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Årets hundar 2010
Under kongressen i Örebro, presentera-
des Årets Hundar och de nominerade. Se 
övriga Årets Hundar på sidorna 3-6.

Årets Saluki, Byleist, Thomas Ankarås, VHS

Årets Hund 2010

Talisker
Maria Blomkvist, SHS

Årets Whippet 2010

Banana Split
Kurt & Marie-Louise Rönnberg, VHS

Årets Saluki 2010

Byleist
Thomas Ankarås, VHS

Årets Whippet, Banana Split, Kurt Rönnberg, VHS Årets Greyhound, Talisker, Maria Blomkvist, SHS.

Hades Pearl leder före Ares i Västsvenskt Derby i 
Alingås, läs mer om hösten i Alingsås, sid 19.

Tävlingskalender 2011
Se sid 21.
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Tack för förtroendet
Vid kongressen i Örebro valdes jag till 
ordförande för SHCF de kommande två 
åren. Jag vill tacka delegaterna och säll-
skapens medlemmar för förtroendet. Jag 
vill också tacka min familj som tar en del 
av de arbetsuppgifter jag annars skulle 
göra hemma men som jag nu lägger tid på 
förbundsarbetet istället.

Jag lovar att göra mitt bästa för att vår 
älskade fritidssysselsättning skall vara så 
angenäm, positiv, trevlig och berikande 
som möjligt. Vi är en mängd individer 
med olika mål och mening om varför vi 
sysslar med hundkapp. Det blir en gigan-
tisk utmaning att göra alla lyckliga och 
tillfredställda, men som sagt, vi i styrelsen 
skall och kan bara göra vårt bästa efter vår 
bästa förmåga.

Min personliga uppfattning är att vi har 
en stabil och bra grund att bygga framåt 
på. Vi har fler hundraser på våra banor, 
därmed fler medlemmar som bidrar till 

organisationen och ekonomin. Framförallt 
är det fler Whippet och Saluki som vi sett 
på våra banor under 2010. Vi har en mer 
positiv stämning ute bland medlemmarna 
känns det som. Vi har anpassat organisa-
tionen inom sporten för den ekonomi som 
vi nu har att tillgå utan något riksspel.

Vi har en demokratisk och aktiv orga-
nisation för att ta snabba beslut när det 
behövs.

År 2010 kände jag det som att vi började 
vända trenden med medlemsminskning 
och färre hundar till start till att vi blir 
fler aktiva hundkappare, vi genomförde 
några fler tävlingar under 2010 än under 
2009. Vi skickade ut och godkände fler B1 
licenser på många år vilket är positivt för 
sporten. Jag upplevde det också som att 
det blev fler valpkullar från våra duktiga 
uppfödare. Våra sällskap finner nya möj-
ligheter till intäkter genom bl. a. inoffi-
ciella hundutställningar, hyra ut banan till 
externa aktiviteter, med mera. Positivt för 
sällskapen, stärker sällskapens ekonomi 
och definitivt ett sätt att marknadsföra vår 
sport och våra hundar. VHS genomförde 
ett mycket bra SM, Cimbria och SkHK 
hade två ypperliga europatävlingar och vi 
fick se en ny superkull på banorna under 
året. KUL.

Vad vi i styrelsen för SHCF skall fo-
kusera på framöver för att utveckla och 
skapa fortsatt tillväxt i sällskapen och i 
förbundet ber jag att få återkomma till i 
kommande krönikor då vi i styrelsen skall 
ta denna diskussion vid vårt första sam-
manträde på det nya året, 2011.

Vår vision skall genomföras: Fler hun-
dar och fler hundkappare ute på våra täv-
lingsarenorna. Vi är alla värda det.

Med dessa ord ber jag att få framföra en 
riktigt God Jul och ett riktigt Gott Nytt År 
till alla hundkappare.
Hundhälsningar
Hans Bohman

Ordföranden har ordet

Lite om Kongressen och Årets Hundar
Kongressen avhölls, som tidigare medde-
lats den 20-21 nov i Örebro. Min bil var 
packad inför resan. Det var jag, min sam-
bo Solveig och Birgitta Söderberg, som 
skulle vara diskjockey på lördagskvällens 
fest. Dessutom Mona Augustsson, som 
var med som åhörare. Hela bakluckan var 
upptagen av en diskotekanläggning, som 
vi hade hyrt på Bittes skola. Det blev en 
resa i snöfall och halt väglag, men vi kom 
fram i tid i alla fall.

Det var nog en av de mest välbesökta 
kongresserna, många delegater och åhö-
rare, jag tror att det var ca 70 personer på 
plats, beträffande kongressens genomför-
ande, se sep artikel med kongressproto-
koll.

SHCFs styrelse hade haft styrelsemöte 

på fredagskvällen och då bland annat 
nominerat hundar i Årets Hund och sen 
utsett respektive Årets Hundar. När det 
gällde whippet, så utsågs Årets Whippet 
genom whippetdivisionen. 

Malin Månson hade sedan gjort i ord-
ning en fin presentation av de nomine-
rade, som kongressen fick ta del av vid 
avslutningen av förhandlingarna på lör-
dagseftermiddagen. För att hålla oss i 
spänning, så skulle sedan Årets Hundar 
presenteras på söndagen.

Under lördagskvällens fest, så delades 
två nya utmärkelser ut, för Årets Tränare 
och Årets Uppfödare, när det gällde grey-
hund. Efter maten, så blev det en fråge-
sport mellan borden, där vinnande lag 

Forts sid 7



tidningen Svensk Hundkapp nr 6/2010 3

Nominerade

Årets Veteran 2010

Balalajka Reßection FrŠcke Fredrik

Nominerade

Årets Sprinter 2010

Cherokee Delight Day Ed Vinn

Pennys TrixMr Speed Zoogan
Cherokee, Åke Nordin, CIM. Delight Day, Katarina Lindberg, GHS. Ed Vinn, Ann-Catrin Holmkvist, SHS, Mr Speed, Kari Lius, SHS, Pennys Trix,  
Hans Åke Andersson, CIM. Zoogan, Berit Sundgert, 7HS.

Balalajka, Malin Månsson, GHK, Reflection, Theres Johansson, GHS, Fräcke Fredrik, Maria Karlsson, MiHK.Forts sid 7
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Nominerade

Årets Rookie 2010

Advantage Curry Kanon
Elf Jack

Nitro Methane No More Legend O«SŒÞna Offshore Dream

Nominerade

Årets Stayer 2010

Annies Song Balla Singoalla

Crimdon Mustang

Caisa

Rocket BabyFabs Jolanta
Annies Song, Jane Pettersson, SHS. Balla Singoalla, Annelie Svarvén, SHS. Caisa, Jeanette Frid, SHS. Crimdon Mustang, Ingela Yltén, SkeHK. Fabs 
Jolanta, Cristina Johansso, SkHK. Rocket Baby, Jesper Ljungblad, SkHK.

Advantage, Lars o Anita Wicander, SHS. Curry Kanon, Yvonne Petersen, SHS, Elf, Camilla Johansson, CIM. Jack, Bo o Peter Norevik, SHS. Nitro 
Methane, Katja Fredriksson, NHK/Äl, No More Legend, Lars o Anita Wicander, SHS, O'Såfina, Jane Pettersson, SHS, Offshore Dream, Annelie 
Gauffin, SHS.
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Nominerade

Årets Tik 2010
eller - Stockholm Stockholm Stockholm

Annies Song Balla Singoalla

Flower Power

Caisa

O«SŒÞna Rosa Parks

Nominerade

Årets Hund 2010

Talisker

Crimdon Boa Hades PearlCurry Kanon

Nitro Methane No More Legend

Annies Song, Jane Pettersson, SHS. Balla Singoalla, Annelie Svarvén, SHS. Caisa, Jeanette Frid, SHS. Flower Power, fam Andersson, SHS, O'Såfina, 
Jane Pettersson, SHS. Rosa Parks, Christina Glimskog, SHS.

