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Derbysegrare 2013: Sorrento
Sorrento, Mona Augustsson, SHS har i år vunnit St Eriks Cup och Derbyt! SM favorit?



tidningen Svensk Hundkapp nr 1/20132

Tidningen
SVENSK  
HUNDKAPP

OFFICIELLT ORGAN FÖR SVENSKA HUNDKAPP-
LÖPNINGSSPORTENS CENTRALFÖRBUND

Tidningens redaktion
Tidningen Svensk Hundkapp, c/o Bo Norevik, 
Snövits väg 20,135 51 Tyresö.  
Tel 08-712 64 41, mob. 070-865 34 13, 
E-mail: bossenore@gmail.com
Redaktör och layout: Bo Norevik, se ovan
Ansvarig utgivare: Linda Edberg, 
tel 070-392 95 66, linsen_171@msn.com

Bidrag till tidningen
Redaktionen vill gärna ha in synpunkter och 
tips inför kommande nummer. Du kan maila 
in dina bidrag till tidningen, insändare, artik-
lar, annonser, genom att skriva direkt i mail 
eller skicka med bilagor i form av word-filer, 
bilder i jpg format, om du mailar bilderna, 
så gör dom 180 dpi, ca 15-21 cm breda.
E-mail: bossenore@gmail.com
SHCFs  hemsida:
www.shcf.se
 
Annonspriser:
Svart eller färg, gäller fr.o.m. 2009:  
1/1 sida 1.200:–. 1/2 sida 700:–
2 spalt x 85 mm 400:–. 1 spalt x 85 mm 250:–
Medlemmar och klubbar halva priset om an-
nonsen betalas via postgiro vid beställning.

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

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

Nästa nr 2-2013 
Kommer ut i augusti
Tidningen kommer under 2009-2013 inte att 
tryckas, utan den kommer att publiceras via 
webben. Man kommer att kunna hämta hem 
tidningen, som en pdf, via förbundets hem-
sida. Utseende och innehåll, kommer till stor 
del att likna den tidigare tryckta tidningen, 
med information från förbundet, referat från 
tävlingar och annonser. Vi tar gärna emot 
insändare till tidningen.

SV
EN

SK
A

H
U

N
D

KA
PPLÖ

PNINGSSPORTENS
CEN

TR
A

LFÖ
RBUND

nummer 1 · 2013

Ordföranden har ordet
På lördag smäller det - äntligen dags 
för SM! Ibland kan tiden kännas som 
den står still när man väntar på nå-
got som man ser fram emot hela året. 
Tyvärr kommer jag personligen inte 
kunna närvara vid SM men kommer 
hålla mig uppdaterad hela vägen ut 
och det är verkligen nagelbitande och 
spännande kvartsfinaler där ingen-
ting är säkert.

Vilket arbete Skellefteå sällskapet 
har lagt ner och jag kan ärligt säga att 
jag är otroligt imponerad och vet att 
detta SM kommer hålla hög standard. 
Låt bästa hundarna vinna heja heja!!!

Facebook är en webbsida som 
många hundkappare använder för att 
hålla kontakten med varandra, tipsa 
varandra om hundkapprelaterade 
ämnen och sprida reklam om vår fina 
sport. Tyvärr har vi under en kort tid 
även sett vissa inlägg och trådar där 
hundkappare använder Facebook för 
att hacka ner på andra medlemmar, 
skapa konflikter och rent ut sagt jäv-
las med varandra.

SHCF: styrelse har valt att helt 
ställa sig utanför Facebook och hän-
visar till de officiella kanalerna; via 
SHCF e-post, post och telefon. Dels 
för tydlighetens skull; du som med-
lem ska veta att när du vill styrelsen 
något kommer det fram och behand-
las rätt, och du får ett svar som majo-
riteten av styrelsen står bakom. Dels 
även för den ack så tråkiga men å så 
nödvändiga dokumentationens skull; 
när du som medlem hör av dig till 
SHCF, diarieförs det och sparas allt, 
för framtida styrelser och medlem-
mars vetande.  Sist men inte minst 
så har även ledamöter av en styrelse 
behov av att vara privatpersoner, 

och de måste kunna få vara aktiva 
på Facebook och hålla kontakten med 
medlemmar och vänner utan att det 
blir ett missförstånd om när de age-
rar som privatperson eller som sty-
relsemedlem. Därför är principen att 
styrelsens medlemmar alltid är pri-
vatpersoner på Facebook och aldrig 
svarar eller kommenterar å styrelsens 
vägnar. Tyvärr jagas och pressas le-
damöter på att svara på diverse saker 
på Facebook och vissa faller ibland 
på snöret och gör så, vilket har lett 
till missförstånd tidigare, och kom-
mer hända igen så länge som man 
försöker ta omvägen via facebook för 
att föra fram sin fråga. Jag förstår att 
det kliar i fingrarna, och att man fort-
sätter fråga och skriva på facebook. 
Men jag vill samtidigt be er alla där 
ute i hundkapp Sverige att respektera 
ledamöters rätt till privatliv och pri-
vattid, och att använda de officiella 
kanaler som finns.

I dagsläget är det ett fåtal anhäng-
are på Facebook som tycker det är 
otroligt intressant att kritisera och öp-
pet ifrågasätta styrelsens beslut. Trå-
kigt är att återkommande väljer att 
föra diskussioner om hur dåliga be-
sluten är, men väljer att inte komma 
med konkreta förslag på lösningar el-
ler alternativa vägar att gå, utan ver-
kar ha som primära mål att klaga på 
allt som kommer från styrelsens håll.  
Med all kompetens och erfarenhet som 
finns inom hundkappen i Sverige blir 
jag förundrad över varför inte denna 
kompetens och erfarenhet erbjuds då 
många av oss vet om allt det admi-
nistriva arbetet som läggs ner, men 
som istället väljer att sitta och gnälla 
och ”dumma sig” via Facebook om 
saker så som regelverk med mera. 

Som de flesta medlemmar vet 
lutar sig styrelsen sig mot tidiga-
re praxis och beslut där regelver-
ket är bristfälligt. Det är inte bra, 
men i nuläget är det så det ser ut. 
I fallet med de omdiskuterade utländ-
ska hundarna i SM, är det inget nytt 
i tävlingssammanhang att tillåta ut-
ländska hundar att springa i SM, då 
detta enligt gällande praxis godkänts 
även av tidigare sittande styrelse. Så 
klart ska det inte vara så, och styrelsen 
kommer att arbeta fram skriftligt un-
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Födda
Greyhound
Född dag Hane Tik Född H+T  Kvar Uppf/Kennel Ort Tel
13-06-02 No More Legend Elektra 7+2 4+1 Davantis Skepplanda 0303-339193
13-05-29 Back o Bourke Kore 3+1 1+0 Hadesrikes Kinnarum 070-389 94 48
13-03-31 Segundo Spirited Away 2+2 2+2 Sjudraget Norsborg 08-530 282 81 
13-03-30 Collision Titan Buff 3+6 3+6 Sjudraget Norsborg 08-530 282 81 
13-03-20 Trent Lee (USA) Slippery Anna 1+6 0+4 Ravage Töllsjö 070-796 03 85 
13-01-25 Slip The Lark (Irl) Flower Power 6+3 1+0 Annelie Andersson Sorunda 070-422 99 71 
13-01-12 Rapp Knockout Dame 4+0 2+0 Jeanette Lindgren Roknäs 073-816 65 68

Whippet
13-06-16 Moon Quake Shake Caffe Noisette 7+3 1+0 Flodaskogen Katrineholm 0150-241 69
12-09-27 Marrachino Vegetariana 3+5 0+5 AxRace Halmstad 035-444 40

Planerade Parningar
Paras Hane Tik Uppf/Kennel Ort Tele 
2014-05 Hallucinate Rosa Parks Almandins Vällingby 08-76 13 39
2013-12 Milldean Panther (Irl) Kacela Quliqa Hammenhög 0414-321 66 
2013-11 Sorrento Playa Marina Teuvo Sahi Haninge 08-777 45 19 
2013-10 Meenala Marc Yagga Wagga Hannemoon Vretstorp 0582-910 49 
2013-07 Razldazl George (IRL) O'Såfina Almandins Vällingby 08-76 13 39

Avelsnytt 

niska bakom det namn du nämner på 
Facebook och baktalar. Naturligtvis 
ska vi fortsätta att ha diskussioner om 
sporten när vi träffas på banorna eller 
pratar med varandra online, men den 
allmänna tonen och hur vi behandlar 
varandra behöver förbättras. Det är 
en stor skillnad på att ogilla beslut och 
att ogilla människor, och gränsen där 
emellan måste vara tydlig för att vi 
alla ska kunna fortsätta driva denna 
fantastiska sport framåt och slutar 
förstöra varandra, och för varandra.

