS, 
trean Ed Vinn, 
A-C Holmkvist, 
SHS och sponsor 
Yvonne Petersen.

Agneta Pettersson delar ut Halsbandet till 
Blåtira, här med handler Hans Bohman, efter 
seger i Halsbandsjakten den 17/10.
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kanoner på medeldistans, som även kan 
göra sig gällande över kortdistans. Hun-
darna hade lottats in i tre heat med två 
hundar i varje. Slutsegrare blev den heat-
vinnare, som hade bästa tiden. Eftersom 
det bara var två hundar i varje heat, så 
blev tiderna bra på Åkers Sprintdistans. 
I första loppet vann Fräcke Fredrik, 18.54, 
före Moss, 18.69. I andra loppet segrade 
Apollons Pearl, 18.46, före Elbony Com-
mander, 19.00. Sedan följde det tredje hea-
tet där Hades Pearl vann på 18.50, före 
Talisker, 18.61. Slutsegrare alltså Apollons 
Pearl, M Karlsson, SkHK, före kullbro-
dern Hades Pearl, 18.50.

Lördagen den 17 oktober
Vi börjar närma oss slutet på säsongen, 
det brukar vara många lopp under okto-
bers tävlingsdagar, men denna dag var 
det bara 10 lopp med GR6.

Final i Puppy Derby, semifinaler i LP St 
Leger sponsrat av Lundin & Persson Bygg 
& Maskin AB, dessutom en ny tävling 
Halsbandsjakten, för hundar nerifrån på 
550 m, sponsrat av Agnetha Pettersson.

Puppy Derby final
Tyvärr fick vi en strykning på Flower Po-
wer, som hade vunnit sin semifinal. Det 
blev ändå en tik som vann, nämligen den 
andra semifinalvinnaren Balla Singoalla, 
(Morrighan–May Flower) ägd och upp-
född av Annelie Svarvén, SHS, 32.83, tvåa 
Ed Vinn, Ann-Christin Holmkvist, SHS, 
32.95, trea Albertina, My Leffler, SHS, 
33.13, fyra Rosalina, Mats Wahlberg, SHS, 
33.69, femma Fuji, Pelle Seth, SHS, 33.70, 
vi får väl se om dessa ettåringar kan domi-
nera under 2010.

LP St Leger semifinaler
Det var 12 startande i Sveriges anrikaste 
långdistanslopp, tikarna gjorde bra ifrån 
sig som vanligt när det gäller långdistans, 
vi hade även två finska deltagare, en gick 
vidare som tvåa, den andra blev 4:a. I den 
första semifinalen vann favoriten Ängla, 
My Leffler, SHS, på fina 47.46, tvåa fin-
ske Bobbie Burns, Jouni Kiiski, 48.40, trea 
Annie's Song, Jane Pettersson, SHS, 48.51, 
utslagna Miss Rhy's, Tellico Tao och Playa 
Negra.

I semifinal nr 2 överraskade Roma, 
Hovning/Eklund, 7HS, med seger på 
48.10, före Run Mary Ann, My Leffler, 
SHS, 48.14, trea Tai Queen, Minnea Hul-
ting, SHS, 48.27, utslagna Galway Pipe, 
Finland, Tärna och Stitch.

Halsbandsjakten vanns av Blåtira, A-C 
Holmkvist, SHS, 33.41, före The Power 
och Josefina. 

Bäst på medeldistans denna dag var Ta-
lisker, Maria Blomkvist, SHS, som vann 
på 32.54, före Ruff och Hondos Flash.

Lördagen den 24 oktober
Sista tävlingsdagen och 14 lopp med GR6. 
Final i LP St Leger, Comedian Race Vete-
randerby, The Greyhound & Whippetstore 
Debutantpokal och Slaney Steppie Sprint. 
Dessutom debutantlopp för Saluki.

LP St Leger final
Det blev ännu en långdistanstriumf för 
Ängla, My Leffler, SHS, 47.30, tvåa fin-
ske Bobbie Burns, Jouni Kiiski, 47.89, trea 
Annie's Song, Jane Petterson, SHS, 47.98, 
alltså tre hundar på 47-tid, det var bra. 
Fyra Run Mary Ann, 48.05, femma Tai 

Queen, 48.15 och sexa Roma, 48.23.

The Greyhound & Whippetstore  
Debutantpokal
Loppet är för hundar, som debuterat 2009, 
det brukar vara mest Puppy Derbyhun-
dar, men den här gången vann en hund 
född 2007, det var Atlas Gotcha, Anna-
Lena Landén, SHS, 32.60 före Puppy Der-

byvinnaren Balla Singoalla, 32.63, trea Ed 
Vinn, 33.09.

Comedian Race Veteran Derby
Äntligen fick vi till ett veteranlopp på 
Åkers, vi hade fått ställa in Comedian 
Race och Gary Hill Memorial, bägge på 
sprint. Nu gick loppet på 550 m, och ingen 
Fräcke Fredrik, som skrämt bort hundar-

Sylvias Flash prispallen, fr. v. Hades Pearl, M Karlsson, SkHK, segraren Apollons Pearl, Patrik 
Andersson, SkHK, sponsor Lars Wicander och Fräcke Fredrik, Owe Östberg, MiHK.

Puppy Derby, fr. v. tvåan Ed Vinn, Ann-Christin Holmkvist, SHS, 32.95, segraren Balla Singoalla, 
Annelie Svarvén, SHS, 32.83, och trean Albertina, My Leffler, SHS, 33.13, här med handler.

Prispallen i LG St Leger, fr. v. Bobbie Burns, Jouni Kiiski, Finland, segraren Ängla, My Leffler, 
SHS, här med handler, sponsor Jonas Lundin, trea Annie's Song, Jane Pettersson, SHS.
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na på sprintloppen. Det var bra klass på 
de startande hundarna, märkligt att två 
sjuåringar placerade sig som trea och fyra. 
Loppet var sponsrat av fam Ronström. Se-
gern gick till Titan Buff, My Leffler, SHS, 
32.34, obs tiden presterad av en fem-åring. 
Tvåa Hondos Flash, Karin Bergman, SHS, 
32.91, trea Yang, Minnea Hulting, SHS, 
33.09, fyra Ulla, 33.77 och femma Tyke 
Mörbult, 33.86.

Slaney Steppie Sprint
Loppet för tikar över sprintdistans var 
sponsrat av Krigströms Advokatbyrå och 
Almandins Kennel. Seger till Hot Green 
Chili, Katarina Lindberg, GHS, 18.81, före 
Sisu Sue, Åsa Wall, GHS, 19.04, trea Wil-
hemina, Minea Hulting, SHS, 19.29.

Talisker, vann medeldistans på 32.68 
före Bay Anchovy, M Hagman, VHS, 
32.81.

Årets Debutantlopp för Saluki vanns av 
Ismir, J Cedervång, VHS, 38.76 före Go-
liat, 39.42.

Jag vill passa på att tacka all, som tävlat 
på Åkers Kanal 2009, och önska er varmt 
välkomna 2010.

Bo norevik

The Greyhound & Whippetstore Debutantpokal, segrare Atlas Gotcha, här med representant 
för ägarna Max Borg, tränaren Anna-Lena Landén och sponsor Joha Lamilla.

Comedian Race Veteranderby, segare Titan Buff, här med 
Jesper Lundin.

Slaney Steppie Sprint togs hem av Hot Green Chili, Katarina Lindberg, 
GHS.

Årets Debutantlopp Saluki, fr v, tvåan Goliat, VHS, segaren Ismir, J Cedervång, VHS, 
som även tränar tvåan, trea Ibis, Rita Lindholm, VHS, fyra Anisa, K/N Thim, SHS och 
tränare Gerd Andersson.
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Så har då ännu ett år snart 
gått till ända och som van-
ligt har det varit både med- 
och motgångar, men på det 
stora hela så har året för 
MiHK varit bra.

Vi hade på hösten 2008 bestämt att 
banan måste få en ansiktslyftning. 
Vi skulle gräva ut på innerplanen 

vid räls för att få en bättre avrinning och 
ta bort sand och ogräs både vid räls och 
vid ytterstaket.