Crimdon Boa, Catrin Sandgren, MiHK, Curry Kanon, Yvonne Petersen, SHS, Hades Pearl, Madelene Karlsson, 7HS, Nitro Methane, Katja Fredriks-
son, NHK/Äl. No More Legend, Lars o Anita Wicander, SHS. Talisker, Maria Blomkvist, SHS.
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Årets Tik 2010

Rosa Parks
Christina Glimskog, SHS

Årets Stayer 2010

Caisa
Jeanette Frid, SHS

Årets Veteran 2010

Balalajka
Malin Månsson, GHK

Fräcke Fredrik
Maria Karlsson, MiHK

Årets Rookie 2010

Nitro Methane
Katja Fredriksson

No More Legend
Anita & Lars Wicander

Årets Hundar 2010

Årets Veteran, delades på två hundar. Ovan till vänster: Balalajka, Malin Månsson, GHK och Fräcke 
Fredrik, Maria Karlsson, MiHK

Även Årets Rookie delades på två hundar. Ovan till vänster: Nitro Methane, Katja Fredriksson, NHK/
ÄL och No More Legend, Lars o Anita Wicander, SHS,

Årets Sprinter, Ed Vinn, Ann-Catrin Holmkvist, SHS.

Årets hundar för Whippet, Saluki och Greyhound, se sid 1.

Till höger: Årets Stayer, Caisa, Jeanette Frid, SHS.

Årets Tik, Rosa Parks, Christina Glimskog, SHS.
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bra start likaså DS-En Stor Stark som tog 
över ledningen i första kurvan. DS-En Stor 
Stark (Derek–BS-Juliet) släppte sedan ing-
en förbi sig utan segrade på 34,42. Tvåa 
kom CA-Glavio på 34,52 och trea starke 
DS-Leffe Blond på 34,62. 
Saluki Mälartrofé Sprint Kö

I starten visade Ghan-
nam att gammal är 
äldst, men sedan var 
det Byleist-show. By-
leist (Kamaleddin 
Kadyn–Binti) vann 
återigen och satte 
även nytt banrekord, 
20,34. Tvåa kom 
Ghannam på fin tid 
20,49 och trea Ghaf-
far på 20,93.

29:e Augusti
Alamo Gold Sprint 
K3
Nykomlingen Moo-
nami (Webwhiz– 
Luna Nueva) var på 
hugget och prickade 
starten perfekt. Hon 
kunde vinna på fina 

17,47. Bakom henne var det lite positions-
ändringar, men till slut kunde Hanky 
Panky ta andra platsen på 17,72. In som 
trea tog sig Shark Mackerel på 17,84 efter 

fick förbundsnålar. Kvällen avslutades 
med dans till diskjockeyn Birgitta Söder-
bergs ledning. Det var bra stämning på 
dansgolvet, en glad gamäng från GHS, 
satte verkligen fart på flickorna.

Det blev sedan en tidig morgon, för-
handlingarna fortsatte tidigt. Vi blev sen 
klara med allt före lunch. Kongressen 
avslutades med utdelning av förbundets 
förtjänsmärken, Lars Wicander avtacka-
des som förbundsordförande, även Gert 
Henningsson fick ett tack för sitt arbete, 
som förbundssekreterare.

Till slut så presenterades Årets Hundar, 
tidningen har tagit del av presentatio-
nerna, som även varit utlagda på inter-
net. Hundarna skall sedan få sina täcken i 
samband med SM i Borås.

Bo Norevik

Årets Uppfödare 2010
1. Almandins Kennel, Christina  

Glimskog, SHS 44
2. Sjudragets kennel, My Leffler,  

SHS  41
3. Crimdon Racing, Duncan McKie, 

SkeHK 35
4. Tali Ho Racing, Helené Lius, SHS 26
5. Hadesrikes, Madelene Karlsson,  

7HS 22
6. Annelie Svarvén, SHS 20
7. Heartlines, Yvonne Flink, MiHK 16
8. Quantico, Carita Classon 11
9. Azze's, Susanne Lagerkvist, GHK 9
9. Comose Racing, Annelie  

Markert, 7HS 9

Årets Tränare 2010
1. Ann-Christin Holmkvist, SHS 14
2. Jesper Sötofte, Danmark  11
3. Madele Karlsson, 7HS 10
3. Helené Lius, SHS 10
5. Lars Wicander, SHS 9
6.  Maria Blomkvist, SHS 8
6.  My Leffler, SHS 8
6. Berit Sundgert, 7HS 8
9.  Cathrine Sundgren, MiHK 7
9.  Mikaela Hagman, VHS 7

Siffrorna anger antal segrar för uppföda-
rens avkommor, respektiv för tränarens 
hundar.

Kongressen... forts från sid 2

22:a Augusti
Västerås Mälarstaden Trophy Sprint K2
Samlade ett fint fält med bl.a. Sprint-SM 
finalister, men denna dag räknades inte de 
meriterna. Hemmahunden Shark Mack-
erel (Boss In Motion–Anjou Whizz) gjorde 
processen kort genom att pangstarta och 
spåra ända in i mål. Han satte dessutom 
”pers” på kuppen, 17,63. Lite stökigt var 
det bakom honom, men Lord Wincent 

kom tvåa på 17,92. 
Trea Sprint-SM vin-
naren Delight Day 
på 18,03.
Västerås Mälarsta-
den Trophy Whippet 
Sprint K4
Detta blev ett spän-
nande lopp mellan 
två duellanter. Rag-
time var snabbast 
iväg, men långväga 
gästen So Happy To 
Run ville vara med 
i finishen. Mållinjen 
räddade Ragtime 
(Tristan – Quimera) 
till vinst på 20,26 och 
So Happy To Run 
två på 20,27. Trea en 
bit bakom kom DS-Häxöl på 20,71.
Västerås Mälarstaden Stayer Lö
Trots att det bara var tikar i loppet blev det 
ganska stökigt. Alla verkade vilja springa 
i samma spår. De växlades om att springa 
i ledningen, men på upploppet kunde 
Rocket Baby (Mr Big – Speedy Whizz) sno 

åt sig ledningen och vinna på 44,99. Lite 
hårdare om andra pris som snoddes av 
Pretty Moon på 45,05 och Nosen efter kom 
Ribbes Corinna på 45,06.
ANF Mälartrofé M2
Snabba iväg var 
Athenas Pearl och 
Moonami. På andra 
rakan börjar dre-
vet. Talisker och Bay 
Anchovy börjar röra 
på sig, men Athenas 
Pearl (Mustang Ojay 
–Bondi Babe) var för 
kvick iväg och vann 
på 30,80. Talisker 
tvåa på 30,97 och 
Bay Anchovy trea på 
31,01.
ANF Mälartrofé 
Whippet M1
Black Knight fick en 

Hösten i Västerås

Västerås Mälarstaden Trophy Sprint vanns av McChrill´s Shark Mac-
kerel, här med Gunilla Hagman VHS. Tvåa Lord Wincent och Hans Bark 
NHS, trea Salow´s Delight och Katarina Lindberg GHS.

Västerås Mälarstaden Trophy Whippet Sprint som vanns av Ståhej 
Ragtime, husse Per Norgren GHS i kopplet. Tvåa Big Ace So Happy To 
Run och Jeanette Rosberg SkHk, trea Emmaline´s DS-Häxöl och Leif 
Eriksson VHS.