För mig personligen så gäller sam-
ma regler, bestämmelser och stadga 
för alla sällskap och medlemmar, och 
det spelar ingen roll vem man är eller 
vilken position man har inom spor-
ten. Styrelsens arbete är inte att hitta 
kryphål i regelverk och stadga för att 
vissa medlemmar anser sig ha stör-
re rättigheter eller bättre åsikter än 
andra medlemmar, vår roll i styrelsen 
är att efter bästa förmåga att förvalta 
det förtroende som vi fått av medlem-
marna.

Jag önskar lämna denna ledare med 
några sista ord i en positiv andeme-
ning. Det är med glädje jag kan berätta 
för er medlemmar att vi nu kunnat be-
tala av större delen av SHS lånet och 
att vi till vårkanten är totalt skuldfria! 
Nu börjar det roliga efter några tung-
fyllda år, där vi verkligen kan blicka 
framåt. Vad vill ni medlemmar se oss 
satsa medlemsavgifterna på?

Linda Edberg ordförande Shcf

derlag för SM  vilket kommer att tas 
upp på Kongressen 2014.

När jag och flera andra tillträdde i 
styrelsen, var förbundet på botten av 
en ekonomisk kris med skulder upp 
över öronen och massa arbete som 
låg släpande. Vi som var med på den 
kongressen minns säkert svårigheten 
med att hitta medlemmar villiga att 
ta sig an ett sådant massivt arbete 
som upprensning inneburit. De som 
tog sig an arbetet är eldsjälar. Det är 
vad jag vill kalla dem som arbetar i 
styrelsen med mig och som veckovis 
lägger ner timtal på tävlingslistor, re-
gistering, mail, telefonsamtal och te-
lefonkonferenser. De har lagt ner ett 
hästjobb på att rensa och organisera, 
men alltför ofta under det senaste 
året får de utstå skitsnack och smuts-
kastning för det arbeten de utför. 
Jag önskar att flera av våra medlem-
mar tänkte till, och inte glömmer 
att de här människorna ställer upp  
utöver vad som borde förväntas av 
dem, och faktiskt börjar behandla dem 
som medmänniskor i en familjesport, 
inte som dödsfiender i ett världskrig. 
Det kommer en tid som inte är allt 
för långt bort, då vissa av dessa med-
lemmar kommer lämna sina uppdrag 
och där nya medlemmar kommer be-
höva kliva upp och ta över facklan, 
en fackla som ingen kommer vilja 
hålla om det allmänna bemötandet 
är att behandla ledamöter på det sätt 
som numera anses fullt acceptabelt. 
Kära medlemmar, glöm inte bort att 
det är en annan medmänniska i tele-
fonen du skriker i, eller en annan män-
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Våren på Åkers
Ännu en sen vår, som påverkade vår 

säsongsstart. Träningen kom i alla 
fall igång och vi skulle ha en tävling 

den 11e maj, vi fick anmälningar och var 
på gång att lotta till tävling. Det visade sig 
att en del hundar inte hade betalt licensen 
i god tid enligt SHCF. Vår tävlingsledning 
tog tag i detta och fick alla att betala innan 
vi skulle lotta, men SHCF menade att de 
hundarna var rödmarkerade vid anmä-
lingstidens utgång.

Det blev då så att vi avstod att köra 
tävlingen, utan gjorde om den till en trail-
dag, då hundarna tränade i form av trail-
lopp. Bäst på medel var: O'Såfina, 32.47, 
No More Legend, 32.51, By By Mary Fly, 
32.64. Sprint: Bluff Buff, 18.63, Veyron, 
18.68, Risto, 18.77.

St Eriks Cup
Vår första tävlingsdag blev så sent som 
25 maj (har aldrig varit med om att SHS 
startat så sent). Vi fick ihop sex lopp med 
St Eriks Cup, som huvudlopp. Dessutom 
var inte alla lopp fulla. Vi hade även fått 
igång det gamla banspelet, fast med bara 
en kassa. 

En intressant debutant var snabbast på 
320 m. Moonica, 18.76, ägare My Leffler.

I St Eriks Cup, som hade ett starkt start-
fält, visade unghunden Sorrento sin höst-
form och tog en fin seger på 32.56 för Mona 
Augustsson, SHS, tvåa No More Legend, 
32.92, Lars o Anita Wicander, SHS, trea By 
By Mary Fly, 33.00, My Leffler, SHS.

Griffins Lopp
Nästa tävlingsdag var den 1/6. Nu med 7 
lopp, som var glest besatta. I högsta klas-
sen på medel, Griffins Lopp blev segraren 
No More Legend, 32.34, Wican, SHS före 
By By Mary Fly, 32.38, My Leffler, SHS, 
trea O'Såfina, 32.43, Jane Pettersson, SHS. 

På sprint var Elit Sprint för K1. Här vi-
sade Mr Benchmark att fjolårsformen var 
intakt, seger på 18.46 för Theres Johans-
son, SHS, före Moonica, 19.01, My Leffler, 
SHS.

Derbytävlingarna
Inbjudan till årets Derby var lite annorlun-
da än tidigare. SHS hade garderat sig mot 
få anmälningar genom att göra en generös 
inbjudan till årets derby. 2 kvartsfinaler på 
Åkers och 2 i Simrishamn, där Silversköl-
den och Ladies First även var kvallopp till 
derbyt. Bra prispengar i kvartsfinalerna, 
på Åkers var det 1500, 1000 och 500 kr till 
de tre första, i Simrishamn var det pris-
pengar i deras respektive lopp. De två 
bästa i dessa kval var direktkvalificerade 
till semifinal den 3 juli. Dessutom skulle 
det fyllas på med de högst graderade, som 
deltagit i kvalen och efter det andra med 
högst graderade. Startavgiften i semi och 
final var 0 kr. De tre utslagna i semin fick 
500 kr var. Alltså om man anmälde och 
kom 4-6 i semfinal fick man 500 kr, jag 
undrar om alla hade sett det. Man fick i 
princip 500 kr för att starta i semin.

Kvallopp till Derbyt
Lördagen den 15/6 hade vi bara 5 lopp, 

med tre fulla lopp. Det var GW Arrow 
Sprint och första kvalloppet i derbyt. Det 
innebar att vi kände oss tvungna att köra 
tävlingen fast det bara var fem lopp. 

GW Arrow Sprint i klass K1 blev en dub-
belseger för GHS. Segrade gjorde Respect, 
18.94, Wiik/Calzon före Starscream, 19.02, 
M Eriksson, trea kom Vombat, 19.05, Fam 
Svensson, SHS.

En fin debut gjorde Captain Kidd, som 
vann ett 550 lopp på fina 32.53, för Lars 
Marklund, SkeHK.