Vi hann med att ha en träning på ba-
nan på våren innan arbetet påbörjades.  
När grävningen hade börjat gällde det för 
oss medlemmar att vara med och gräva 
för hand inne vid räls och ute vid sta-
ketet där skopan inte kunde ta. Det blev 
många och slitsamma dagar. Vi var några 
tappra som grävde, bytte stängsel på sta-
ketet, målade och mycket annat. Men i 
allt svettande och slit så skapas också en 
fin gemenskap.

När grävandet var klart så återstod att 
fixa till räls, men framför allt att få på 
ny sand. Det blev närmare 30 lass som 
lades ut och även där behövdes mycket 
arbetskraft. Resultatet blev över förvän-
tan. Sanden var helt perfekt och banan 
blev fantastiskt bra. Men myntet har ju 
som bekant både en fram- och en baksida. 
Vi hade ingen bana att träna våra hundar 
på och vi kunde inte ha tävlingar förrän 
på hösten.

Men hundkappare är ett segt släkte så 
för att få igång våra hundar så åktes det 
till andra banor för att träna. Några av 
oss besökte Järbobanan och andra for till 
Skellefteå. Så när tävlingarna började så 
fanns vi med.

Här kommer en summering av vad 
alla klubbens hundar har presterat under 
året.

Den första tävlingen med hundar från 
MiHk blev 7/6 i Skellefteå.  Tactical gjorde 
ett starkt lopp och fixade en andraplats. 
Detsamma gjorde Rosecrans Hill som 
blev tvåa efter stallkompisen Big Bob som 
vann. Avslutade gjorde Fräcke Fredrik 
som vann sitt lopp på dagssnabbaste tid. 

Nästa gång Midlandas hundar fanns 
med i resultatlistan var 20/6 i Järbo. Tra-
ditionsenligt fanns många hundar från 
Midlanda med och även här blev det fina 
resultat.

I medelloppet för klass 3-hundar blev 
det fullbelagt på prispallen av Sundsvalls-
hundar. Överst på pallen fanns Oneway 
Hill med Tactical på andra och Honky 
Tonk på tredje plats. Flexvya Racing hade 
en bra dag då deras Tomcat ordnade en till 
andraplats och kullbrodern Grizzly Bear 
tog hem segern i sitt lopp med Rosecrans 
Hill på tredjeplats.

Avslutade gjorde denna helg Crimdon 
Boa med en fin seger.

Till Skellefteås tävling 28/6 hade 7 
hundar från klubben anmälts. Som vanligt 
gjorde hundarna mycket bra ifrån sig.

Big Bob vann sitt lopp på dagssnab-
baste tid med Cadillac som fyra, Warrens 
Rock på 5:e plats och Rosecrans Hill på 
en 6:e.  Och vem vann sitt medellopp  på 
dagssnabbaste tid?  Jo, Fräcke Fredrik för-
stås.

Glensteal slutade på en 5:e plats och 
Bell Mountain blev fyra i sitt lopp.

Janne och Lollo hade valt att åka till 
Västerås denna helg och även där blev 
fina framgångar. Tomcat vann sitt sprint-
lopp. Black Mountain gick in som tvåa 
över mållinjen med Tactical tätt i hasorna 
på en tredjeplats  i ett medellopp för klass 
2.

Den 11/7 i Skellefteå var det dags igen 
för nya framgångar för klubbens hundar.

I ett sprintlopp för klass 2-hundar blev 
det en andraplats för Flexvya genom de-
ras Tomcat. När det var dags för de högst 
klassade att göra upp om segern blev 
det verkligen full pott för MiHK. Black 
Mountain segrade på dagens snabbaste 
tid med Crimdon Boa som tvåa. Tredje-
platsen togs av Tactical och fyra blev One-
way Hill. I loppet efter blev Honky Tonk 
slagen på mållinjen av Caelesti men med 
samma tid som vinnaren. Fyra där blev 
Bell Mountain.

På Åkers Kanal den 4/7 blev det års-
debut för Yvonne Flink och Joakim Jäärf. 
Deras Order By Fax slutade trea i ett med-
ellopp för klass 1-hundar. Ina Scott kom 
4:a i sitt lopp och On Stage gjorde ett fint 
lopp och tog hem en andraplacering och 

Midlandas Hundkappår 2009

Upploppet på Y-Sprinten. Big Bob i ledning före Delight Day.
Prispallen Y-Sprinten. Fr. v. tvåan Delight Day, Katarina Lindberg, GHS, 
segrare Big Bob, handler Leif Bergqvist, trea Crimdon Snake, Ulrika 
Bergqvist. SkHK.

Whippetdivisionen på Midlanda. Segrare i whippetdivisionsloppet DS Leffe Blond.
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även Fanny Doll knep en pallplats och 
blev trea.

Så var det dags för SM och det har Ni 
säkert läst om redan. Att Midlanda hade 
två SM.vinnare kan ju heller inte ha und-
gått någon. Fräcke Fredrik som överlägset 
tog hem segern i Veteran-SM och Crimdon 
Boa, unghunden som bärgade hem segern 
i Sprint-SM.

Men SM blev inte slutet på alla segrar 
och framgångar för klubbens hundar. Den 
31/7 var det dags igen och denna gång i 
Skellefteå.

Black Mountain och Tomcat ordnade 
hem varsin segerrosett till Flexvyas Ken-
nel. Tomcat stod som trea på prispallen 
efter Black Mountain.

Även på Åkers kanal fortsatte fram-
gångarna. Ina Scott och Order By Fax 
knep var sin andraplats i sina lopp. On 
Stage slutade som 4:a och Fanny Doll som 
5:a i sina lopp

Så var det dags för Svenskt Uppföd-
ningslopp och semifinalerna startade på 
Åker 9/8. Crimdon Boa säkrade en final-
plats genom seger i sitt heat. I ett lopp över 
medeldistans för hundar klass 4 blev det 
pallplats för Fanny Doll som blev tvåa.

När finalen i Svenskt Uppfödningslopp 
skulle köras helgen efter var förväntning-
arna höga på Crimdon Boa.

Dagen började bra med en andraplats 
för Warrens Rock i ett sprintlopp för klass 
1.

Och visst infriade han våra förvänt-
ningar ”Boris”.

Segern i Svenskt Uppfödningslopp till 
Crimdon Boa och ytterligare en  stor seger 
till den lilla klubben.

Den 22/8 var det dags igen för klub-
bens hundar att visa sig på styva linan. 
Order By Fax blev tvåa i ett M2-lopp på 
Åkers Kanal och Fanny Doll tog hem en 
tredjeplacering i sitt lopp.

Så var det äntligen dags för hemmatäv-
ling. Vi hade jobbat hela våren och hela 
sommaren för att få till en bra bana och nu 
skulle allt funka. 

För dagen hade vi 8 lopp med två semi-
finaler i vår klassiker The Ladies.

Först ut av hemmahundarna var Gry-
net, Cadillac och Glensteal. Det blev en se-
ger för Grynet med Cadillac på en andra-
plats och Glensteal in som 5:a. 

Nästa hemmahopp var Bamsen som 
dock slutade som 5:a. I lopp 4 var det 
Big Bob och Rosecrans Hill som skulle 
försvara klubbens färger. Och visst gick 
det vägen. Big Bob tog ledningen och 
vann på dagssnabbaste tid med Rosecrans 
Hill på en tredjeplats. I medelloppet för 
klass 3-hundar blev dubbelt i topp. Seg-

rade gjorde Honky Tonk och andraplatsen 
kneps av Bell Mountain.  Fyra där blev 
Oneway Hill.

Så kom då semifinalerna till The La-
dies. Skellefteås Rascle gjorde en kanon-
start och vann sitt heat på dagssnabbaste 
tid. Med till final gick där Black Mountain 
genom en tredjeplats.

Både Crimdon Boa och Tactical fick då-
liga starter men genom att båda gjorde 
en stark upphämtning så blev det seger 
för Crimdon Boa och en andraplats för 
Tactical och därmed också en finalplats 
för båda..

När finalhegen för The Ladies kom 
hade vi naturligtvis stora förhoppningar 
på att vandringspriset skulle hamna i 
Midlanda.