Västerås Mälarstaden Stayer vanns av Tali-Ho Rocket Baby, Jesper 
Ljungblad SkHk. Tvåa Hannemoon Pretty Moon och Hanne Andersen 
ÖHK, trea Ribbes Corinna, Anna-Lena Landén SHS.
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att totalbommat starten.
Tandfén Race Whippet K3
Här visade Ultra (BS-Jonathan–Doris) 
stark uppåtform och kunde vinna på goda 
19,87 före halvsyrran Vilma på 19,99. In 
som trea tog sig rookien Tala på 20,15.
Mormor´s Race M2
Rappa iväg var tikarna Alamo Gold och 
Cher. I kurvan smet Bay Anchovy längs 
rälsen upp i ledning. Den som hakade på 
var Canny, men hon rådde inte på Bay 
Anchovy (Boss In Motion–Anjou Whizz) 
som segrade på 30,92. Canny tvåa på 31,09 
och trea Howa efter ett stabilt lopp på 
31,45.
Kvarnhällens – Ståhej Triathlon Whippet 
försök Sprint Kö
Det bjöds på två försök i trippelcupen för 
Whippets. I det första loppet kunde Bina 

(DS-Form–Alva) avgöra starkt och vinna 
på 20,54 före Glencadamcask på 20,74 och 
Reggae på 20,79.
I det andra loppet ledde El Luca Toni 
(Elvino–El Dratini) runt om och vann på 
20,34. Säker tvåa var Bruno på 20,41 och 
trea Rumba på 20,87.

10:e Oktober
Örjans Fotorace K5
Första sprintloppet för dagen blev en 
komfortabel seger för Crimdon Wushu 
(Westmead Lark–Black Eyed Katie), som 
i ett K5 lopp presterade 17,83. Om place-
ringarna efter blev det tight. In som tvåa 
dömdes Crimdon Tazi på 18,04 och trea 
Trassel på samma tid.
Järnrike Triathlon Stayer Final L3
Så var det finaldags för trippelcupen 

för Greyhound. Två av de ”ordinarie” 
hundarna var med. Ribbes Corinna fick 
springa med som stand in. Rocket Baby 
(Mr Big–Speedy Whizz) fick till starten 
och lämnade de andra utan chans. Hon 
drog iväg och vann på 43,38 som också 
är nytt banrekord på distansen. Hon blev 
även segrare totalt i cupen. Tvåa i loppet 
och totalt kom Zero Tufram på 44,58 och 
trea i loppet Ribbes Corinna på 44,95. Trea 
i cupen blev Shark Mackerel.
Whippygruppen Race M4
Efter en bra start tog Hanky Panky led-
ningen och hon följdes närmast av Moss. 
In mot mål tröt Hanky Pankys (Mr Big– 
Speedy Whizz) krafter lite, men hon höll 
ledningen och vann på 31,24. Tvåa kom 
Moss på 31,37 och trea Zebb Tearlach på 
31,69.

ANF Mälartrofé, en dubbel för Jesper Ljungblad, här med vinnaren 
Hadesrikes Athenas Pearl. Tvåa Heartlines Talisker och Maria Blom-
kvist SHS, trea McChrill´s Bay Anchovy och Mikaela Hagman VHS.

ANF Mälartrofé Whippet vinnaren Emmaline´s DS-En Stor Stark och 
Leif Eriksson VHS. Tvåa Sökövintin CA-Glavio och Hans Bark NHS, trea 
Emmaline´s DS-Leffe Blond och Hans Larsson VHS.

Saluki Mälartrofé Sprint vanns av Sharraque Byleist, Thomas Ankarås 
VHS. Tvåa Garamiyas Ghannam,  Jenny Cedervång VHS, trea Garami-
yas Ghaffar, Pia Höggren VHS.

Alamo Gold Sprint vanns av Hannemoon Moonami, Matthias Ed-
berg VHS. Tvåa Tali-Ho Hanky Panky, Pia Aalto SHS, trea McChrill´s 
Shark Mackerel, Gunilla Hagman VHS. Prisutdelare och sponsor Taisto 
Aalto.

Tandfén Race Whippet vanns av GW Ultra, här med Susanne Bru-
sell VHS. Tvåa GW Vilma, Krister Säll SHS, trea de nya kapparna 
Moneystep´s Tala, Anders Hedström SHS. Prisutdelare och sponsor 
Walter af Donner.

Mormor´s Race vanns av McChrill´s Bay Anchovy, Mikaela Hagman 
VHS. Tvåa Crimdon Canny, Charles Aghammar NHS, trea Howa,Toivo 
Furöstam SHS.
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Kvarnhällens – Ståhej Triathlon Whippet 
försök Medel M4
Andra försöket för whipparna var över 
medeldistans och hade samlat två heat. I 
första loppet var Miss Chiquitita (Cheese-
cake–Miss Cherimoya) klart snabbast och 
vann på 36,06. Tvåa var rutinerade Bina 
på 36,41. In som trea en bit bakom kom 
Bagheera på 37,92.

I det andra försöket var El Luca Toni 
(Elvino–El Dratini) snabbast igen och 
vann på tiden 35,78. Tvåa kom nykom-
lingen Bruno på 36,22 och trea Glenca-
damcask på 36,42.
Gufs Bramble Memorial M1
Ett fint startfält var beredda på start i detta 
lopp till minne av tiken Gufs Bramble. 
Snabb iväg var No More Legend med Bay 
Anchovy och Canny som utmanare i kur-
van. På andra rakan började de mer starka 
hundarna röra på sig, men de rådde inte 

på ledaren. No More Legend (Hallucinate 
–Air Song) vann på fina 30,51 och tvåa 
halvsyrran Annie´s Song på 30,76. Trea 
kom Lolo Jones på 30,85.
Hedeby Zoo Tikar M3
Så ett tiklopp för whippar och nu fick JJ 
Sahlin (Jykä–BS-Juliet) till det ordentligt 
efter en sen säsongsstart. Hon blev egent-
ligen inte utmanad och kunde vinna lätt 
på 34,29. Starka Ultra kunde avancera till 
andra platsen på goda 35,13 och trea fär-
skingen Classic på, även hon goda, 35,22.
Whippetdivisionen M1
Divisionen var uppdelad i två lopp med 
favoriterna i var sitt race. Det första lop-
pet blev trots allt ganska jämt, men ingen 
kunde rubba SM-tvåan CA-Gibson (Can-
navaro–Agatha) som sprang in på dags-
snabbaste 34,01. Tvåa kom allsidiga och 
duktiga DS-En Stor Stark på 34,38. In som 
trea tog sig Bryan Adams på 34,49 och 

visade att han är lika bra på medel som 
kort.

I det andra loppet tog Banana Split 
(BS-Jonathan–El Ponyta) programenligt 
hand om segern på 34,14. Tvåa kom Black 
Panther på 34,81 som verkar hittat stilen 
mer och mer. Det var tufft om bronset, men 
längst strå drog CA-Glavio på 35,06.
Hedeby Zoo Hanar M3
Snabb iväg var Mr Sunsapote, men med-
el verkar inte vara hans grej riktigt. Han 
blev upphunnen efter halva distansen och 
kompisen Mr Challenger (Cheesecake– 
Miss Cherimoya) kunde kamma hem se-
gern på fina 35,01. Jämt så det förslog var 
det sedan, men Birr knep silver på 35,39. 
Strax därefter Umberto på 35,41.

16:e Oktober
Till denna dag hade banan frusit till efter 
en natt med -10. Till start var banan bra, 

Örjans Fotorace vanns av Crimdon Wushu, Veronika Söderberg MiHK. 
Tvåa Crimdon Tazi, Ida Lindstedt VHS, trea Lötgårdens Trassel, Pia 
Fairbanks VHS. Prisutdelare och sponsor Örjan Bergwall, som även 
fotograferar loppen under tävlingarna.