Startfältet i derbykvalet var i boxord-
ning: Jack, Sorrento, Wild Run Man, 
O'Såfina, No More Legend, Risto. Ett bra 
fält eller hur, två skulle direktkvalificera 
sig till derbyts semifinaler. In i första kur-
van har Sorrento ledningen före O'Såfina 
och Jack, på bortre raksidan drar Sorrento 
ifrån det övriga fältet till seger, O'Såfina 
närmar sig på upploppet bakifrån tar 
sig No More Legend sig förbi Jack i sista 
kurvan och blir trea i loppet. Resultat: 1. 
Sorrento, 31.82!!, 2. O'Såfina, 31.88!! 3. No 
More Legend, 32.35, 4. Jack 32.79, 5. Risto, 
32.93. 6. Wild Run Man, 33.34.

Semifinaler i Whippetderbyt 
och kval i Derbyt
Lördagen den 29/6 var starten på derby-
veckan, med 11 lopp och kval i de bägge 
derbytävlingarna samt en del kringlopp.

I Svenskt Whippetderby över 320 m var 
det två semifinaler. I den första var favo-
riten Xanté, som var Årets Whippet 2012. 
Han motsvarade favoritskapet och vann 
på fina 20.82 för Peggy Lundqvist, SHS, 
en bit efter var det strid om andraplat-
sen, som togs av DJ Vargtass, 21.24, Hans 
Larsson, VHS, före Mr Challenger, 21.30, 
K Nilsson, ÖHK-NoHS. De tre till final 
nästa lördag.

Även i nästa semifinal blev det favo-
ritseger för Moon Quake Shake, 20.88, 
K Nilsson, ÖHK-NoHS, här blev Goat-
Wools hundarna tvåa och trea, tvåa blev 
Xavi, 20.99 och trea Ylva, 21.26. Peggy Ek-

ström fick tre hundar till final. K Nilsson 
fick två hundar till final.

Denna dag var det dags för kvartsfi-
nal i Derbyt. Kvartsfinalerna på Åkers var 
sponsrade av Hässleby Veterinärpraktik. 
Startfältet var: 1 Risto, 2 Mr Benchmark, 
3 Jack, 4 Veyron, 5 Miss Li, 6 Chicago. 
Starten går och Mr Benchmark och Veyron 
är snabbast fram till kurva, Mr B går bra 
genom kurvan och Jack avancerar upp till 
andraplatsen, även Risto kommer starkt 
och håller tredjeplatsen, dom tre hundar-
na går bra på upploppet men behåller sina 
positioner in i mål, seger för Mr Bench-
mark, 32.65, fam Lindström, SHS, tvåa 
Jack, 32.71, Bo och Peter Norevik, SHS, 
trea Risto 32.73, fam Nyström, SHS, fyra 
blir Veyron, 32.88, Annelie Lundin, SHS, 
femma Chicago, 33.15, Peter och Maria 
Blomkvist, VHS, sexa Miss Li, 33.20, Berg-
vall/Åström, SHS. Miss Li kanske inte i 
form ännu efter löp.

Det var även ett kvallopp i Cindy Rose 
Tiktrofé, som togs hem av Sunstreak, 
32.82, Kari Lius, SHS.

Moon Quake Shake efter segern i Svenskt 
Whippetderby här med Katarina Nilsson, 
ÖHK-NoHS.

Whippet Derbyt finalen. Nr 5 är Moon Quake Shake i början på upploppet. Foto: Greyhound-
bilder.
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Eclipse Biofarmab hade sponsrat två 
lopp: Red Mills 320 och Red Mills 550. 320 
loppet vanns av Anakin, 19.66, Annelie 
Lundin, SHS, tvåa Zebb Tearlach, 19.66, 
Nils Bohman, ÖHK-NoHS. 550 loppet 
vanns av Al Vinn, 33.16, A-C Holmkvist, 
SHS, före Selene's Pärla, 33.21, Sabina Ha-
raldsson, SHS.

Semifinaler i Derbyt
Vi var nu framme vid onsdagen den 3 juli, 
vi hade 7 lopp, lagom en kväll. Det var 
semifinaler i Derbyt och Sahara Hotnight 
Memorial i klass M3, sponsrat av Rolf och 
Yvonne Petersen.

Till derbyt kom 1-2 hundarna från kva-
len på Åkers, från Simrishamn fick vi bara 
se Iam Knatte, som var fyra i Simrishamn, 
men han hade haft hosta och var ej i form 
där. Detta innebar att loppen fylldes på 
med hundar, som tävlat i försöken, det var 
tre stycken till förutom Iam Knatte. Detta 
innebar att vi hade fyra platser kvar, för 
övriga, som då kunde anmäla och starta 
utan kostnad och få minst 500 kr med sig 
vid 4-6 placeringar. Så vi fick 12 hundar 
till semifinalerna. Det fanns några smarta 
hundägare, som hade läst inbjudan or-
dentligt och passade på.

Den första semifinalen hade följande 
startfält: 1 Sunstreak, 2 No More Legend, 
3 Risto, 4 O'Såfina, som ströks för löp, 5 
Veyron, 6 Ulvasteg. Starten gick och Risto 
och No More Legend var snabbast iväg. 
Från ytterbox kom Ulvasteg snabbt upp 
och gick upp till andraplatsen genom kur-
van, på bortre rakan kom Risto igång och 
gick om Ulvasteg och närmade sig NML.. 
Veyron var nära fall och i sista böj kom 
Sunstreak starkt och gick upp till tredje-
platsen i mål. Tyvärr fick vi inga tider i 
loppet, men efter många klockningar på 
loppfilmen fick man till det ändå. Resul-
tat: 1a No More Legend, 32.20, Wicanders, 
SHS, (3:raka finalen, två vunna tidigare) 2a 
Risto, 32.22, Nyström, SHS, 3a Sunstreak, 
32.76, Kari Lius, SHS, 4a Ulvasteg, 33.33, K 
Lindberg, GHS, 5:a Veyron, ej tid, Annelie 
Lundin, SHS.

Semifinal två hade följande startfält: 1 
Jack, 2 Pennys Esmeralda, 3 Mr Bench-
mark, 4 Sorrento, 5 Iam Knatte, 6 Bromstick 

Zazu. Starten gick och upp till ledning 
gick Sorrento tätt följd av Iam Knatte, trea 
låg då Mr Benchmark före Jack. På upp-
loppet blev det förändringar, Iam Knatte 
gick om Sorrento till seger och Jack slog 
Mr Benchmark med en hundradel. Re-
sultat: 1a Iam Knatte, 31.95, Ann-Christin 
Persson, SkHK, 2a Sorrento, 31.99, Mona 
Augustsson, SHS, 3a Jack, 32.40, Bo o Pe-
ter Norevik, SHS, (tredje raka finalen), 
4a Mr Benchmark, 32.41 Fam Lindström, 
SHS, 5a Bromstick Zazu, 32.65, Gunilla 
Lindmark, 7HS, 6a Pennys Esmeralda, 
32.85, Åsa Wicander, SHS.

Två semifinaler i Sahara Hotnight Me-
morial. Euphoria vann den första på 33.04 
för fam Lindström, SHS. Den andra semin 
tog Capain Hook, 32.92, Minnea Hulting, 
SHS.

Finaldagen
Lördagen den 6 juli, 12 lopp, bra väder 
och hyfsat med lopp. Enda smolken för 
dagen var att banspelet inte fungerade, 

vi fick nöja oss med Fyrklövern och Trip-
peln.

På sprint kom Mr Benchmark igen och 
vann på 18.69, i ett annat sprintlopp debu-
terade Chocolate Rose med seger på fina 
18.77 för Christina Glimskog.