Dagen började bra med en seger för 
veteranen Cadillac som tog revansch på 
Grynet som ju vann över honom helgen 
innan. Nu slutade Grynet som fyra. Bam-
sen gjorde däremot ett klart bättre lopp 
än sist och fick kliva upp på pall genom 
en tredjeplats i sitt lopp. Big Bob vann 
även denna helg på dagssnabbaste tid, 
men noteras kan att Cadillac (veteranen) 
endast var 1/100-del långsammare. Även 
Honky Tonk gjorde om sin bedrift från 
förra helgen och bärgade hem en seger. 
Bell Mountain ville inte vara sämre så det 
blev en andraplats för henne i loppet efter 
liksom helgen före. 

Så var det dags för final i The Ladies 
med tre hemmahundar till start. 

Pacific Highway och Crimdon Boa tog 
ut varandra i starten, en ville utåt och den 
andra inåt. Crimdon Boa kom aldrig fram 
och slutade som 6:a. En som verkligen 
blixtrade var Rascle. Han tog starten och 
fortsatte sedan att blixtra ända över mål-
linjen. Dagssnabbaste tid, en segerpokal 
och ett vandringspris till Skellfteå och en 
glad ägare Leif Bergqvist. Berodde segern 
kanske på en mycket duktig handler?  En 
strålande spurt gjorde Tactical som gick 
om sin stallkompis Black Mountain och 
tog en tredjeplats  i finalen, Black Moun-
tain blev fyra och som sagt Crimdon Boa 
6:a.

Denna dag kördes också tävlingen 
Continential  Classic i Landskrona. 

Till tävlingen hade endast Fräcke Fred-
rik anmälts men han skulle visa sig göra 
en mycket fin insats, som vanligt. Efter en 
dålig start kom han ikapp och i en stund 
även förbi sina konkurrenter. Men en sen 
start tar mycket kraft och på upploppet 
fick han ge sig för segrande Shellbourne 
Ryan, en mycket stark hund.

En andraplats i det gänget är dock mer 
än godkänt för en veteran !

Järbo och Gästrike Trofén är ju ett mås-
te för Midlanda som många gånger haft 
fina framgångar där.

Första helgen blev det en tredjeplats för 
två av  hundarna i Klöfvers stall, Cadillac 
och Rosecrans Hill.

Ina Scott och Fanny Doll tog sig båda 
vidare till final i Gästrike Trofén genom 
var sin suverän upphämtning. Båda hade 
bedrövliga starter men gjorde rent otro-
liga upphämtningar där Fanny Doll blev 
trea i sitt heat och Ina Scott tvåa i sitt.

Finaldagen i Gästrike Trofén startade 
med att Bell Mountain fick kliva upp på 
andra palts på pallen. Därefter var det 
Honky Tonks tur att äntra pallen och den-
na gång blev det en tredjeplats. Crimdon 
Boa bättrade på resultaten för Midlanda-
klubben genom seger i sitt lopp och Ro-
secrans Hill fick äntligen kliva högst upp 
även hon genom seger i sitt sprintlopp.

Men allra gladast var nog Yvonne Flink 
och Joakimm Jäärf som fick se sin Fanny 
Doll gå först över mållinjen.

Även denna gång skedde det genom 
en fantastisk upphämtning. Ina Scott var 
struken annars kanske det hade blivit två 
i topp.

Resan till Alingsås blev oförglömlig. 
Start från Sundsvall kl 03.00 lördagnatt 
och sträckkörning till ett regnigt, blåsigt 
och kallt Alingsås som till och med bjöd 
på hagel.

Efter mycket om och men skulle vi då 
komma till start. Big Bob har en alldeles 
otrolig egen vilja och att defilera in honom 
medan motorharen är igång, ja bara det är 
en prestation. Så kom vi fram till burarna 
och Big Bob är 77 cm i mankhöjd och fick 
panik när han skulle in i buren  och som 
sagt han har en stark vilja. Han slängde 
sig bakåt och spräckte ögonbrynet på sin 
matte som fick gå runt och se ut som en 
boxare.

Efter att brutalt ha blivit instoppad i 
buren där han i stort sett låg ned blev 
han trea och samma placering blev det för 
Cadillac.

Crimdon Boa fick en bedrövlig start 
men tog sig upp och skulle gå förbi leda-
ren. Men det blev inget av det. I stället stan-
nade han och ledaren upp och munhöggs. 
Alla hundar i loppet stannade, de flesta 
bråkade och ingen gick över mål. Detta 
lopp är lika historiskt som det häcklopp 
som kördes 1929 då samma sak hände.

Men jag måste ge en eloge till Alingsås, 
som trots allt regnande lyckades hålla ba-
nan i så bra skick.

Ja, så var det bara att ställa kosan hem-
åt. Sträckkörning på natten igen, framme 
kl. 03.30 och så börja jobba kl. 10.00 med 

Upploppet i The Ladies. The Ladies, prispallen, fr. v. tvåan Wizzard,  segraren Rascle, trea 
Tactical.
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Efter att Sjuhäradsbygdens Hund-
kapplöpningssällskap och Göte-
borgs Hundkapplöpningsklubb gått 

skilda vägar vid årsskiftet, var det 7HS 
som ensamt fick driva tävlingsverksamhe-
ten på Boråsbanan. Efter en lite trevande 
inledning kunde vi till slut genomföra nio 
av planerade tretton tävlingar.  Fyra blev 
inställda p.g.a för få anmälningar.

Först ut på året är 7HS-sprinten som i 
år kördes som ett rakt lopp. Här segrade 
Zoogan som ledde från start till mål på 
tiden 18.97. Två blev Black Moon och trea 
Celta Vigo. 

7HS Old Dogs är ett årligen återkom-
mande lopp för veteraner över kort distans 
och här hette vinnaren Harry Belafonte 
som vann på tiden 18.77 före Marilyn 
Monroe och Ripcurl. 

7HS-stayern ersattes i år av Blue Frost 
Memorial och segrade här gjorde Border 
Ballade som vann på tiden 48.37. Två var 
Magic Journey och trea blev Rocket Baby.

Boråstiken är en av årets höjdpunkter 
med en prischeck på hela 5000:- till vinna-
ren och här hette segraren Roma som vann 
såväl sitt försök som finalen. I finalen blev 
tiden 33.27. Tvåa blev Dewdrop och trea 
Athenas Pearl. Den andra försökssegraren 
var Cherokee, men hon lyckades inte i fi-
nalen utan slutade på en femte plats.

Parade
NY Ranger

Mustang Prima-Linda Lue

Fabs Coral Lee
 Brett Lee –Coral Springs

Vid intresse ring
  Kennel Hannemoon  
0582-91049 eller mejla 

Hanne@lovnas.com

För whippets heter årets höjdpunkt 
Kråkwhippen och segrade här gjorde 
Marrachino som vann på tiden  36.46 före 
Banana Split och Unikum.

Vår- resp Höstlotteriloppet  är två 
medeldistanslopp för lägst klassade hun-
dar och båda loppen vanns i år av Cristal 
Brut. I vårlotteriloppet hade hon segerti-
den 34.43 och vann före Keop´s Lobell och 
Magic Journey medan hon i Höstlotteriet 
hade tiden 33.49  och vann före Ribbes 
Celectra och Jimi Hendrix..

Jubileumsloppet och Kafferepan är två 
lopp för tvååriga hundar, hanar resp. tikar. 
Jubileumsloppet blev i år inställt p.g.a. för 
få anmälningar medan Kafferepan vanns 
av Baba Jagga på tiden 33.39. Tvåa var 
Michelle Perry och trea Rosa Parks.

Året avslutades som vanligt med Väst-
götaloppet över medeldistans för högst 
klassade hundar och här togs segern av 
Apollons Pearl på tiden 32.47. Samma tid 
hade tvåan Hiawatha medan tredje plat-
sen togs av Hades Pearl.