Järnrike Triathlon Final, den totala prispallen med Tali-Ho Rocket 
Baby, Jesper Ljungblad SkHK som vinnare, hon satte även banrekord 
denna dag. Tvåa Zz-Dog´s Zero Tufram, Hans Bohman NHS, trea 
McChrill´s Shark Mackerel, Mikaela Hagman VHS som inte deltog i 
sista delloppet.

Whippygruppen Race vanns av Tali-Ho Hanky Panky, Pia Aalto SHS. 
Tvåa Moss, Anna-Lena Landén SHS, trea Zz-Dog´s Zebb Tearlach, Nils 
Bohman NHS. Med som prisutdelare elever från Whippygruppen i 
Östervåla.

Gufs Bramble Memorial som vanns av Almandins No More Legend, 
här med Anita och Lars Wicander SHS. Tvåa Almandins Annie´s Song, 
Jane Pettersson SHS, trea Lolo Jones, Veronika Söderberg MiHK.

Hedeby Zoo Tikar vanns av Emmaline´s JJ Sahlin, Walter af Donner VHS. 
Tvåa GW Ultra, Susanne Brusell VHS, trea AxRace´s Classic,Torbjörn 
Ståleberg VHS. Representant från sponsor Hedeby Zoo som prisutde-
lare. Ultra har snott åt sig det gäckande trasslet.

Pallen i det första Whippetdivisionsloppet, vinnare Sökövintin CA-Gib-
son, Ewa Wedin VHS. Tvåa Emmaline´s DS-En Stor Stark, Åsa Åkerdahl-
Eriksson VHS, trea Bryan Adams Cinpress, Tatiana Vavrincova NHS.
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men det var tjälat framför medelburar-
na och starten flyttades fram en timme. 
Tyvärr blev det inte bra framför burarna 
och det beslöts att alla loppet skulle gå 
från sprintburarna. Därmed blev det en 
annan medeldistans denna dag på 497 m, 
så splitkameran för sprint användes som 
målkamera för medel.
Gamblers Guide Whippet Race K1
Återigen var Mr Sunsapote snabb iväg, 
men återigen fick han se sig besegrad. De 
övriga var jämna iväg. I kurvan var Kor-
una (Jykä–Tre Rand) smartast och vann 
på 19,52. Bakom henne kom öl-bröderna 
med DS-Leffe Blond som tvåa på 19,57 och 
DS-En Stor Stark som trea på 19,61. Alla 

hundar i loppet sprang under 19,90 så det 
var väldigt jämnt mellan dem.
VHS Sprint K3
Tyvärr var det en strykning i loppet så 
det kom bara tre till start. Lord Wincent 
var snabb till spliten, men in i kurvan var 
Shark Mackerel (Boss In Motion) starkast. 
Han gasade sedan på och vann på 17,76 
med Lord Wincent som tvåa på 17,96. Bay 
Anchovy kom trea efter att ha fått sin bror 
i vägen och tappat fart, tid 18,15.
Kvarnhällens – Ståhej Triathlon Whippet 
Stayer Final Lö
Resultatet i loppet först. Bruno och El Luca 
Toni pep iväg direkt, de jagades närmast 
av Rumba och Miss Chiquitita. Starkast 

var dock El Luca Toni (Elvino–El Dratini) 
som kunde gå mot tredje raka. Han vann 
på 51,05 som även blev nytt banrekord på 
distansen. Tvåa kom Rumba efter en slut-
spurt på 51,14 och trea Bruno på 51,17. El 
Luca Toni tog även hand om totalsegern 
före Bruno som tvåa och Miss Chiquitita 
som trea.
Björsboda Race K4
Crimdon Tazi drog först iväg, men kom-
pisen Snazzy Millie ville inte vara sämre. 
I kurvan tog Snazzy Millie (Westmead Joe 
–Peach Passion) över och kunde ta sin för-
sta seger i andra starten på 18,11. Tvåa 
Crimdon Tazi på 18,15 och trea Moondi-
mond på 18,61.

Hedeby Zoo Hanar vanns av Mibisan´s Mr Challenger, Katarina Nils-
son NHS. Tvåa Moneystep´s Birr, Göran Johansson SkeHK, trea GW 
Umberto, Krister Säll SHS. Representant från sponsor Hedeby Zoo 
som prisutdelare.

Pallen i det andra Whippetdivisionsloppet, vinnare AxRace´s Banana 
Split, Kurt Rönnberg VHS. Tvåa Västanvind´s Black Panther, Carina 
Nilsson NHS, trea Sökövintin CA-Glavio, Hans Bark NHS.

Gamblers Guide Whippet Race vanns av Moneystep´s Koruna, Göran 
Johansson SkeHK. Tvåa Emmaline´s DS-Leffe Blond, Hans Larsson VHS, 
trea Emmaline´s DS-En Stor Stark, Åsa Åkerdahl-Eriksson VHS. Med på 
pallen är hjälpredor till prisutdelningen och medlemmar ur sponsor-
familjen Willén.

VHS Sprint vanns av McChrill´s Shark Mackerel, här med Helene 
Hellberg VHS. Tvåa Lord Wincent, Hans Bark NHS, trea McChrill´s Bay 
Anchovy, Mikaela Hagman VHS.

Kvarnhällens – Ståhej Triathlon Whippet Final, den totala prispallen 
med Idomic´s El Luca Toni, Walter af Donner VHS som vinnare, han 
satte även banrekord denna dag. Tvåa Kvarnhällens Bruno, Jörgen 
Nilsson VHS, trea Mibisan´s Chiquitita, Jan Oscarson NHS.

Björsboda Race vanns av Heartlines Snazzy Millie, Tom Pörhö VHS. 
Tvåa Crimdon Tazi, Ida Lindstedt VHS, därmed fick de in dagens dub-
bel. Trea Hannemoon Moondimond, Ann-Christin Norberg ÖHK, som 
var tillbaka efter lång vila.
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Supersprint Whippet Final Sö
Veteranerna har samlat poäng under sä-
songen och nu var det dags för de sex 
bästa att göra upp. Dominanten i grenen 
El Chutney (Sandringham–Myon) var på 
hugget igen och vann på 6,54. Han följdes 
tätt av DS-Form på 6,57, som själv hade 
sin bror DS-Element på 6,65 efter sig.
McChrill´s Challenge M2
Så ett spännande tiklopp och det var två 
hundar som inte gav bort något gratis som 
stred. Rocket Baby och Canny var snabba 
ur blocken. Rocket Baby kunde sno åt sig 
ett par längder, men Moonami började 
avancera på andra rakan efter en liten 
tappstart. I sista kurvan var de jämsides 
och på det ”nya” lite kortare upploppet 
var det spännande. Efter målfoto kunde 
i alla fall Moonami (Webwhiz–Luna Nu-

eva) koras till segrare på 29,98, tapper tvåa 
Rocket Baby på 30,00. Trea kom Canny 
på 30,58.
Nisse´s Race M1
Så ett spännande whippetlopp, det var en 
strid på kniven och nära en skräll. Banana 
Split och Utah Kid var bra iväg, bakom 
dem började CA-Glavio röra på sig. Bana-
na Split ledde, men han blev hårt utma-
nad av CA-Gibson och hade distansen 
varit lite längre så kanske det gått vägen. 
Banana Split (BS-Jonathan–El Ponyta) höll 
undan på 33,51 och CA-Gibson fick 33,53. 
Trea kom JJ Sahlin på 34,10.
Bäckby Trädgårdsmaskiner & Vulk M2
Även detta ett jämnt lopp där Classic fick 
en bra start. Hon har nog fortfarande lite 
orutin, så Ultra (BS-Jonathan–Doris) kun-
de gå genom fältet och ta hem segern på 

34,21. Bakom henne blev det hårt mellan 
nykomlingarna. Denna dag kom Mr Chal-
lenger tvåa på 34,44 och knapp trea Classic 
på 34,45.