Sen fick vi se finalen i Svenskt Whip-
petderby över 320 m, startfältet var: 1 
Ylva, 2 Mr Challenger, 3 DJ Vargtass, 4 
Xavi, 5 Moon Quake Shake, 6 Xanté, som 
var favorit efter sin seger i semifinalen på 
bästa tiden. Starten gick och snabbast iväg 
var Moon Quake Shake, som vann ohotad 
före Xanté, som följdes av två stallkompi-
sar från Goat-Wools. Resultat: 1a Moon 
Quake Shake, 20.69, K Nilsson, ÖHK-
NoHS, 2a Xanté, 20.81, Peggy Lundqvist, 
SHS, 3a Xavi, 20.93, 4a Ylva, 21.09, 5a DJ 
Vargtass, 21.12, Hans Larsson, VHS, 6a 
Mr Challenger, 21.22, K Nilsson, ÖHK-
NoHS.

I ett M2 lopp fick vi se fina tider. Respect, 
32.39, Wiik/Carlzon, GHS, tvåa Chicago, 
32.83, M Blomkvist, VHS, trea Loverboy 
Song, 32.85, Björn Nyberg, MiHK.

Vi hade även ett kvallopp i Cindy Rose 
Tiktrofé, som togs hem av I Am Klara, 
33.02, My Leffler, SHS.

Finaldags i Sahara Hotnight Memorial, 
här visade unghunden Euphoria att semi-
finalvinsten inte var en tillfällighet, seger 
på fina 32.60, för Fam Lindström, SHS, 
tvåa blev The Last Lover, 32.99, Therése 
Asplund, SHS och trea Charlie Harper, 
33.31, Wiggfalk/Ehrnlund, SHS.

Det var nu dags för final i Derbyt, som 
lopp nr 9. Skulle No More Legend vinna 
sin tredje raka derbyfinal? Favorittippad 
var Sorrento före Iam Knatte, efter deras 
fina tider i semifinalen.

Startordning: 1 Sorrento, 2 Jack, 3 
Sunstreak, 4 Risto, 5 No More Legend, 
6 Iam Knatte. Starten går och det är No 
More Legend och Jack som är först in för-
sta böj, men Sorrento tar över ut ur kur-
van före NML, sen har även Iam Knatte 
fått upp farten och tar hand om tredje-
platsen före Jack. Resultatet blev: 1a Sor-
rento, 31.92, Mona Augustsson, SHS, 2a 
No More Legend, 32.08, Anita och Lars 
Wicander, SHS, 3a Iam Knatte, 32.33, Ann-
Christin Persson, SkHK, 4a Jack, 32.48, Bo 

Sahara Hotnight Memorial final. Fr. v. The Last Lover, Therése Asplund, SHS, segraren Eupho-
ria, Peter Lindström, SHS och trean Charlie Harper, A-C Ehrnlund, SHS.

Whippet Derbyt finalen. Fr. v. tvåan Xanté, Peggy Lundqvist, SHS, segrare Moon Quake Shake, 
Katarina Nilsson, ÖHK-NoHS, trea Xavi, Jan-Erik Lundqvist, SHS, fyra Ylva, femma DJ Vargtass, 
VHS och sexa Mr Challenger, ÖHK-NoHS.
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o Peter Norevik, SHS, 5a Risto, 32.62, Lena 
o Gustav Nyström, SHS, 6a Sunstreak, 
33.55, Kari Lius, SHS.

No More Legend blev den andre grey-
hounden genom tiderna som på tre raka 
derbyn fått placeringen 1,1,2. Air Song 
som avelstik har de senaste åren domine-
rat tävlingarna åtminstone på Åkers Ka-

nal. Sorrento är efter Rumble Impact-Air 
Song. No More Legend och Jack är efter 
Hallucinate-Air Song. Alla uppfödda av 
Almandins Kennel, Christina Glimskog. 
Jag vill uppmana någon av våra avelskän-
nare att skriva en artikel om Air Song och 
hennes avkommor.

Husvagnar
Det var som vanligt husvagnar runt ba-
nan, men inte fullt så många, som tidigare 
år. Det blev bl. a. en Chicagoturnering på 
torsdagskvällen och en grillfest på lörda-
gen.

Bo Norevik

Svenskt Greyhound Derby. Prispallen, med prisutdelare Mats Wicander och Frank Reijbrandt.

Derbyfinalen. Sorrento i ledning 
före No More Legend. Foto: Grey-
houndbilder.
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Förbundsordförande  
Linda Edberg, tfn 070-4713824,  
ordforandeshcf@gmail.com 
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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 Malin Månsson,  
Bodaredal 330, 446 93 Skepplanda. 
E-post: shcf@shcf.se
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frihet för verksamhetsåret 2012.
§ 14 Eventuella ändringar av regler för 
avgiftsuttag
Förbundsfullmäktige beslöt att
- att reglerna för avgiftsuttag behålls även 
inför 2014.
§ 15 Motioner
Motion 1: Motion ang. information från 
SHCF, Christian Hagberg/Anki Sinkko-
nen/ Monica Hagberg, 7HS
Förbundsfullmäktige beslöt att;
- att motionen anses besvarad.
Motion 2: Motion ang. inbjudan/rank 
mm, Christian Hagberg/Anki Sinkko-
nen/ Monica Hagberg, 7HS
Förbundsfullmäktige beslöt att;
- att avgiften för annonsering på uppfö-
darwebben tas bort och motionen i övrigt
anses besvarad.
Förbundsstyrelsen ska dessutom utreda 
vilka tekniska lösningar som kan finnas 
för att underlätta för sällskapen vid upp-
rättande av rankinglista och övrig hante-
ring av dokument inför tävling. Tekniska 
kommitteén fick även i uppgift att se över 
hur användandet av uppfångningsskyn-
ket kan förbättras.
Motion 3: Motion angående klassgränser, 
Christian Hagberg/Anki Sinkkonen/Mo-
nica Hagberg, 7HS
Förbundsfullmäktige beslöt att;
- att motionen anses besvarad.
Motion 4: Motion angående utländska 
starter, SHS
Förbundsfullmäktige beslöt att;
- att det av förbundsstyrelsen föreslagna 
testet genomförs och att motionen där-
med anses besvarad.
Förbundsfullmäktige föreslog därutö-
ver att det ska sättas en tidsgräns för hur 
gammalt ett svenskt resultat får vara för 
att ligga till grund för klassning av en 
utländsk hund. I de fall som hundens 
svenska resultat inte ryms inom tidsgrän-
sen ska återigen de två senaste utländska 
resultaten ligga till grund för klassning. 
Förbundsstyrelsen utformar ett förslag på 
lämplig tidsram.
§ 16 Val av ledamöter till Förbundssty-
relsen
Förbundsfullmäktige beslöt att välja;
Nina Bliding CIM till vice ordförande
Kent Andersson SHS till ordinarie leda-
mot. Christina Johansson SkHK till ordi-
narie ledamot.
Jessica Lundberg SkeHK till suppleant
§ 17 Förbundsstyrelsen informerar
Årets Hund
Frågan diskuterades gruppvis. Under-
laget kommer att sammanställas av för-
bundsstyrelsen som kommer att fatta be-
slut i frågan.
Spelfrågan
Uwe Mirsch informerade om utvecklingen 
i spelfrågan. Kontakter är tagna med spel-
bolag och inledande diskussioner pågår 
med flera olika intressenter. Förhandling-
arna kan vara känsliga varför informatio-
nen kring detta ska kommer att behandlas 
med viss försiktighet.
§ 18 Avslutning
Linda Edberg tackade Hans Bohman och 
Uwe Mirsch för deras insatser i förbunds-
styrelsen och uttalade dessutom en öns-

kan om att de behåller sitt engagemang i 
enskilda frågor, såsom spelfrågan.

Dessutom tackades alla ombud samt 
mötesordförande Mats Wicander för de-
ras engagemang och därefter avslutades 
mötet.