Sammanlagt sprangs det 64 lopp under 
året varav 35 över kort distans, 27 över 
medeldistans och två över stayerdistans. 
54 lopp var för greyhounds, 7 lopp var 
för whippets och 3 lopp var för salukis. 
Bästa tiden på 320 m hade Happy Lover 
som den 12 juli sprang på 18.57 medan 
snabbast på medeldistans var Apollons 
Pearl och Hiawatha som den 18 oktober 
sprang på 32.47. Det delades ut samman-
lagt 115.000 kronor i prispengar. Segerri-
kaste hund blev till slut Zoogan med sina 
4 segrar. Näst bäst blev Apollons Pearl 
med 3 segrar

7HS tackar alla tävlande och funktionä-
rer för det gångna året och hälsar alla väl-
komna när grindarna öppnas igen  fram 
på vårkanten
Mest insprungna pengar på Boråsbanan

Hundar
1. Zoogan 7125
2. Apollons Pearl 6400
3. Hades Pearl 6050
4. Roma 5000
5. Marrachino   3905

Tränare
1. M Karlsson SkHk 13850
2. G Sundgert  7HS 7125
3. K Smith SDA 6590
4. E Hoving 7HS 6350
5. C Mirsch 7HS 5485

Året på Boråsbanan

7HS Sprinten.

Boråstiken.

Kråkwhippen.

Västgötaloppet.

att sköta en hel konferens. Ja, detta är 
hundkapp !

Till Sylvias Flash hade två hundar från 
klubben blivit inbjudna, Crimdon Boa 
och för tredje året i rad Fräcke Fredrik.

Crimdon Boa tackade tyvärr nej men 
Fräcke Fredrik fanns med när tävlingen 
skulle avgöras. Han vann sitt heat, men 
åt Hades Pearl och Apollons Pearl fanns 
inget att göra. Båda vann sina heat på 
snabbare tid än Fredrik som därmed blev 
trea. En hedrande plats med tanke på att 
han ju faktiskt är veteran

Vi hade också en tävlingsdebutant som 
tog sin licens i Järbo i höst och tävlingsde-
buterade på Åkers Kanal 17/10.

Lollo Jones kom där tvåa efter en 
mycket fin upphämtning. En strong in-
sats då hon aldrig startat med motorhare 
tidigare. Ny medlem och ny hund som 
redan i starten visar framfötterna. 

Ja, detta är en liten summering av vad 
klubbens hundar har presterat under 
året. Vi är en liten klubb med ganska få 
medlemmar. Vi hade inte några bra trä-
ningsmöjligheter inför året och ändå vill 
jag påstå att de resultat som klubbens 
hundar gjort är fantastiskt bra.

Vi är : DEN LILLA KLUBBEN MED 
DE STORA HUNDARNA:.   

Om någon inte är nämnd så är den inte 
glömd. Då beror det bara på att timmen 
är sen och manusförfattaren lite skum-
ögd.

Vi i Midlandaklubben känner att vi är 
stolta över de bedrifter som våra hundar 
har presterat ute på banorna. Vi säger, 
samtidigt som vi vill tacka alla tävlande 
och önska välkomna åter till Midlanda: 
Se upp därute för nästa år kommer vi 
igen !
EN RIKTIGT GOD JUL OCH  
ETT GOTT NYTT ÅR  
MiHK genom Lena Klöver   
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Här kommer en kort sammanfattning 
från Hässlö. Tyvärr fick vi ställa in 
tävlingsdagar i början men vi kun-

de köra tävlingar oktober ut vilket vi var 
tveksamma till. Vi körde faktiskt ett par 
licenslopp i slutet av november. Ovanligt. 
En ny tredagarstävling slängde vi också in 
vilket var kul men vi kunde ha varit mer 
förberedda på hur vi skulle räkna poäng 
bl a. Vi återkommer dock med tävlingen 
2010 och då mer förberedda. Som det ser 
ut nu har vi en mastig säsong framför oss. 
Glädjande nog har vi åter fått SM tilldelat 
oss och jobbar för fullt för att skapa ett bra 
arrangemang. Vi önskar alla En God Jul 
och Gott Nytt hundkappår. Välkomna!

Söndagen den 28/6

Garamiyas Race
I detta lopp var veteranen Cassandra 
snabb i väg tätt följd av Martez. I kur-
van gick Martez (Kiowa Sweet Trey–Wi 
Can Do) förbi och kunde koppla ett säkert 
grepp om segern på 18,11. In som tvåa 
smet Timoteo på 18,37 före Cassandra på 
18,41.

Året som gått i Västerås
Bondor Race
Detta lopp var väldigt jämnt, som de flesta 
sprintlopp, men gammal var ändå äldst.  
Snabbast iväg var Delight Day följd av 
Wednesday.  Ut på upploppet kom dock 
Tinctoria (Fire Whiz–Indigo) fort och 
kunde precis sätta dit nosen på målsnöret. 
Vinnartiden blev 17,97 och tvåan Wednes-
day fick 17,98, trea denna gång Delight 
Day på 18,04.

SH Bygg Kannan
Ett rätt så ovanligt lopp då det var ett 
tiklopp för Whippets. Det stod mellan 
rutin och orutin, som så många gånger 
förr vann rutin. Denna dag stod Ultra 
(BS-Jonathan–Doris) för den och vann på 
34,80, tvåa kom JJ Sahlin på 35,14. Trea 
kom Virana på 35,24.

NBJ Race
I medelloppet för Greyhound visade 
Canny (Never Give Up–Bushpark Echo) 
återigen att det går väldigt bra för henne 
i Västerås. Hon ledde runt om och fick 
goda tiden 31,09. Efter ett jämnt lopp 
kunde Black Mountain ta andra platsen 
på 31,17 före stallkompisen och kusinen 

Tactical som fick tiden 31,21. Tactical var 
sen iväg, men jobbade upp sig bra.

SH Bygg Heribertloppet
Så var det Whippethanarnas tur. Som så 
många gånger förr var bara Banana Split 
(BS-Jonathan–El Ponyta) bäst. Han t.o.m. 
putsade sitt eget banrekord (tillsammans 
med Utah Kid). Nu är han ensam rekord-
hållare på 33,75, grattis till det. In som tvåa 
kom brodern Marrachino på 34,46 och trea 
ännu en bror, Tiramisu på 34,79.

Lördagen den 8/8

Dala Race
Snabb i väg var DS-Form med Bina i hasor-
na. I kurvan skiftade det en del och Wiio 
(Camaro–Doris) kom ut som ledare vilket 
han drygade ut och vann på 20,79. Tvåa 
efter en upphämtning kom DS-Blåkulla 
på 21,04 och strax efter kom Qowboy på 
21,08.

Västerås Mälarstaden Trophy
Efter lite bryderier bestämdes det att detta 
skulle köras som ett rakt lopp p.g.a för 
få anmälningar. Det hindrade dock inte 

Prispallen I Gufs Bramble Memorial. Segrade gjorde Moss, SHS och 
Pelle Seth, tvåa Wellfith´s Swedish Fantasy, SHS och Micke Almén och 
trea Hultings Yang, SHS och Anja Hulting. 

Alla pristagare I Hedeby Zoo för Whippettikar. Etta GW Uma, SHS 
och Peggy Lundqvist, tvåa Moneystep´s Tre Rand, SkeHK och Göran 
Johansson, trea Ståhej Rumba, VHS och Kenneth Sundvall, fyra Kvarn-
hällens Bina, VHS och Jörgen Nilsson, femma Emmaline´s DS-Blåkulla, 
VHS och Torbjörn Ståleberg och sexa Moneystep´s Elva Sekiner, SkeHK 
och Linnea Burman.

Prispallen i ANF-Precept Mälartrofé. Vinnare Crimdon Baloo CIM och 
Jeanette Rosberg, tvåa Speedfire´s Puncake Jaya SHS och Kent Jacob-
son och trea Quantico Chiefman VHS och Linda Gustafsson. Prisutde-
lare var Elisabeth Unell, representant för Västerås kommun.

Fint ska man stå, segraren i Tandfeén Race Västanvind´s Black Nitro 
GHS och Per Norgren. Prisutdelare och sponsor Walter af Donner ser 
på.
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att det blev spännande. Två hundar for 
iväg samtidigt och först till kurvan var 
Love Machine. Mest fart i kurvan hade 
ytterhunden Moss (First Charter–Hanko) 
som tog över och vann på fina 17,77. Love 
Machine höll undan till silvret på 18,01 
före gott gåendes Martez som fick 18,06.