VHS tackar alla tävlande, medlemmar, 
sponsorer och alla som på något sätt varit 
med och genomfört årets arrangemang, 
ingen nämnd – ingen glömd. Det största 
var alla kategorier SM:et som gick fantas-
tiskt bra. Det var hårt slit, men vi hoppas 
att lite av den ”gamla” andan gick som en 
röd tråd genom veckan. Camping, mycket 
folk och fina lopp. Hoppas det blir en bra 
vinter nu och alla kommer taggade inför 
nästa säsong.
Gott Nytt önskar VHS

Supersprint Whippet Final vanns av Idomic´s El Chutney och Marie-
Louise Rönnberg VHS. Tvåa Emmaline´s DS-Form och Torbjörn Stå-
leberg VHS, trea Emmaline´s DS-Element och Åsa Åkerdahl-Eriksson 
VHS.

McChrill´s Challenge vanns av Hannemoon Moonami, här med Mi-
kaela Hagman VHS som även sponsrar loppet. Tvåa Tali-Ho Rocket 
Baby, Jesper Ljungblad SkHK, trea Crimdon Canny, Charles Agham-
mar NHS.

Nisse´s Race som vanns av AxRace´s Banana Split, Marie-Louise Rönn-
berg VHS. Tvåa Sökövintin CA-Glavio, Hans Bark NHS, trea Emmaline´s 
JJ Sahlin, Walter af Donner VHS.

Bäckby Trädgårdsmaskiner & Vulk vanns av GW Ultra, Susanne Bru-
sell VHS. Tvåa Mibisan´s Mr Challenger, Katarina Nilsson NHS, trea 
AxRace´s Classic, Torbjörn Ståleberg VHS.

För första gången någonsin har över 
100 whippar tävlat under en täv-
lingssäsong. KÄNNS BRA! Under 

2010 startade totalt 118, 69 hanar och 49 
tikar. Av dessa 118 är det 20 utländska 
hundar som gästat banor i norr och söder. 
I norr från Finland och i söder från Dan-
mark och Tjeckien. 

Har även i år tagit fram lite statistik. 
Utvecklingen under 2000-talet ser riktigt 
bra ut, hoppas att trenden fortsätter. Har 
också noterat att whipparna räddat flera 

sällskap, i alla delar av landet, från att 
få ställa in sina tävlingar då övriga hun-
dar inte varit tillräckligt många. KÄNNS 
BRA!

Antal hundar, lopp, starter 2000–2010 
2000: 62-86-420
2001: 57-82-411
2002: 45-54-291
2003: 53-53-273
2004: 57-79-401
2005: 75-107-544

2006: 54-65-328
2007: 70-109-523
2008: 82-115-548
2009: 89-128-625
2010: 118-154-770

Antal lopp/bana 2010
Västerås 52, Järbo 23, Simrishamn 16, 
Landskrona 13, Åkers/Skellefteå/Borås 
10, Alingsås 9, Midlanda 8, Älvsbyn 3.

Västerås har som sig bör, med både 
SM-tävlingar och perfekt geografiskt läge, 

Whippetsidan
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haft riktigt många whippetlopp i år. Vissa 
tävlingar upp till 9 lopp. Även Järbo ligger 
bra till och har genom fina inbjudningar 
lockat många whippar. Simrishamn och 
Landskrona har haft nöjet att besökas av 
många från utlandet, vilket bidragit till 
många fina whippetlopp.

Antal starter 2010  
20 - Utah Kid, Umberto, Viggen  
18 - Banana Split, DS-Leffe Blond, Wiio
17 - Vilma
16 - El Chutney, Ultra, Unikum
15 - Black Light, CD-Enrico 
14 - DS-En Stor Stark, Litas, Pataca  
13 - Birr, Marrachino, Nio Piaster 
12 - Dalasi 
11 - CA-Glavio, Ivanhoe, Koruna
10 - Dong  
9 - Black Knight, Black Panther, Daigo, 
Fyra Mark, Mc Adam, Pa´anga, Tala, Tre 
Rand, Umambo 
8 - Classic,  Mr Sunsapote, So Happy To 
Run
7 - Blå Mocca, Bryan Adams, CA-Gibson, 
DS-Form, El Luca Toni, Glencadamcask, 
Miss Ching TingALing 
6 - Bagheera, Bina, DS-Element, DS-Star-
kodder, GS-Svea Viking, Geronimo, JJ 
Sahlin, Mr Challenger, Mr Loquat, Rocka-
billy, Rub Dig Rubi, Rumba 
5 - Borte Borte Pist Vaek, El Switch Point, 
Gambler, Glenspay, Hembra, Hurtig Hike, 
Två Pund,  Vegetariana       
4 - Af Banen Fru Bergström, Bruno, Va-
nishing Dark Skye, DS-Blåkulla, El Ghost 
Point, Elva Sekiner, Grumme Gonzales, 
Miss Chiquitita, Mocca Mousse, Sunshine 
In The Rain, Virana, Vitesse, Qowboy, 
Zingy Beauty
3 - Arsene Lupin, Black Nitro, Crazy Frog, 
Dauphine, Dr Dolittle, DS-Harmony, 
DS-Häxöl, DS-Melody, Espresso, Esther, 
Magmatic Ocean, Orlando, Oxana, Quite 
A Guy, Reggae, Trillik, Uma
2 - Carmen, Caffe Noisete, Coral Dawn, 
El Pikachu, Gandalf, Lucifer, Miss Che-
rimoya,  Novacaine, Pil Pil nu Pil, Rag-
dance, Smut nu Sveske, Tiramisu
1- Bluebell Grinande, Cherish, Evolution, 
Forint, Hold On To Your Dream, Jykä, Ka-
levala, Nemo, Nogger, Sigleik, Tali-Dorie

Antal vinster 2010 
Av 118 startande hundar har 67 vunnit 
lopp, fördelade som följer. Fam Rönnberg 
på topp även i år, nu med två hundar. Top-
penresultat!
17  
AxRace´s Banana Split
10
Idomic´s El Chutney 
9 
AxRace´s Marrachino
6 
Bryan Adams Cinpress
5
Västanvind´s Black Light
4
Emmaline´s DS-En Stor Stark, Goat 
Wools Umberto, Goat Wools Utah Kid, 
Moneystep´s Nio Piaster
3
Big Ace So Happy To Run, Emmaline´s DS-
Leffe Blond, Goat Wools Ultra, Idomic´s 
El Luca Toni, Mibisan´s Mr Challenger, 
Moneystep´s Litas, Moneystep´s Pataca, 
Orlando Supersonic, Tauranga Geronimo, 
Västanvind´s Black Panther