Växling till medeldistans licens
SHCF styrelse har på senaste styrelsemö-
tet beslutat om att minska antalet kortlopp 
för att få godkänd medeldistans licens från 
5 till 3. I övrigt samma villkor. Dvs hunden 
måste ha gjort sololopp på medel.  

Förklaring till 
klassningssystemet
1. Den stora anledningen till att hundkap-
pen behöver ett klassningssystem, är för 
att kunna få så jämna lopp som möjligt.
2. Vårt nuvarande system togs fram av 
Bo Ländin i samband med att Svenska 
Spel skulle bedriva spel på hundarna 
1999/2000. Bosse använde sig av grun-
derna från det rankingsystem som Schack-
världen använde sig av.
3. Grundtanken i vårt klassningssystem är 
väldigt enkelt, men lite svårt att förklara 

Förbundsfullmäktige 2013
Här en förkortad version av Protokoll för 
Förbundsfullmäktiges Årssammanträde 
2013. Dag: 13 april. Lokal: Stockholms 
Schacksällskaps lokaler, Ringvägen 9 C, 
Stockholm.
§ 1 Årssammanträdet öppnande
Förbundsstyrelsens ordförande öppnade 
mötet.
§ 2 Rapport angående val av fullmäkti-
geombud
Sällskapen har valt ombud vid sina års-
möte. De handlingar som enligt stadgan 
skall insänds har inkommit från alla säll-
skap. Förbundsfullmäktige beslöt att god-
känna rapporten samt att;
- Samtliga sällskap har valt sina ombud i 
enlighet med stadgan.
§ 3 Upprop
Förbundsfullmäktige beslöt att att:
– efter genomfört upprop, fastställa när-
varoförteckningen för ombuden samt att 
fastställa den samma som röstlängd. Det 
fanns 24 röstberättigade ombud närva-
rande.
§ 6 Val av:
- Ordförande för mötet. Förbundsfull-
mäktige beslöt att välja Mats Wicander.
- Sekreterare för mötet. Förbundsfullmäk-
tige beslöt att välja Malin Månsson.
- Justerare att tillsammans med ordfö-
rande justera dagens protokoll: Christina 
Johansson och Hanne Andersen.
- Två rösträknare: Nils Marklund och 
Duncan McKie.
- Granskningsutskott: Tom Pörhö (ordf), 
Agneta Pettersson och Lena Klöfver.
- Beredningsutskott: Kenth Pettersson, 
My Leffler och AnChristine Sinkkonen.
§ 8 Verksamhetsrapport, avser tiden 2013-
01-01-2013-04-12
Förbundsordförande Linda Edberg redo-
visade förbundsstyrelsens arbete fram till 
dags dato. Förbundsstyrelsen har under 
innevarande år arbetat med tävlingskalen-
der, frågan om dopingkontrollanter och i 
sina interna arbetsgrupper. Nina Bliding 
redovisade arbetet med den publika hem-
sidan och visade även upp densamma för 
delegaterna på mötet som uppmanades 
att ta upp diskussionen i sina sällskap om 
hur vi bäst anväder denna nya resurs.
§ 9 Förbundsstyrelsens verksamhetsbe-
rättelse
Förbundsfullmäktige beslöt att;
- godkänna rapporterna
§ 10 Förbundsrevisorernas berättelse för 
2012. 
Förbundsfullmäktige beslöt att;
- godkänna revisionsberättelsen
§ 11 Förfarande med över- och eller un-
derskott
Förbundsfullmäktige beslöt att; - i enlig-
het med förbundsstyrelsen förslag, låta 
årets överskott överföras i ny räkning.
§ 12 Granskningsutskottets ev. rapport
Ingen anmälan om granskning hade in-
lämnats. 
§ 13 Till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet 
för förbundsstyrelsen
Förbundsfullmäktige beslöt att;
-i enlighet med förbundsrevisorerna för-
slag att bevilja förbundsstyrelsen ansvars-



tidningen Svensk Hundkapp nr 1/20138

i ord. De två uppgifter som behövs är,  
Dagens resultat samt  ingående klass. Mer 
behövs inte för att få fram en fungerande 
klassning. Se bilaga 1 (finns på SHCFs 
hemsida).
4. Sedan ställde Svenska Spel krav på att 
det skulle framgå i programmet under 
vilket banförhållande som den enskilda 
hunden hade uppnått sin tid. Detta en-
bart för informera spelarna och så att 
programmen liknar de i Irland/England. 
För att få en banstandard så infördes det 
klassgränser.
5. Banstandarden har ingen som helst be-
tydelse för klassningen.
6. De så kallade klassgränserna har ingen 
annan funktion än att få fram en ban-
standard.
7. Banstandarden får man alltså fram efter 
att man klassat hundarna.
8. Hundarnas klassning visas i heltal med 
angivande av distans t. ex. M1 = Medel 
klass 1, m1 = Whippet klass 1 på medel.
9. Vi har infört en förenkling, i stället för 
att använda den siffermässiga bankondi-
tionen använda (L) för lätt bana +16 och 
mer, (N) för normal bana +15 till -15 samt 
(T) för tung bana -16 och mer.
10. Vi har för att få ett ännu rättvisare 
klassningsutslag börjat använda en be-
nämning (Verklig klassning). Detta inne-

bär att vid framräknandet av klasserna för 
en tävlingsdag så används den klassning 
som man skulle fått fram om man fortsatt 
att räknat ner klassningen och inte stannat 
vid klass 1 för de hundar som är snabbare 
än klass 1. Om en hund springer mer än 
en klassintervall under klass 1 borde den 
fått klass 0 sedan klass -1 osv. Likadant blir 
det för klass 5 och de hundar som springer 
långsammare än en eller flera klassinterval-
ler över klass 5. Som exempel för de snabba 
hundarna kan nämnas Whippeten Oxana 
som vid sitt banrekord i Borås 19,37 skulle 
fått klass -4. Detta är 5 klasser bättre än en 
klass 1 hund.

Klassintervallen är olika för hundraser, 
banor och distanser. Som exempel kan 
nämnas att klassintervallen för Greyhound 
på 550 vid Åkerskanal är 0,32 per tiondel i 
dagens snittid. Vilket ger att klassgränsen 
för klass 1 som vid nollbana är 32,75 då blir 
klassgränsen för klass 2 33,07. I resultatra-
derna så finns endast klass 1 – 5 angivna. 
De ”verkliga klasserna” används endast av 
klassnings personalen.
11. Det har även en stor betydelse på hur 
jämna loppen blir på antalet anmälda hun-
dar per klass och distans. Fler hundar = 
jämnare lopp.
12. Det som kan påverka klassningen nega-
tivt är hur väl hundarna har kunnat springa 

ett helt rent/fritt lopp, utan att påverkats 
av någon annan hund.
13. Varje distans klassas för sig. Även 
Greyhound och Whippet klassas för sig.
14. Irland har sedan 2006 använt samma 
klassningssystem som vi använder sedan 
2000. England har racingmanager som be-
stämmer loppen.

Semestertider Shcf
Förbundsstyrelsens kassör har semester 
tre veckor räknat fr.o.m. 18 juli, därför 
skall alla Licensavgifter till Shcf meddelas 
med kvittoverifikation direkt till Linnea 
Burman.
Lämpligast via mail till adressen " mo-
neysteps@telia.com "  

VALPAR
Det Þnns fortfarande nŒgra hanar och mšjligen en 
tik att boka i kullen efter No More Legend och 
Elektra. 

No More Legend har presterat ßer klass 1 tider Šn 
man kan rŠkna och han har vunnit klassiker 
sŒsom Svenskt Greyhound Derby, Svenskt 
Avelslopp, GŒsaloppet och SkellefteŒtrofen. 
Dessutom har han utnŠmnts till Årets Hund tvŒ Œr 
i fšljd och har ett gŠllande banrekord.