Västerås Mälarstaden  
Trophy Whippet
Ett lopp där återigen storfavoriten Bana-
na Split (BS-Jonathan–El Ponyta) fick stå 
högst upp på pallen. Han fick tiden 19,31. 
Hårdare om andra priset var det, men DS-
En Stor Stark tog den på 19,85 och trea 
Umambo på 19,89.

ANF-Precept Mälartrofé semifinal
Denna cup höll också på att bli ett rakt 
lopp, men det tillkom hundar som hade 
oss som alternativ. Det är sådant som kan 
bli lite knasigt när hundägare anmäler till 
två-tre banor plus har alternativ. Fast cup 
blev det och i den första semifinalen kun-
de Chiefman (Chief Jester–Slaney Mon-
roe) leda från start till mål och fick tiden 
31,29. Bakom honom var det lite jämnare. 
Två tikar kämpade om andra platsen och 
den togs av Dilemma på 31,44 före Hanni 
Ball på 31,48.

ANF-Precept Mälartrofé Whippet
Här fick Derby-vinnaren DS-Leffe Blond 
(Derek–BS-Juliet) visa upp sin kapacitet: 
Han var inte först iväg utan tog över på 
andra rakan och vann säkert på 34,78. Upp 
som tvåa seglade TarteTartin på 35,13 och 
den som var först iväg kom trea på 35,21, 
Rönnbergs egen Unikum.

ANF-Precept Mälartrofé semifinal
I den andra semifinalen passade Sparky 
på att ta en vinst, men fick kämpa lite för 
det. Hon utmanades av Crimdon Baloo 
som tagit starten, men damerna först och 
Sparky (Lydpal Sammy–Indigo) vann på 
31,10 och Crimdon Baloo 31,13. Med till 
final kom Puncake Jaya på 31,30.

Lördagen den 15/8

Miras Race
Rappast iväg var Love Machine återigen 
och han följdes av Geronimo och Martez. 
I kurvan var det jämnt, men ut ur kurvan 
kopplade Geronimo (First Charter–Well 
Done) greppet och han vann på 18,02. Till 
andra platsen dök Shark Mackerel upp på 
18,08. Detta var hans comeback efter all-
varlig tåskada, dessutom totalbommade 

han starten. Som treor dömdes både Love 
Machine och Martez då det inte gick att 
skilja dem åt, de fick 18,13.

Tandfeén Race
Åter igen tiklopp för Whippet, denna 
gång på sprint. En mycket klar seger tog 
nykomlingen Black Nitro (BS-Jonathan–
Grey Front Line) på 20,07. Lovar gott inför 
framtiden. DS-Blåkulla låg tvåa, men fick 
se sig passerad, till tredje platsen på 20,81, 
av räven Tre Rand som fick tiden 20,69.

Västerås Mälarstaden Trophy Stayer
Det hade samlats fem kompetenta lång-
loppor till detta lopp. Snabb iväg var Spi-
rited Away som direkt tog kommandot. 
Tyvärr skadade hon sig i loppet och tap-
pade allt. Chief Commander var den om 
tog över, men fick lämna över till Stitch. 
Stitch (Droopys Rhys–Miss Laserdome) 
kunde sedan ta sig i mål ohotad och fick 
tiden 44,40. Två kom systern Miss Rhy´s 
på 45,64. Hundradelen efter kom Ängla 
på 45,65.

ANF-Precept Mälartrofé Final
Det kom fyra hundar till start så det blev 
lite rumphugget, Sparky och Hanni Ball 

Blöta pristagare i 
Whippet Rookie 2009. 
Segrare Emmaline´s DS-
En Stor Stark VHS och 
Åsa Åkerdahl-Eriksson, 
tvåa Emmaline´s DS-
Svea Viking SkHK och 
Ann-Christine Held, 
trea AxRace Tarte Tartin 
7HS och Inge Dahl, fyra 
Emmaline´s DS-Leffe 
Blond VHS och Hans 
Larsson, femma GW Wiio 
SHS och Krister Säll och 
sexa GW Vilma SHS och 
handler Kurt Rönnberg.

VHS Mälartrofé 
Saluki med dubble 
SM-vinnaren i topp, 
Garamiyas Ghannam, 
VHS Jenny Ceder-
vång. Tvåa Khalils 
Setareh, NHK/Äl och 
Sari Hasa, trea Gara-
miyas Ghandoor, VHS 
och Pia Höggren, fyra 
Khalils L´irq Al Lulu, 
NHK/Äl och handler 
Linn Billgren, femma 
Dabkas Goliat, VHS 
och Jan-Åke Hagfor-
sen och sist i raden 
syns Kashmanis Va-
silissa, SHS och Karin 
Hedberg.
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var strukna. Det blev heller inte speciellt 
dramatiskt i loppet utan Crimdon Baloo 
(Top Boe–Uptown Girl) tog starten och 
sedan kom ingen ifatt honom. Han vann 
på fina 30,94. Lite duell blev det om andra 
platsen som ändå togs av Puncake Jaya på 
31,20 före Chiefman på 31,24.

Garamiyas Race
Snabba starter av Cher och Black Molly. Ut 
på andra rakan ledde Black Molly följd av 
Blåtira. I sista kurvan krockar de lite och 
Black Molly tappar lite fart. Det gör att 
Blåtira (Honcho Classic–Rachels Song) 
kan vinna loppet på 31,67 före Black Molly 
på 31,69. Efter en slutspurt tar Sitting Bull 
tredje pengen på 31,94.

Domar Race
Tre hundar kom till start och de kom i 
mål som på ett pärlband. Suprice (Pacific 
Mile–Coyote) bytte andra platsen till en 
vinst på 31,40 före Canny 31,42 och Crim-
don Peritas på 31,46.

Lördagen den 12/9

Mormor´s Resturang Race
Återigen endast tre hundar till start. Den-
na gång gjorde inte Canny (Never Give 

Pristagarna i Gamblers Guide Trofé. Överst Wellfith´s Swedish Fantasy 
SHS och Micke Almén, tvåa Geronimo SHS och Eva Jacobson och trea 
Crimdon Crimdon Adder SkeHK och Torbjörn Södermark. Prisutdelar 
och sponsor Micke Willén.

De två snabbaste medelhundarna i år i Västerås, etta Peagreen Hot 
Green Chili GHS och Katarina Lindberg och tvåa McChrill´s Bay Anchovy 
VHS och Gunilla Hagman. Trea Quantico Bambina GHS och handler 
Ann-Christin Person.

Up–Bushpark Echo) ”misstaget” att bli 
tvåa igen utan hon drog iväg till vinst på 
18,28. Sedan kom Diesel Doris in som tvåa 
på 18,59 före Josefina på 18,61.

VHS Triathlon
Vi startade en ny tävlingsform för Väs-
terås. Ett poänglopp som går över alla 
tre distanser och den som varit bäst de 
gångerna utses till totalvinnare. En täv-
lingsform där det gäller att ha en snabb 
och stark hund. Första loppet gick över 
långdistans och samlade tre tikar till start 
och den som var rappast iväg och höll det 
till upploppet var Dilemma. Där kom Tai 
Queen (Yin–Chamsin) ångandes och vann 
på fina 43,98. Dilemma kom tvåa på 44,23 
före Velociraptor på 44,36.

Örjans Fotorace
Återigen var det duell mellan Love Mach-
ine och Martez. Denna gång fick Martez 
(Kiowa Sweet Trey–Wi Can Do) ställa sig 
högst upp på pallen, han vann på 17,98. 
Samma tid fick Love Machine som tvåa. 
Trea kom Alamo Gold på 18,20 som blev 
störd av At-Em som stannade.

Gufs Bramble Memorial
Så minnesloppet för tiken Gufs Bramble 

på medel, som samlat gårdagens och da-
gens stjärnor. Moss (First Charter–Hanko) 
startade snabbt sin vana trogen och ledde 
runt om. Tvåa kom Swedish Fantasy efter 
ett jämnt lopp och trea krutgubben Yang. 
Tyvärr inga tider i detta lopp.