2
AxRace´s Classic, Big Ace So Cool To 
Run, Dr Dolittle Globe Glass, Emmaline´s 
DS-Starkodder, Goat Wools Viggen, 
Goat Wools Vilma, Idomic´s El Ghost 
Point, Mibisan´s Miss ChingTingALing, 
Moneystep´s Tala, Oxana Supersonic, 
Sökövintin CA-Gibson, Sökövintin CA-
Glavio, Wheezy Wind´s Hembra.
1
AxRace´s Espresso, AxRace´s Mocca 
Mousse, AxRace´s Vegetariana, Daigo v 
d Waterram, Emmaline´s DS-Element, 
Emmaline´s DS-Form, Emmaline´s DS-
Svea Viking, Emmaline´s JJ Sahlin, Gand-
alf v Dia-Robienne, Goat Wools Umanbo, 
Goat Wools Unikum, Goat Wools Wiio, 
Goat Wools Virana, Grändens Mc Adam, 
Idomic´s El Switch Point, Jykä v d Spaar-
ne Meute, Kvarnhällens Bina, Mibisan´s 
Miss Chiquitita, Mibisan´s Mr Sunsa-
pote, Moneystep´s Birr, Moneystep´s 
Dalasi, Moneystep´s Dong, Moneystep´s 
Fyra Mark, Moneystep´s Koruna, 
Moneystep´s Pa´anga, Moneystep´s 
Tre Rand, Nicandra´s Borte Borte Pist 
Vaek, Nicandra´s Grumme Gonzales, 
Nicandra´s Rub Dig Rubi, Nicandra´s 
Smut Nu Sveske, Old Road´s Carmen, 
Ståhej Ragtime, Sökövintin CD-Enrico, 
Västanvind´s Black Knight, Västanvind´s 
Black Nitro 

Vinstrikaste hundar 2010
1. AxRace´s Marrachino, 12 370 kr
2. AxRace´s Banana Split, 12 350 kr
3. Moneystep´s Litas, 6 825 kr
4. Goat Wools Utah Kid, 5 210 kr
5. Västanvind´s Black Light, 5 075 kr
6. Goat Wools Ultra, 5 050 kr
7. Emmaline´s DS-Leffe Blond, 4 850 kr
8. Bryan Adams Cinpress, 4 750 kr
    Emmaline´s DS-En Stor Stark, 4 750 kr
10. Goat Wools Umberto, 4 700 kr
11. Sökövintin CA-Gibson, 4 640 kr
12. Moneystep´s Pataca, 3 950 kr
13. Sökövintin CD-Enrico, 3 525 kr
14. Goat Wools Vilma, 3 500 kr
15. Goat Wools Uniikum, 3 325 kr
16. Västanvind´s Black Panther, 3 300 kr
17. Sökövintin CA-Glavio, 3 100 kr
18. Moneystep´s Nio Piaster, 2 825 kr
19. Idomic´s El Chutney, 2 800 kr
20. Mibisan´s Mr Challenger, 2 700 kr
21. Emmaline´s JJ Sahlin, 2 500 kr
      Moneystep´s Tala, 2 500 kr
23. Moneystep´s Birr, 2 450 kr
24. Daigo v d Wateram, 2 300 kr
      Orlando Supersonic, 2 300 kr
26. Oxana Supersonic, 2 250 kr
       Goat Wools Viggen, 2 250 kr
28. Moneystep´s Koruna, 2 150 kr
29. AxRace´s Classic, 2 100 kr
      Moneystep´s Dong, 2 100 kr
      Big Ace So Cool To Run, 2 100 kr

Totalt har 179 340 kr betalats ut i pris-
pengar under 2010. Finns några hundar 
som inte fått ta del av kakan, tycker per-
sonligen att alla som startar i ett lopp och 
förtjänar det ska ha prispengar. Alla beta-
lar lika mycket avgifter för att andra ska 
få vara med och tävla, då är det väl inte 
mer än rätt att alla får lite tillbaka. Tror 
att tävlingsarrangörerna skulle tjäna på 
att fördela prispengarna till alla, skulle 
bli fler starter. Åtminstone i de sponsrade 
loppen skulle det vara möjligt. 

Vinstrikaste tränare 2010 
1. Marie-Louise Rönnberg, 18 475 kr (3 

hundar, 50 starter, 28 vinster)
2. Göran Johanson, 16 800 kr (9-88-12)
3. Torsten Axelsson, 15 930 kr (5-32-11)
4. Sara Burman, 15 425 kr (3-44-9)
5. Hans Larsson, 9 900 kr (2-34-6)
6. Krister Säll, 9 850 kr (3-55-7)
7. Åke Ericson, 7 960 kr (3-51-6)
8. Ivo Widziolek, 6 450 kr (4-11-6)
9. Åsa Åkerdahl-Eriksson, 6 100 kr 
(3-23-5)
10. Eva Wedin, 4 940 kr (2-13-2)

Vinstrikaste avelstikar 2010 
1. Sökövintin Doris, 28 235 kr (11 avkom-
mor)
2. Idomic´s El Ponyta, 25 590 kr (4)
3. Moneystep´s Tre Rand, 22 905 kr (9)
4. Sökövintin BS-Juliet, 15 050 kr (7)
5. Västanvind´s Grey Front Line, 10 725 
kr (4)
6. Sökövintin Agatha, 7 740 kr (2)
7. Rabbit Busters Pion, 6 150 kr (5)
8. Mibisan´s Miss Cherimoya, 4 770 kr (3)
9. Bestia Golbe Glass, 4 750 kr (1)
10. Hackney Supersonic, 4 550 kr (2)

Vinstrikaste avelshanar 2010 
1. Sökövintin Jonathan, 56 350 kr (15 av-
kommor)
2. Jykä v d Spaarne Meute, 25 405 kr (10)
3. Sökövintin Derek, 14 700 kr (11)
4. Oochigea´s Camaro, 13 850 kr (9)
5. Tauranga Cannavaro, 11 265 kr (3)
6. Sökövintin Dingo, 6 150 kr (5)
7. AxRace´s Cheesecake, 4 770 kr (3)
8. Handy Supersonic, 4 750 kr (1)
9. Batman Supersonic, 4 550 kr (2)
10. Going Wild Aviaticus, 4 240 kr (4)

Whippetdivisionen 2010 
Vinnare och ÅRETS WHIPPET 2010 blev 
inte helt oväntat Banana Split. Ägare Ma-
rie-Louise och Kurt Rönnberg. 

11 tävlingar har ingått i divisionen, två 
tävlingar i Västerås och en på de övriga 
banorna, ej Örebro som ställde in alla täv-
lingar detta år. Totalt har 33 hundar delta-
git i ett eller fler lopp. 

Resultat topp 10.
1. Banana Split, 47 p (7 tävlingar)
2. CA-Gibson, 22 p (4)
3. DS-En Stor Stark, 20 p (4)
    Marrachino, 20 p (4)
5. Utah Kid, 18 p (6)
6. Unikum 16 p (5)
7. DS-Leffe Blond, 15 p (5)
8. Bryan Adams, 13 p (2)
    Litas 13 p (3)
10. Umberto, 11 p (3)

Axplock ur händelser 2010  
För första gången på drygt 10 år genomför-
des en tvådagarstävling för whippet, detta 
skedde i Skellefteå den 20-21 augusti. Lite 
otur med både sjuka SkeHK-hundar samt 
krock med tävling både i Västerås och SM 
i whippetrace, gjorde att antalet startande 
hundar blev färre än väntat. Hundar från 
SHS, VHS, SkeHK och NHK deltog, totalt 
10. Tävlingen ingick i whippetdivisionen, 
på lördag semifinaler och söndag A+B-
final. Som väntat uppförde sig hundarna 
precis som på den gamla goda tiden när i 
stort sett alla tävlingar var tvådagars, de 
var lika springglada andra dagen.

Tävlingsveterinären skrev följande i 
sitt utlåtande efter tävlingen:

” Jag var tävlingsveterinär på Skellefteå 
Hundkapps tävlingar 21-22 augusti 2010.
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10 st whippets startade bägge dagarna, 
vilket inte innebar något negativt för hun-
darna.

De var lika fräscha dag två och inga 
skador inträffade.”