€ven Elektra Šr banrekordhŒllare och en van 
vinnare. PŒ hennes meritlista hittar vi bland annat 
segrar i Breeders Oaks och Tikmasters. 

Dessa valpar har fšrutsŠttningar  att bli nŒgot 
alldeles extra! Intresserad?  Hšr av dig!

0733-405912 eller malin@davantis.se
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Aktiviteter under veckan

Fredag 19/7. 18:00 Vi öppnar puben. Kom och umgås en stund!
Lördag 20/7. 14:45 Samling i depån inför invigning, 3st från varje klubb klubbfana, paraden börjar kl. 15.00
16:00 Tävling (SM försök). 20.00 Grillning med puben öppen. Ta med eget kött och tillbehör. Vi ordnar med 
grillar och sen äter vi tillsammans!

Söndag 21/7. 11:00 Brännboll för alla ungdomar och barn. En möjlighet att umgås och lära känna varandra! 
15:15 Åbyn-Byske Brukshundsklubb kör uppvisning med Weight Pull. 16:00 Tävling (SM försök tikar (W) och 
veteraner (G+W)). 19:00 Puben öppen 

Måndag 22/7. 13.00 Kubbturnering mellan regioner. Varje lag 3-4personer. Anmälan i klubbstugan senast kl 
12.00. 15.00 Träning för hundar som ej tävlar under veckan. 50kr/hund. Anmälan i klubbstugan senast kl 14.15. 
16:30 Lottning för tisdags- och onsdagstävling.17.00 Surströmming i klubbstugan (finns även korv) 60:-/pers. 
Anmälan i klubbstugan senast söndag kl 22.00. 18:00 Puben öppen

Tisdag 23/7. 15.00 Handlerutbildning för ungdomar 10-18 år. Kom och lär dig hur du tävlar din hund på kapp-
löpningsbana. 20kr/ungdom och då ingår fika! Anmälan i klubbstugan senast måndag kl. 17.00. 17:15 Åbyn-
Byske Brukshundsklubb visar upp rally-lydnad. 18.00 Tävling (SM semifinaler). 20:30 Puben öppen

Onsdag 24/7. 16:00 Lottning för fredagstävling. 17:15 Åbyn-Byske Brukshundsklubb kör uppvisning med agi-
lity. 18.00 Tävling. 20:30 Puben öppen

Torsdag 25/7. 13.00 Föreläsning- hundbeteende med Torsten Örnklo.  30kr/person och då ingår fika! Anmälan 
i klubbstugan senast onsdag kl. 16.00 (innan lottningen). 16:00 Final-lottning i klubbstugan. 18.00 SM-bankett 
på banan 200:-/pers. Anmälan till Solveig Marklund 070-2140629 eller i klubbstugan senast söndag kl 22.00

Fredag 26/7. 13.00 Domarkonferens i klubbstugan. 14:00 Prova-på-dag med Åbyn-Byske Brukshundsklubb. 
Kom och prova Weight-Pull, Agility och Rally-lydnad. 50kr/person (prova en gren, eller alla tre?) Anmälan se-
nast torsdag klockan 13:00 (begränsat antal platser). 18:00 Tävling (B-finaler). 20:30 Puben öppen

Lördag 27/7. 11:00 Ordförandekonferens i klubbstugan. 16.00 Tävling (SM finaler). Finaltävlingen avslutas 
med prisutdelning och flaggparad! Ca 20:00 Grillning med puben öppen. Ta med eget kött och tillbehör. Vi 
ordnar med grillar och sen äter vi tillsammans
 I samtliga startavgifter ingår veterinär- och dopingavgift. 

Tävlingsledare: Anne-lie Källmark Mobil: 070- 693 40 13. dark__seraphim@hotmail.com         
Madelene Anefur Marklund Mobil: 070- 258 99 51. manefur@hotmail.com    
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Efter en prövningarnas vinter kunde 
Mariedal Park äntligen välkomna 
hundkappare och besökare till årets 

första tävling. Under vintern har kommu-
nen vänt upp och ned på innerplan och för 
den delen mer eller mindre hela området 
runt banan. Detta har förstås inneburit 
en hel del extra jobb för klubben och så 
sent som i mitten av maj inte ens vågade 
drömma om att köra hundkapplöpning 
på platsen. Men efter ett par duster med 
de ansvariga från kommunen sattes det 
full fart och i långa loppet området och 
banan att kunna dra nytta av dessa för-
ändringar.

Till råga på allt passade målfotoutrust-
ningen på att lägga av. Så vid den första 
tävlingsgdagen rådde febril aktivitet i och 
kring tornet för att klara av utmaningen. 
Det filmades, klockades och fotografe-
rades så det stod härliga till. En mindre 
armé av funktionärer var inblandade och 
all heder åt dem som trots allt löste upp-
giften. 

 Första sprintloppet vanns klart, till 
funktionärernas förtjusning, av Dooleys. 
Nästa lopp blev en kamp mellan Marie-
dals sprintdrottning Tosca och boråsklub-
bens motsvarighet Persephone. Denna 
dag blev det seger för Borås men Tosca 
bjöd upp till dans och det var inte med 
någon större marginal som Persephone 
tog hem rosetten i dagens näst högst klas-
sade lopp.

Det högst klassade gänget på sprint 
fick en värre resa. De kom i samlad trupp 
in i första böj och det slutar ju sällan lyck-
ligt. Så inte heller idag, då Mr Benchmark 
fick benen undansopade och föll. Secret 
O´Sarah, som hållit sig i sitt ytterspår, 
klarade sig bra och drog på ut ur kur-
van. Bluff Buff, som också haft det tufft, 
hängde på, men hann inte riktigt ikapp. 
Bakom kämpade Ulvasteg som glädjande 
nog hade förlåtit Alingsburarna och tack 
vare det kunde knipa tredjeplatsen.

På medeldistans skulle vi få se delar 
av Tikeliten göra upp om den jättelika 
bucklan till Västsvenskt Oaks. På plats 
fanns startsnabba By By Mary Fly, smarta 
Kacela, starka Sparkling Blue och talang-
fulla Curie. Alla dessa utmanade titelför-
svararen den luriga Hazel O`Hannah som 
gjorde ett så fint lopp förra året när hon 
svepte hela det gänget i ytterspår. 

Starten kändes, som vanligt, viktig. 
Skulle By By Mary Fly ta spets så skulle 

Äntligen - tävlingar i Alingsås

hon vara svår att runda. Först ur burarna 
kom dock Curie och på utsidan av henne, 
Kacela. Curie pressade Kacela hela vägen 
genom första böj där Kacela längde på ste-
get och gick om trots att hon fått springa 
i tredje spår hela vägen. By By Mary Fly, 
som alltså inte prickat starten, tog sig 
ikapp och lurade bakom täten. Så fort det 
öppnade sig gick även hon förbi Curie och 
tog en säker andra plats. Kacela kunde 
dock segla iväg och vinna ohotat, en seger 
hon var väl värd om inte annat efter hen-
nes lysande uppvisning i Avelsloppet för-
ra året. Curie fick se sig snuvad på tredje 
platsen med några ynka centimeter av ti-
telförsvararen Hazel O`Hannah som även 
i år svarade för en luring i och med sin 
starka avslutning. Femma idag var Spark-
ling Blue som efter en fin första kurva fick 
en smäll och därmed inte kunde göra sig 
själv rättvisa under resten av loppet. 

Utöver detta sprangs också Keops lop-
pet där unga Keops Paris Peg visade att 
hon ärvt mamma Balalajkas start. Stora-
syster Carmen jagade tappert men kunde 
inte göra något åt den undflyende Paris 
Peg. Bakom dessa var det stökigt men 
Hunting O´Hara höll sig undan pojkarna 
kaos och kom in på en tredje plats. Stö-

kigt var det också i det sista loppet där vi 
dock fick stifta bekantskap med en stjärna 
i vardande, Kip Winger, ett namn vi säkert 
kommer att höra igen. 