Hedeby Zoo Hanar
Frågan var väl om någon skulle kunna slå 
suveränen Banana Split (BS-Jonathan–El 
Ponyta), men icke då. Han vann igen och 
fick tiden 34,13. Mr Sunsapote var den 
som utmanade, men det kostade och han 
orkade inte hela vägen. I stället kunde Uni- 
kum ta andra plats efter ett starkt lopp på 
34,95, även trean Viggen gick bra till slut 
och fick tiden 35,12.

Whippygruppen Race
Det kom ett gäng tikar till start och det 
blev en dubbel för Rachels Song. Terra 
Nova gjorde ett raketlopp och for runt 
ovalen som aldrig förr. Hon klämde i med 
fina 30,85 före syrran Blåtira på 31,83, 
alltså en god segermarginal. In som trea 
kämpade sig Anzu på 31,94.

Hedeby Zoo Tikar
Så dags för Whippettikar igen och även 
här en jag-tar-starten-och-leder-hela-vä-
gen vinst. För det stod Uma (BS-Jonat-
han–Doris) som fick 35,82. Tvåa kom ve-
teranen Tre Rand på 35,91 och trea efter 
avancemang kom Rumba på 36,11.

Glada tjejer i Yen´s 11-års-
lopp som vanns av GW 
Ultra, VHS och Hans Lars-
son. Tvåa GW Uma, SHS 
och Peggy Lunsqvist, trea 
Moneystep´s Tre Rand, 
SkeHK och Göran Johans-
son, fyra Emmaline´s 
DS-Blåkulla, VHS och Tor-
björn Ståleberg, Femma 
Kvarnhällens Bina, VHS, 
som här är skymd, och 
Jörgen Nilsson och sexa 
Ståhej Rumba, VHS och 
Kenneth Sundvall. Med 
är också huvudpersonen 
Moneystep´s Yen, med 
husse Leif Ringström som 
hjälpte henne med spons 
och prisutdelning.
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Lördagen den 3/10

Gamblers Guide Trofé semifinal
Som första hund iväg var On Line Guy. 
I kurvan krokade han och Crimdon Ad-
der ihop. Det öppnade upp på innerspår 
och där kommer Shark Mackerel ångan-
des efter tappstart. Shark Mackerel (Boss 
In Motion–Anjou Whizz) drygar ut led-
ningen och vinner på 17,70. Han följs av 
Martez på 17,97 som också missade lite i 
starten. In som trea tar sig ändå färskingen 
Crimdon Adder på 18,39.

Gamblers Guidé Trofé semifinal 
I den andra semifinalen var det inget snack 
om vem som skulle ta hem segern, Swe-
dish Fantasy (Premier Fantasy–Chamsin) 
var rappast iväg och vann på 17,60. Sedan 
kom Geronimo på 17,88 och vidare som 
trea var Trassel på 18,08.

Whippet Rookie 2009
Ett lopp för hundar som tog licens under 
-08. Denna dag stämde det för kapable 
DS-En Stor Stark (Derek–BS-Juliet) och 
han tog en trygg vinst på 19,54. Tvåa kom 
systern DS-Svea Viking på 19,73 och trea 
Tarte Tartin på 19,90.

VHS Mälartrofé Saluki
Det hade samlats ett fint fält med Salukis 
denna dag. Vi fick se senare års suverän 
bland Salukis och han gjorde inte sina 
mattar besvikna. Dubble SM-vinnaren 
Ghannam (Scheref–Jaliya al Garamiya) 
segrade på 37,00 före norrläningen Setareh 
på 37,49. Trea kom Ghandoor på 38,08.

Nordic Spray Race
I detta lopp visades återigen varför Rascle 
(Never Give Up–Bushpark Echo) är en 
av Norrlands vassaste hundar. Han ledde 
runt om och kom i mål på 30,96 och hade 
gott om marginal. Howa jobbade upp sig 
till en andra plats på 31,71 och trea efter ett 
jämnt lopp Hanky Panky på 31,89.

McChrill´s Challenge
Återigen dags för det årliga tikloppet som 
ännu en gång samlat jämngoda tjejer. Ef-
ter en jämn start kunde Beretta sno åt sig 
ledningen. Bakom henne låg de andra och 
skuffades. Över mål var Beretta (Strol-
ling Player–Side By Side) längden före på 
31,20. Tvåa kom således Bay Anchovy på 
31,35 och trea efter stark spurt Puncake 
Jaya på 31,44.

VHS Triathlon
Så var det dags för det andra loppet av 
tre. Denna gång var det medelloppet. En 
riktig rökare i starten stod Velociraptor för 
som forsade fram i spåren. Hon fick trötta 
ben till slut för Tellico Tao (Hondo Black–
Bearnabui Kate) avgjorde precis före snö-
ret och vann på 31,00. Velociraptor fick 
nöja sig med andra platsen på 31,02 och 
trea Tärna på 31,06. Väldigt hårt mellan 
dessa.

Söndagen den 11/10

Björsboda Race
Så klippte hon äntligen till med en seger 
efter en lite strulig höst Alamo Gold (NY 
Ranger–Slaney Monroe) och inte nog med 
det, hon putsade även till banrekordet av 
bara farten. Det nya rekordet lyder 17,37. 

Extra grattis säger vi. En bit bakom kom 
Blåtira in på 17,82 och trea färska Crimdon 
Tazi på 18,20.

Whippetdivisionen
Denna gång var Mr Sunsapote riktigt het. 
Han utmanade Banana Split riktigt duk-
tigt. Inte förens på upploppet gick Banana 
Split (BS-Jonathan–El Ponyta) om till vinst 
på 19,40. Mr Sunsapotes satsning räkte till 
silver på 19,47. Trea kom DS-Leffe Blond 
på 19,58, inte så långt efter han heller.

Gamblers Guide Trofé Final
Denna dag var banan riktigt snabb. 
Sprintfinalen blev en rafflande uppgö-
relse, tyvärr hade vi en strykning i Shark 
Mackerel, men fem goda sprinters var 
kvar. Swedish Fantasy (Premier Fantasy–
Chamsin) visade att han trivs i Västerås 
och gjorde en favorit i repris och vann 
på 17,48. SM-finalisten  Geronimo kunde 
knipa silvret på 17,64 och nykomlingen 
Crimdon Adder tog bronset på 17,67.

Whippetdivisionen
DS-En Stor Stark var snabb iväg. I kur-
van stöter han på lite patrull och Unikum 
(BS-Jonathan–Doris) kan ta över och leda 
över mål, han fick tiden 19,78 och tog en 
dubbel för husse & matte. Tätt efter kom 
ändå DS-En Stor Stark på 19,80, och trea 
Umberto på 19,90.

VHS Triathlon
Så åter trippelloppet och detta var det sis-
ta och gick på kortdistans. I loppet visade 
åter igen Velociraptor att hon var snabb 
iväg och kanske hade hon tjuvkikat på 
sin bror. Velociraptor (Premier Fantasy–
Chamsin) vann på 17,68 och tvåa denna 
gång Tellico Tao på 17,68. Trea ännu en 
gång kom Tärna på 17,93. Velociraptor 
stod även som slutsegrare i denna spe-
ciella cup, totaltvåa blev halvsystern Tai 
Queen och totaltrea blev Dilemma. 

VHS Medel
Slumpen gjorde så att det bara kom tikar 
till start i detta lopp och det gick undan 
värre. Hot Green Chili for iväg som en 
katapult. Den som någorlunda hängde på 

i starten var Bambina. Sedan to Bay Anch-
ovy upp jakten och närmade sig något. 
Hot Green Chili (Winzton–Forrest Fairy) 
hade dock startat för bra så hon klämde 
i med årssnabbast på 30,60. Bay Anchovy 
knaprade in, men med en för dålig start 
kom hon ”bara” tvåa på lika fina 30,69. 
Bambina höll till tredje platsen på 31,27.

Yen´s 11-årslopp
Whippettikar igen och man kan säga att 
det nu är en vanlig ”syn” i Västerås. Åter 
igen visade Ultra (BS-Jonathan–Doris) 
var skåpet skulle stå och tog ännu en se-
ger, denna gång på 34,92. In som tvåa kom 
systern Uma på 35,68 och trea fina Tre 
Rand på 35,73.