Detta har rapporterats till SHCF med 
ansökan om ett godkännande att få tävla 
två dagar i rad, på alla banor som så öns-
kar. Frågan är bordlagd.

I Järbo har för första gången ett årgångs-
lopp för whippet instiftats. Ett välkommet 
initiativ.

Tävlingen är öppen för 2-åriga hundar. 
I år för hundar födda 1 juli 2007–30 juni 
2008, nästa år för hundar födda 1 juli 2008 
–30 juni 2009 osv. Regler för tävlingen 
finns på GHS hemsida.

Lite tunt med deltagande första året, 
fem var anmälda men en fick strykas da-
garna före tävling. Av de fyra som kom 
till start var tre från Västanvind´s  (Black 
Panther, Black Light och Black Nitro) samt 
en från Emmaline´s (JJ Sahlin). 

Till 2011 kommer med all säkerhet be-
tydligt fler att delta. 

Vinnare 2010 Black Panther, äg Carina 
och Fredrik Nilsson, NoHS. 

Whippetdivisionen infördes, efter några 
års uppehåll, 2005. Tanken var att öka täv-
landet mellan banorna. Detta infriades de 
första åren, då var prispengarna samma 
på alla tävlingar ingående i w-div och 
samtliga deltagande fick ta del av dessa. 
Men säg den lycka som varar, sällskapen 
fick det ekonomiskt kärvare och var inte 
längre villiga att köra w-div med de fast-
ställda prispengarna, så de fick efter för-
måga bestämma prispengarnas storlek. 
Resultatet av detta blev mindre attraktiva 
tävlingar på många banor. Efter det har 
deltagandet sjunkit avsevärt, beroende 
både på mindre prispengar, oftast endast 
till de tre första, samt högre pris på driv-
medel. 

För att öka tävlandet, både på hemma- 
och bortaplan, presenterades ett förslag 
vid ett whippetmöte under SM. Förslaget 
gick ut på att räkna poäng vid alla täv-
lingar. De deltagande hade synpunkter på 
tanken att alla hundar skulle få poäng, 
önskemålet var att endast klass 1-lopp 
skulle räknas eftersom, i likhet med whip-
petdivisionen, vinnaren skulle utses till 
årets whippet. I förslaget fanns även med 
att den hane/tik med mest poäng skulle 
utses till resp årets hane/tik.

 Efter studier av tidigare lopp och klass 
föddes förslaget att alla lopp där minst två 
startande klass 1-hundar skulle vara po-
änggrundande. Detta förslag presentera-
des för ett antal tävlande, huvudsakligen 
de som tävlat mest i w-div. Alla ställde sig 
positiva till förslaget, vilket skickades in 
till SHCF för godkännande.

SHCF i sin tur skickade ut förslaget 
på remiss till sällskapen. Alla sällskap 
svarade inte och från de som svarat var 
några negativa, kanske pga missförstånd, 
så förslaget åkte i papperskorgen. SHCF 
beslöt, med motiveringen att det i nuläget 
inte finns enhälligt stöd för förslaget, att i 
fortsättningen utse årets whippet genom 
nominering av och röstning i förbunds-
styrelsen. Whippetdivisionen läggs ner  
fr o m 2011.

Ett positivt och glädjande besked dock, 
i fortsättningen kommer både årets hane 
och årets tik att utses. 

Tack vare Marie Sandberg (kennel 
Mibisan´s) har en ny hemsida för whippet 
på rundbana startats. www.whippetkapp.
cybersite.se/

Där finns info, filmer och annat som 
jag hoppas både nya och etablerade hund-
kappare har nöje/hjälp av. Sidan är under 
uppbyggnad, så åsikter, önskemål och 
idéer om vad som skall finnas på sidan tas 
tacksamt emot, går bra via mail till mig. 

Det var nära att rekordet för antal raka 
segrar blev slaget i år, men det klarade sig 
denna gång. Har aldrig varit så nära förut, 
så lite nervöst var det. Innehavare är som 
de flesta säkert vet, Elvis. Han hade 17 
raka segrar när han ”förlorade” i ett fight-
lopp, efter det loppet gjorde han 18 starter 
utan förlust. I år kom Banana Split upp till 
17 raka innan han fick se sig slagen. Vem 
blir nästa utmanare? Tror inte att Banana 
kommer så nära en gång till. 

Men störst i antalet SM-segrar är Banan 
Split nu, vann sitt fjärde raka i år. Kan det 
bli ett femte? Inte helt omöjligt.

Önskar alla ett Gott Nytt Hundkapp-
år!

Linnea
moneysteps@telia.com

Det är så här vi sett Banana Split i år (17 ggr av 18), överst på pallen. Här vann han Kanis Elit Whippet i Älvsbyn den 15 augusti. GRATTIS Marie-
Louise och Kurt, till ett fantastiskt tävlingsår och en lika fantastisk hund!
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SHS har i år på uppdrag av SKK 
byggt utställningsringar och 
iordningställt området kring 
stora scenen på Stockholm 
Hundmässa.

Runt 20 personer mötte SKK klockan 
17.00 onsdagen den 15/12. Vid 18-
tiden var SHS styrka upp i 27!! per-

soner från klubben och ett härligt frivilligt 
hundungdomsgäng. Redan runt sjutiden 
var arbetet gjort så långt man kunde, ma-
terial saknades för fortsättnigen. 

Mässgeneralerna var vana vid att det 
blev sent nattarbete med fortsättning på 
torsdagen. En förklaring till att materialet 
tog slut. Som det blev nu var några av våra 
medlemmar på mässan några timmar mitt 
på torsdagen för att ställa upp det som sak-
nades i materialväg dagen innan. Nästa år, 
om vi fortsätter samarbetet med SKK kan 
det undvikas. Det är klart att vi hoppas på 
en fortsättning. Arbetet gick mycket for-
tare än vi anat, och en trevlig fikastund 
hölls i rummet som SHS fick disponera 
hela mässhelgen. Det var toppen, med ett 
långbord och plats för vår mässpersonals 
tillhörigheter. 

Eva och Sara våra mässgeneraler var två 
riktigt sköna tjejer, som gärna får basa över 
oss igen. Nedplockandet gick också for-
tare än tänkt och även där kan det gå ännu 
smidigare nu när Eva och Sara vet hur ef-
fektiva vi är. Före oss hade ett fotbollslag 
uppdraget som hellre åt godis och jagade 
varandra än jobba så det är klart att det 
tog tid och att det blev en smärre chock 
för Eva och Sara hur smidigt det kunde gå. 
Som sagt det finns en del som kan göras 
lite annorlunda för att det ska flyta ännu 
bättre till nästa mässa. Det har våra mäss-
generaler koll på. 17 medlemmar var vi 
som mest på söndagen och vi jobbade till 

21.00. Hade vi inte haft snökaos i trafiken 
hade vi säkert varit fler. Härligt SHS och 
frivilliga!

För många av oss blev det en lång helg. 
Vi hade vår fina  SHS-monter som beman-
nades från 8.30 till 18.00 bägge dagarna. 
Cirka 25.000 besökare har mässan haft och 
många av dom har på något sätt kommit 
i kontakt med vår sport och våra hun-
dar. I montern har vi haft afghaner, saluki 
och en massa greyhounds. Vi har defilerat 
nästan hela dagarna med hundar iförda 
nummertäcken och vinnartäcken. Det 
knallrosa och glansiga Cindy Rosetäcket 
blev snabbt barnens favorit! Bildspelet 
drog inte lika mycket blickar till sig som 
föregående år.