Damernas
Nästa tävlingsdag var det dags att springa 
om de klassiska Damernas-titlarna, nu-
mera med undantag av whippet, en täv-
ling för klass tre hundar. Dagen började 
dock med att Jayden James och El Royal 
Tissot tog varsin enkel seger. För El Royal 
Tissot var detta dessutom debuten så där 
var lyckan dubbel. I tornet var stämning-
en lugt ty efter sju svåra år hade man fått 
igång målfotot och var därmed redo för 
kvällens utmaningar. 

Först ut av Damernasloppen var ett 
spännande sprintlopp. Tosca tog planen-
ligt ledningen in i böj men där kom Forza 
Frendin och Yalumba och utmanade och 
på insidan gjorde Sparkling Blue en at-
tack. I utgången av kurvan var det ganska 
jämt skägg mellan deltagarna och då kom 
Cuire. Denna talangfulla energiska blåa 
dam som aldrig varit utanför pallen men 
heller aldrig varit överst stack nu näsan 
främst och vann ett par steg framför Forza 
Frendin och Tosca. 

Damerna Sprint, första böj.

Damernas Sprint, prispallen. Damernas Hanar, prispallen.
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Äntligen - tävlingar i Alingsås

Speedy Prince lopp.

Damernas Whippet, prispallen.

Hanarna var endast representerade 
med tre gossar, alla födda Keops. Loppet 
blev ändå spännande och alla deltagarna 
hade vid något tillfälle ledningen. Fram-
förallt stod kampen mellan bröderna Pas-
cal och Power Point. Den senare visade 
styrka och mod men i slutändan vann  
Keops Pascal på ork då han sträckte på sig 
de sista metrarna och drog ifrån. Två var 
alltså Keops Power Point och trea Keops 
Octopus. 

Tikarna däremot var fulltaliga och inte 
heller denna gång fanns det inget att göra 
åt Keops Paris Peg. Carmen och Eos Pärla 
stred om andra platsen, en strid som Car-
men vann med två hundradelar. Bakom 
dessa gjorde Lady Godiva en strålande 
upphämtning efter en inte lika impone-
rade start. 

Högst klassade loppet för dagen var 
alltså Damernas Whippet. Det var ett 
fint startfält som samlades i boxarna och 
loppet blev därefter. Ledningen togs av 
Lingonräser som tidigare visat att han 
gillar Alingsåsbanan. Även hemma hun-
den Paanga syntes i täten men fick fort ge 
sig för den forcerande norrmannen Kalle 
Kula som plockade placering efter place-
ring. I sista kurvan var han ikapp även 
Lingonräser och vann övertygande fram-
för Lingonräser och Apollo som även han 
stod för en fin upphämtning i detta hans 
debutlopp. 

Nu laddar vi om inför hösten då det 
stundar Avelslopp, Breeders, Grand Prix 
och Charlie Brown Trophy. Några av de 
nyss nämnda kommer vi få se då, och 
många därtill. Väl mött då!

MaliN MåNssoN

Lite Smått o Gott 
från Cimbria
Årsmöte
I rykande snöstorm över Österlen hade 
vi årsmöte på Tågarpsgården den 23 feb- 
ruari. Eftersom Inger och Sture redan hade 
klart med flyttning till Örebro samt att 
Micke och Camilla aviserat om flyttning 
norrut, blev det lite förändringar i styrelse 
och andra betydelsefulla poster. Efter sed-
vanlig val blev det även en diskussion 
om vår Jubileumsvecka, som olyckligtvis 
kolliderar med SkHk och Derbyt i SHS. 
Vi försökte att vara realister – det finns 
inte hundar till alla tävlingar under hel-
gen den 6 -7 juli. Vi skulle alla förlora på 
detta. Vi bestämde att undersöka om det 
var möjligt att flytta våra tävlingsdagar.    

Styrelsen för 2013;
Ordf: Christel Tevin
Vice ordf; Gerty Persson
Kassör Stefan Vilör
Sekr; Lennart Jonsson
Ledamot; Rose-Mari Persson
Suppleanter; Nina Bliding – även täv-
lingsledare, Mats Nilsson.

Loppis
Vår avsikt var att hålla loppmarknad i 
cafeterian på banan under Påskhelgen, 
då många besöker Österlen för en Kon-
strunda. Nu var inte vädret det bästa med 
snö under långfredag och påskafton. Våra 
medlemmar tömde (?) sina förråd på onö-
diga prylar och påskafton körde vi igång. 
Efter annons i tidningen under komman-
de helger, har vi skaffat oss en extra in-
komst med försäljningen – en välkommen 
inkomst i klubbkassan. Det känns som det 
är en social kontakt för besökande och 
dessutom passar vi på att göra reklam för 
hundarna och sporten över en kopp kaffe 
med hembakat. Några har aldrig varit på 
hundkapp medan andra kände väl till vår 
hemsida – således besökare med olika 
bakgrund. 

Jubileumsvecka
Efter noggrant övervägande, har vi be-
stämt att ändra tävlingsdagarna för Jubi-
leumsveckan. Nu kör vi två dagar i mid-
sommar och en stora finaldagen blir nu 
i stället den 29 juni. Vår förhoppning är 
därmed att få tävlande hundar till samt-
liga lopp. Håll ögonen öppna för mer in-
formation via vår hemsida.

Gerty
(Detta bidrag var insänt i maj, men nr 1 är ju 
försenat, Reds anm.)

Sekreteraren Lennart Jonsson vid Loppisen.
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Efter en lång vinter som inte vill släp-
pa taget om oss var det äntligen dags 
för premiär i Borås. Och som vanligt 

bjöd Borås till fin tävling och rivstartade 
med European Tour. Med gäster från kon-
tinenten blev det en spännande tävling 
med inslag av dramatik.

Tävlingen började med ett klass 2 lopp 
Euro Tour Dogs över 492 m. Det var en 
jämn start mellan Winnertip och Maffia. 
Det blev tuff kamp men Maffia tog led-
ningen på bortre rakan och höll loppet ut 
och vann på tiden 29.40 Winnertipp blev 
tvåa på tiden 29,49 och Charlie Harper 
avslutade starkt på en 3e plats på tiden 
29,61.

I dagens andra lopp Euro Tour Dogs 
över 492 m klass 1 Fick vi se tävlingens 
prestation i form av Starscream. Som efter 
en snabb start skar ner framför No More 
Legend han kämpade fint hela loppet och 
som vi alla vet kommer No More Legend 
starkt på slutet med idag kunde ingen be-
segra Starscream som vann på tiden 29,05. 
No More Legend 2a på tiden 29,10 trea 
blev Holdem Impact 29,67. Efter loppet 
hittade vi Marcus Ericsson en väldigt glad 
och mållös ägare till Starscrem  som bara 
sa : Finns inget att säga!!. Men oj vad husse 
och hund gick och mös resten av kvällen. 

Lopp 3 Euro Tour Dogs över 492 m 
klass 4 avgjorde Crimdon Cronus direkt 
som tog starten och höll in i mål på ti-
den 30,07  Keop`s Octopus som höll sin 
position hela loppet och blev 2a på tiden 
30,38. Hemma hunden Hearts debuterade 
idag och gjorde ett fint lopp och blev 3a 
på tiden 31,19.