Supersprint Final
Så final för Supersprint-whipparna som 
samlat poäng under säsongen. De sex bäs-
ta gjorde upp denna dag. DS-Form (De-
rek–Sardonyx) var på hugget och vann 
lätt på 7,35. Efter honom kom brodern 
DS-Element på 7,43 och trea Eagleeyed 
Eddie på 7,50.

Lördagen den 31/10

Marex Fjärr Race
Här gjorde nog Robert E Lee sitt livs lopp. 
Han klämde till med ledning från start 
och vann på 18,07. Bakom honom blev det 
lite strul och tyvärr skötte sig inte Sanya 
Richards så som tvåa dömdes Zebb Tear-
lach som hade tiden 18,26. Som trea flyt-
tades Crimdon Tazi upp och hon hade 
tiden 18,59.

Wildes Race
Detta lopp fick namnet efter våran fly-
gande holländare till veterinär, George de 
Wilde. Här visade Hot Green Chili (Win-
zton–Forrest Fairy) att förra gången inte 
var en tillfällighet utan vann säkert på 
30,71. Tvåa denna gång var Reflection på 
30,91 och trea Bay Anchovy på 31,19.

Domar Race
Åter fick Banana Split lite mothugg, den-
na gång av debutanten Black Panther. 
Han sprang på sig mjölksyra som tack 

AxRace´s Banana Split, VHS vann Domar Race och blev även Årets Hässlöhund 2009, tillsam-
mans med Kurt Rönnberg. Tvåa kom Emmaline´s DS-Leffe Blond, VHS och Susanne Brusell och 
trea GW Unikum, VHS och Marie-Louise Rönnberg.
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I supersprint finalen var Emmaline´s DS-Form, VHS och Torbjörn Ståleberg i topp med brodern 
Emmaline´s DS-Element, VHS och Leif Eriksson som tvåa. Trea var Per-Mobile Eagleeyed Eddie, 
VHS och Kurt Rönnberg.

och Banana Split (BS-Jonathan–El Po-
nyta) vann igen, nu på 34,24. DS-Leffe 
Blond arbetade sig upp till andra platsen 
på 34,61 och trea efter jämn löpning kom 
Unikum på 34,86.

Järnrike Race
Här tog Swedish Fantasy (Premier Fanta-
sy–Chamsin) tredje raka Västeråssegern, 
nu på 17,49, snacka om jämnheten själv. 
Med upp till kurvan var Delight Day, 
men hon fick ge sig denna dag. Moon- 
glow övertog andra platsen och fick tiden 
17,71 och in som trea tog sig Uniqe Moon 
på 17,85, räddad av målfotot.

ANF Race
Så fick han så sin seger, men det satt hårt 
åt. Mr Sunsapote (Buccaneer Binjal–El 
Tikka Paste) höll precis undan och vann 
på 19,77. Den som utmanade var Umberto 
som fick 19,78. Trea kom comebackande 
Utah Kid på 19,85.

Lone Star Race
Love Machine (Faughan Danger–Bito-
fovertime) fick här äntligen till det och 
kunde vinna på 17,69. Tätt efter kom Ve-
lociraptor på 17,71. Trea en bit efter kom 
Trassel på 18,23. 

Advance Race
Ett lopp som det bara var tre hundar i och 
det var färska Lord Wincent (NY Ranger–
My Lucky Moon) som denna gång drog 
längsta strået på 31,66. Tvåa kom vetera-
nen Blåtira på 31,83 och trea färska Allison 
Felix på 31,87.

MikaeLa HagMan

Cactus Racing Robert E Lee, SHS och Robert Hanebrink sprang åt sig segern i Marex Fjärr Race 
med ZZ-Dog´s Zebb Tearlach, NHS och Nils Bohman som tvåa.

TILL SALU!
Leveransklara  

Greyhoundvalpar  
Födda 30 september

HALLUCINATE
BLUFF PRINCESS

Se Kennel Track & Fields helsida
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CGRC Classic startade den 2 september 
med semifinaler.

Utöver dom svenska hundarna hade 
vi deltagare från Danmark, Tjeckien, Hol-
land och Polen.

Greyhounds
Fyra semifinalvinster gick till Danmark. 
Segrarna hette Janos Patience, Speedy 
Scooby, Kajol och Molly Maroon. Sverige 
fick två vinster genom syskonparet Arti-
mes Pearl och Hades Pearl.

Foulksrath Lass fixade en seger till 
Tjeckien och Cooliska Speed en seger till 
Polen.

Whippet
Orlando från Tjeckien presenterade sig 
genom att sätta nytt banrekord på 320 m. 
på tiden 19.81.

En seger gick till Sverige genom Bana-
na Split. I Run Like You fixade en seger 
till Danmark.

Finaldagen CGRC Classic
Lördagen den 5 september var det dags 
för CGRC Classsic finalerna att avgöras.

Vår ordinarie speaker var ledig, så vi 
hade lånat en  från Danmark.

Detta uppdrag klarade han utmärkt. 
Värre var det nog för mig och några till. 
Att förstå danskan var inga problem, men 
räkneorden var en rysare. Oj vad dom små 
grå hjärncellerna fick jobba.

Whippet
 Dominerade gjorde Ivo Widzolek, Tjeck-
ien med syskonparet Oxana och Orlando.

Först till start Oxana som vann CGRC 
sprint (Tik), och satte dessutom nytt ban-
rekord: 19.72.

 Orlando vann också sitt lopp CGRC 
Sprint hanar, och han putsade syrrans 
banrekord till 19.57.

Greyhound
CGRC Sprint (Tik) vanns av Kajol på 
18.33. CGRC Sprint (Hanar) blev ett tätt 
jämt lopp, där Speedy Scooby kom loss i 
kurvan, och sprang i mål på tiden 18.49. 
Ägare till båda hundarna är Mazhar Iqbal, 
Danmark.

CGRC Veteran. Vi fick se Fräcke Fred-
rik ta starten, men i utgången av kurvan 
tog Shelbourne Ryan över ledningen och 
vann på tiden 18.11. Första segern till Hol-
land. 

 CGRC 480 m. (Tik) Bra start av Fabs 
Jolanta som var först upp till kurvan, där 
passerades hon av Molly Maroon som be-
höll ledningen in över mållinjen.

 CGRC 480 m. (Hanar) När starten gick 

Landskronas hösttävlingar

tog Hades Pearl kommandot direkt och 
sprang ohotad i mål som segrare.

Gåsaloppet
Den 7 november var det dags för säsongs-
avslutning. På programmet stod finalerna 
i gåsaloppet, tikmasters och kommunlop-
pet.

 Här fick jag göra en liten paus i skri-
vandet. Jag fick ett akut medlingsuppdrag 
här hemma. Parter i målet, våra fyra små-
sura hundar kontra Paul och Anna Anka.
(Kunde ej motstå frestelsen att döpa dem 
till detta.) Bråket gällde paret Ankas in-
trång på privat badplats enligt hundarna.

Medlingen lyckades, lugn råder. Åter 
till finaldagen. 

Prispallen i Gåsaloppet, fr. v. tvåan Talisker, segraren Apollons Pearl, trea Hades Pearl. Foton 
från Landskrona: Peter Nilsson.

Tikmasters, tvåa Fabs Jolanta, segrare Titan Buff, trea Fiorentina.
Gåsaloppet för Saluki, alla på pallen. Segrade 
gjorde Naar El Shaitaan.
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Att inte ge upp kan ge utdelning. Detta 
visade Never Surrender i ett sprintlopp. 
Startade ifrån box 1 bommade starten re-
jält, men vilken upphämtning hon gjorde, 
letade luckor, passerade övriga hundar 
och sprang segrande i mål.

Kommunloppet vanns av Rosa Parks.
Gåsaloppet (w) vanns av Marrachino.
Titan Buff, Fabs Jolanta, Fiorentina, 

Roma, Run Mary Ann och Dewdrop hette 
finalisterna i tikmasters.

 På startrakan fick vi se ett väl samlat 
gäng. I första kurvan kom Titan Buff loss 
med Fiorentina strax bakom. På målrakan 
sprang starkt spurtande Fabs Jolanta om 
Fiorentina. Segrare Titan Buff före Fabs 
Jolanta och Fiorentina.