Lopp 4 Euro Tour Bitches över blev 492 
m  klass 1.  Queen Jade tog ledningen efter 
en jämn start men på bortre rakan började 
By By Mary Fly avancera och avgjorde på 
upploppsrakan och vann på 29,44 2a kom 
den Slovakiska hunden Queen Jade på ti-
den 29,50 3a blev Kacela på tiden 30,03

Lopp 5 Euro Tour Dogs 320 m klass 3. 
Då var vi framme vid dagen första sprint-
lopp som blev ett riktigt struligt lopp för 
herrarna. Tack och lov så höll sig alla på 
benen och kom i mål. Bromstick Scar 
vann på tiden 19,03 2a, blev Orbinson på 
19,42 3a blev Forza Frendin på 19,67

Inför lopp 6 blev det dramatik. En orm 
hade kommit in på banan och låg borta 

i kurvan vid 550 boxen. 
Funktionärer sprang in 
och försökte få bort or-
men med pinnar m.m. 
men en fast besluten täv-
lingsledare Anki Sink-
konen som ville att täv-
lingen skulle fortsätta av-
gjorde denna kamp. Tog 
upp ormen med handen 
och slungande ormen 
över staketet. Anki – 
Orm 1-0. Nu kunde lopp 
6 Euro Tour Bitches 320 m 
klass 2 komma in på ba-
nan. Chakana tog starten 
men tröttnade i första böj 
det tackande Persephone 
för som vann på 18,90, 2a 
blev Glimma på 19,11 och 
3a blev hemma hunden 
Eos Pärla 19,17

Inför lopp 7 Euro Tour 
320 m klass 1 öppnade 
sig himlen och vi fick ett 
skyfall utan dess like. Täv-
lingarna blev uppskjutna 
en halv timma, men ban-
gruppen i Borås gjorde ett 
fint jobb med att få bort 
vattnet så kunde lopp 7 
äntligen starta. Starten 
var jämn mellan Elvis The 
King och Wild Run Mann. 
Elvis The King såg ut att 
ha loppet i sin hand. Men 
den starka hunden The 
Blue Pearl kom som skju-
ten ur en kanon och vann 
på 18,95 2a Elvis The King 
på 19,00 och 3a Wild Run 
Mann på 19,10

Lopp 8 Euro Tour 320 
m klass 4. Veteranen Zebb 
Tearlach tog ledning efter 
en jämn start med alla hundar. In i första 
böj höll han railen med Yalumba i hasorna. 
Vid utgången av kurvan gick Yalumba ut 
ett spår och med bra fart rundade ledaren 
och tog hem segern på 19,68 tvåa blev 
således Zebb Tearlach på 19,76 trea blev 
denna gång Jayden James på 19,80

Lopp 9 Euro Tour Bitches 320 m klass 
3. Mustang Minogue tog starten och ledde 
hela vägen till mål. Hon vann på tiden 
18,74 2a blev Keop`s Paris Peg på 19,48 
Tosca blev 3a på 19,50.

Lopp 10 Då var det dags för Whippets 
att göra entre på banan. Klass 1 lopp för 
hanar med stor favoriten Orlando. Han 
gjorde heller inget misstag och vann på 
tiden 20,38 tvåa blev Rix på 20,50 trea i mål 
blev Magmatic Ocean på 20,77 

Lopp 11 Om Orlando var stor favorit 
i förra loppet så hittar vi en ännu större 
favorit i form av Oxana som förmodligen 
är den bästa av dom alla. Med en splittid 
på 6,02 var Oxana överlägset först i mål 
på fantastiska tiden 19,68. Tvåa blev Royal 
Melody som hängde på bra på startrakan 
för att sedan se Oxana försvinna. Tiden 
på Royal Melody blev 20,28 trea blev Riva 
på 20,47.

Sol, Regn och Orm i Borås 9 Juli

Lopp 8. Starten. Box 4 Zebb Tearlach i ledning, Box 1 Yalaumba, 
box 2 Kourtaki, box 3 Jayden James, box 5 Keops Of Course, 
box 6 Dooley's.

Lopp 8 igen in i första kurvan. Nu leder Yalumba före Jayden 
James och Zebb Tearlach

Lopp 12 Här ledde hemmahunden 
Hembra från start till mål och vann på 
tiden 21,32 Två blev Blå Mocca på 22,05 
och trea blev Bentley på 22,38.

Vi tackar Borås för trevlig tävling och 
önskar alla välkommen tillbaka.  Vid tan-
genterna Cecilia & Fredrik Aichhorn

Hembra med Mia Brandt
Vattnet måste ledas ut från banan. Bilder från 
Borås Ulrika Tenghede.
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Tävlingskalendern 2013
Översikt av tävlingsdagarna för år 2013, komplett tävlingsinbjudan kommer att finnas 
på respektive sällskaps hemsidor. Se länkar på www.shcf.se

Maj
4/5 Lördag Åkers Kanal
4/5 Lördag Tommarp
11/5 Lördag Borås
11/5 Lördag Åkers Kanal
18/5 Lördag Västerås
19/5 Söndag Alingsås
22/5 Onsdag Landskrona
25/5 Lördag Landskrona
25/5 Lördag Åkers Kanal  St Eriks Cup
26/5 Söndag Järbo

Juni
1/6 Lördag Midlanda 
1/6 Lördag Åkers Kanal 
6/6 Torsdag Alingsås
8/6 Lördag Västerås
9/6 Söndag Borås 
15/6 Lördag Åkers Kanal 
15/6 Lördag Landskrona
19/6 Onsdag Järbo Midsommartävlingar
22/6 Lördag Järbo Midsommartävlingar
22/6 Lördag Tommarp Midsommartävlingar
26/6 Onsdag Alingsås
29/6 Lördag Skellefteå
29/6 Lördag Åkers Kanal Derbyt försök
29/6 Lördag Tommarp Sommarveckan
30/6 Söndag Tommarp Sommarveckan

Juli
3/7 Onsdag Åkers Kanal Derbyt semifinaler
6/7 Lördag Åkers Kanal Derbyt final 
6/7 Lördag Midlanda 
6/7 Lördag Tommarp Sommarveckan
7/7 Söndag Landskrona 
13/7 Lördag Borås 
13/7 Lördag Älvsbyn 
14/7 Söndag Älvsbyn
20/7 Lördag Skellefteå SM Kvartsfinaler
21/7 Söndag Skellefteå SM Kvartsfinaler
23/7 Tisdag Skellefteå SM kringlopp
24/7 Onsdag Skellefteå SM Semifinaler
26/7 Fredag Skellefteå Finaler övriga cuper
27/7 Lördag Skellefteå SM Finaler

Augusti
3/8 Lördag Järbo
7/8 Onsdag Borås 
8/8 Torsdag Borås 
10/8 Lörndag Borås 
11/8 Söndag Borås 
10/8 Lördag Midlanda 
11/8 Söndag Åkers Kanal
17/8 Lördag Landskrona 
17/8 Lördag Västerås Mälartrofén semi 
24/8 Lördag Västerås Mälartrofén finaler 
24/8 Lördag Skellefteå
25/8 Söndag Alingsås Avelsloppet
31/8 Lördag Åkers Kanal

September
1/9 Söndag Alingsås Avelsloppet Final
7/9 Lördag Borås
7/9 Lördag Åkers Kanal
8/9 Söndag Örebro
14/9 Lördag Landskrona
14/9 Lördag Västerås
21/9 Lördag Borås
21/9 Lördag Järbo Gästriketrofén semi
28/9 Lördag Järbo Gästriketrofén finaler
29/9 Söndag Alingsås Breeders semi
29/9 Söndag Åkers Kanal

Oktober
5/10 Lördag Västerås
6/10 Söndag Alingsås Breeders Final
12/10 Lördag Borås 
12/10 Lördag Åkers Kanal 
19/10 Lördag Åkers Kanal 
19/10 Lördag Tommarp 
26/10 Lördag Åkers Kanal 
26/10 Lördag Landskrona 

November
2/11 Lördag Landskrona 

1