Gåsaloppet blev en rak final p.g.a. få 
anmälda hundar.

Direkt från start tog Apollons Pearl led-
ningen tätt följd av Zoogan och Hades 
Pearl. Tallisker jobbade sig fram genom 
fältet.

Ohotad sprang Apollons Pearl i mål 
som segrare i gåsaloppet. Tallisker tvåa 
och Hades Pearl trea.

 Stort grattis till bröderna Apollon och 
Hades Pearl. Vilken fantastisk säsong.

Öresundscupen i Danmark
Den 24 oktober var det final i öresundscu-
pen på Kallerupsbanan i Danmark.

Öresundscupen 480 m. vanns av Ford-
ham Road. Tvåa blev Fabs Jolanta och öv-

Kommunloppet. Fr. v. tvåan Michelle Perry, segraren Rosa Parks, trea 
Crimdon Peritas.

Gåsaloppet för Whippet, fr. v. trean Unikum, segraren Marrachino, 
tvåa Banana Split, som står på treans plats.

Gässlingloppet, whippet, två Umberto, segrare DS Svea Viking, trea 
Wiio.

Ankloppet, whippet, tvåa El Chutney, etta Glenspray, trea Coral 
Dawn.

riga svenska placeringar i loppet fyra Miss 
Rhys, femma Stitch. 

 Öresundscupen sprint. 1. Speedy Sco-
oby.  Svenska placeringar 4 Baloo, och 6 
Mr Bluesky.

 Öresundscupen (w) 1. Marrachino, öv-
riga svenska placeringar 4 Tarte Tartin 5 
Daigo v d Waterram.

 Held og Lykke til er alle.
 SkHK önskar er alla en riktigt god jul 

och ett gott nytt år.
 PreBen ocH gun Britt 
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Missa inte chansen!!!
Vi har 1 hane och nu även åter 1 tik kvar till salu! Detta då den köparen inte kunde ta en valp just nu, pga av privata omständigheter, så nu finns 
åter chansen att investera i en kommande "Hundkapplöpnings Stjärna" och framtida avelsmaterial med mycket unika blodslinjer från det bästa i 
kombination med varandra. Dessa valpar är även mycket prisvärda då "tillverkningskostnaden" är drygt 20 000 kr per valp och nu finns att tillgå för 
mindre än halva priset, 8 000 Kr. Valpar i Australien med liknande stamtavla säljs för 7 500 $. Alla valparna är exteriört mkt vackra och välbyggda, 
samtliga har korrekta bett och alla hanarna har 2 testiklar. De är positiva, glada och har framåtanda samt enormt med spring i benen då de är lösa, 
det går med en otrolig fart. Mixen 75% "Aussie" och 25% "Irish" är ”Proven Formula”. Valparna har en parallell stamtavla med El Galo som var en 
av Australiens bästa tävlingshundar under 2008/2009, vilket är mycket lovande.  I stamtavlan finns tikarna Lorrathor och Wee Sal som är legenden 
I’m Blesseds båda döttrar, De tillsammans förstärker en av Australiens mest eftertraktade och meriterade tiklinjer. Kombinationen Hallucinate med 
Malawiblod längre bak på tiksidan har redan visat sig ge banrekordhållande ”stjärnor” i Australien för att inte glömma vad den klassiska Slaneyside 
Hare ”kicken” gjort i aveln. De många superiora blodslinjerna i denna kombination bör ge frukt i dessa mycket lovande valpar. Hallucinate och Bluff 
Princess har enorm järnvilja och stark jaktinstinkt, som i sig ger fart. De är båda vackra, muskulösa, mkt positiva, varma och kärleksfulla hundar 
med lite egna idéer ibland. Dessa positiva egenskaper ser vi nu i alla våra valpar.

Kan det bli bättre???
Farfar: Brett Lee "Världens snabbaste Greyhound", med 26.94 sek på 480 m, sprungen ur det kända Osti blodet. Se en film om denna fantastiska 
tävlingshund och avelschampion på vår hemsida. Han har det blåa blodet som de flesta uppfödarna vill ha i sin avel. Via honom fås även den unika 
legendariska tiklinjen från I´m Blessed. 

Farmor: Elusive Rebel är en av Australiens absolut bästa tik i aveln med legendarisk status och en s.k. "Million Dollar Dameline", vilken ger bra 
avkommor i generationer. Hennes avkommor var fantastiska tävlingshundar och återfinns i den ledande aveln i Australien i dag, bl a Carnage, Vil-
lasanti, Where is Pedro, Crash (Irl). Halvsyskon är Pure Oktan som blev Dog of the Year 2005 samt Where is Hoover m fl. Flera av dessa finns på 
Australiens Top 10 lista samt Top 5 lista på Irland och i England.

Pappa: Hallucinate är känd för sin enorma kapacitet att smidigt förflytta sig fram genom tävlingsfältet under lopp, se filmer på vår hemsida. Han 
var Dog of the Year -04 och vann flera av de största titelloppen (8 hundars lopp) bl a Melbourne Cup och Maurity. Resultat 35 starter 23-5-1. Han 
blev ”Årets Greyhound” 2008 och ”No 1 Sire” och en av hans söner, Miagi, blev vald till både ”Årets Hund” och ”Årets Stayer”. Hallucinate är den 
avelshane som producerat flest banrekordhållare på alla distanser någonsin och kommer att placeras i historieböckerna för detta. Hans avkommor 
sätter banrekord på banrekord och håller mkt hög standard över lag. Hallucinate axlar numera manteln efter sin far och ses som hans bästa son i 
aveln. Han spås bli en ny framtida legend. Han är en av de just nu dyraste avelshanarna som finns att tillgå i världen. Detta är en av hans få kullar 
i Europa.

Mamma: Bluff Princess är en mycket vacker och duktig tik som pga av skada genom olycka ej fick visa sin fulla kapacitet på tävlingsbanorna, 
varför vi nu tar till vara hennes mycket fina stamtavla och mixar detta med det bästa Australien har att erbjuda. Hon har visat att hon hade potential 
och hennes hel- & halvsyskon har varit fantastiskt duktiga på tävlingsbanorna runt om i vårt land. Vad sägs om Bli Best, Best in Town, m fl.

Mormor: Slaney Shine var en meriterad avelstik som har producerat Openrace hundar i alla sina kullar, bl a flerfaldiga banrekordhållaren Bli Best 
och vald till "Folkets Greyhound" 2001 samt "Årets Hund" 2001. Tider som 32.04 sek på 550 m samt 18.63 sek på 320 m talar sitt tydliga språk. 
Bluff Prince, valparnas morfar, och Bli Best är 2 av de 3 mest vinstrika hundarna 2001.  Via Slaney Shines far fås den efterfrågade s.k. Slaneyside 
Hare "kicken". Modern Drawn Here har mycket hög kvalité på sina avkommor även hon. 

Morfar: Bluff Prince var en fantastisk tävlingshund och flerfaldig banrekordhållare och har mkt unika blodslinjer i sin kombination bl a legen-
den Malawi Prince och Ebony Park Lass som var en av Australiens mest framgångsrika och distansstarka tikar bl. a. 31.69 på 550 m, även hon 
har blodslinjer från den legendariska I´m Blessed. Han blev ”Årets Stayer” 2001 och har tiden 30.30 sek på The Meadows i AUS som unghund, vilket 
fortfarande är en tid bland de bästa. Han är också pappa till Real Prince, The Pearl, Vasse Felix, Killawarra m fl, d.v.s. Bluff Princess halvsyskon.

Kennel Track & Field önskar Alla en God Jul & Gott Nytt År!

Karin Bergström 0290-85111, 070-567 567 5               
Christer Sjöblom 070-647 87 97                                       www. kenneltrackandfield.se

  
 TILL SALU!              

Leveransklara  
greyhoundvalpar  

födda 30 september

                           

HALLUCINATE – BLUFF PRINCESS
Brett Lee–Elusive Rebel                              Bluff Prince–Slaney Shine

(Gun law Osti–Sobbing Sal) (Bobniak–Secret Bride)  (Malawi Prince–Ebony Park Lass)  (Slaneyside Hare–Drawn Hare)