Vi tittar över möjligheten att visa lopp 
och kanske ha någon form av lottdrag-

ning på det lopp som visas. Göteborgs-
klubben har kört lopp på MyDog, den 
stora hundmässan i Göteborg och det är 
mycket populärt. Celebert gästspel i mon-
tern av Pååpy 12 år, kändis från facebook 
höjde statusen på montern. Pååpy är en 
irländsk tävlingshund som omplacerades 
till ett hem i Spanien för att tillslut komma 
till en familj i  Bredäng, Stockholm. Har du 
inte Pååpy som vän på facebook så lägg 
till henne om du vill ha roligt. I montern 
sov hon gott med Anzu!

Här kommer en egen subjektiv förkla-
ring sett ur hundkapplöpningsögon, vad 
banden betyder.

Gult band – Riktigt illa, nästan så man 
tvekar på om det verkligen är rätt ras som 
visas upp. Gula band kunde vi kappare 
nästan tapetsera med efter första (för kap-
parnas del) mässan 2008. Den finska do-
maren vi hade då sågade oss vid fotknö-
larna. Att Epona kissade en ocean i ringen 
och Be Bopa Beppo morrade åt honom 
gjorde saken inte bättre.

Blått band – Nu är vi säkra på att det är 
rätt ras även om kanske inte allt sitter på 
rätt plats på kroppen.

Rött band – Nu gillar även domaren 
det som visas upp och inte bara husse, 
matte och uppfödaren. Du har enligt do-
maren en snygg hund!

Snökaoset kanske bidrog till det ynk-
liga deltagandet av standardhundar i 
ringen, endast två tikar var på plats och 
tävlade i unghundsklassen för tikar. 
Kapplöparna representerades av Moss, 
äg Stina Lundin SHS och Limited Edition, 
äg Eva Innala och Mattias Persson, i öp-
pen klass för hanar. Bägge fick blå band. 
Helt ok för en kappare. Elf, äg Camilla 
Johansson CIM, satt tyvärr kvar i snöyran 
i skåne. Vi hoppas ni kommer nästa år. I 
öppen klass för tikar ställdes Caisa, äg Jea-
nette Frid SHS, Anzu, äg Agnetha Petters-
son SHS, Delight Day, äg Katta Lindberg 

Stockholm Hundmässa 2010

Greyhoundtikarna i ringen.

SHS monter på SKKs utställning i Stockholm i december, vi ser familjen Lius med hundar på 
plats.
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GHS, Tindra, äg Annelie Andersson SHS, 
Whimawheppa äg Anja Mårtensson SHS 
och Flower Power, äg Annelie Andersson 
SHS. Alla fick blå band utom Anzu och 
Delight Day som bägge fick röda band! 
Delight Day vann deras inbördes möte 
och fick köpa en fin rosett. Här saknade 
vi Kacela, en vacker rödbrindle tik från 
skåne som skulle kommit med Camilla 
Johansson. Nästa år kanske?

Katta Lindberg GHS ställde även GM 
Racing Blida i veteranklassen, med stor 
framgång. Vilda som hon kallas fick rött 
band och hederspris vilket gjorde att hon 
fick fortsätta tävlilngen på stora scenen 
med alla dagens prisbelönta veteraner. 
Helt fantastiskt att få se Katta och Vilda 
springa in på stora scenen i strålkastarnas 
sken inför jättepublik och trumpetfanfa-
rer! Vilda gick inte vidare, men att få se en 
kapplöpningsveteran i det här samman-
hanget var riktigt stort och ett minne för 
livet. Tack, Vilda och Katta.

En lång jobbig och otroligt rolig helg 
är slut. Vi har gjort allt för att visa våra 
fina hundar och många, många barn och 
vuxna har fått känna att våra hundar inte 

alls är kantiga och hårda utan mjuka och 
otroligt lena.

Montern på mässan är sponsrad av 
medlemmar i SHS som tycker det är 
viktigt att vi kommer ut och visar upp 
vår sport. Det skulle vara kul att höra 
om andra klubbar har idéer om hur man 
marknadsför hundkappen. Det behöver 
ju inte vara så avancerat som stora mäs-
sor. Själva har vi gått olika hundkurser 
och på samtliga var det första gången 
greyhounds varit med. Många, inte minst 
kursledarna har blivit förvånade över hur 
lättlärda greyhounds är för att inte tala 
om hur enkla dom är att ha att göra med. 
Sätten är många att komma ut med våra 
hundar. (SHS medlemmar har till detta 
tillfälle sponsrat 10.000 kr, reds anm).

Närmast på hundagendan står ett 
uppföljningsmöte med hundpromenad 
och lite att äta. Nästa mässa ska bli ännu 
bättre!

ANNelie ANderssoN sHs

Bilder från Borås
Redaktören har som vanligt efterlyst re-
portage och bilder från tävlingarna runt 
om i landet. Till detta nr har vi fått in 
material från Västerås och Alingsås. SHS 
tävlingarna var med i förra numret av 
tidningen, dessutom har vi fått reportage 
från Skellefteå tidigare. Från Borås var det 
länge sedan vi fick något skrivet. Men 
Ingela Bowin har i alla fall skickat in en 
del bilder, som vi tar med på denna sida.

red

Eva och Sara, våra mässgeneraler, som ledde 
arbetet med att bygga mässan.

18/6. Mr Logan Old Dogs, sponsor Gun Britt 
Wessman, tvåa Make It, 19.38, Henningsson, 
/HS, segrare Domino, 19.29, Anki o Johan 
Lidvall, 7HS, trea Balalajka, 19.48, Malin 
Månsson, GHK.

11/9. Myranda Race. Fr. v. tvåa Make It, 34.16, Gert Henningssson, 7HS, segrare Bromstick 
Nahla, 33.24, Therese Bevenros, trea Ribbes Cardhu, 34.17, Uwe Mirsch, 7HS.

11/9, Dynfari Race, sponsor Anki Lidvall, fr. 
v. tvåa Zeb Tearlach, 19.43, Hans Bohman, 
NHS, segrare Juventus, 19.33, Annelie Mar-
kert, 7HS, trea Ester OZ, 19.49, Ann Christin 
Sinkkonen, SkHK, 11/9. Hjärtebowhippen. Sponsorer och vin-

nare, Torsten o Inga-Lill Axelsson med Mar-
rachino, 36.59
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FÖRBUNDSNYTT
Informationen baseras på förbundsstyrel-
sens cirkulär 33/2010. Det kan förekomma 
förkortningar i texterna. Hela cirkulären 
finns att hämta på SHCFs hemsida. Kon-
gressprotokollet är lite förkortat av red, 
som även har gjort några förtydligande. 

PROTOKOLL  
förbundskongress 2010
Lördag 20 – söndag 21 november 2010, 
Quality Hotel i Örebro

1. Kongressens öppnande
Förbundsstyrelsens ordförande Lars Wi-
cander höll ett öppningsanförande och 
hälsade kongressdelegater och åhörare 
välkomna. Därefter förklarade han kon-
gressen öppnad.

2. Rapport angående val av kongress-
ombud
Förbundsstyrelsen rapporterade att säll-
skapen valt ombud enligt stadga. Rappor-
ten godkändes.

3. Upprop
Kongressombuden prickades av enligt 
upprättad lista samt ropades upp en efter 
en.

4. Fastställande av röstlängd
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen 
att:
- Lista över avprickade närvarande om-
bud utgör röstlängd.
Utav kongressens totala antal ombud var 
43 närvarande. Röstlängden fastställdes 
till 43.

Förbundsstyrelse  
kongressperioden 2010-2012
Förbundsordförande  
Hans Bohman,  
tfn 0150-263 01, 0705-43 33 38. 
hans.bohman@bodycote.com 
Vice ordf  Linda Edberg,  
tfn 08-550 855 10.  
Sekreterare  Malin Månsson,  
Bodaredal 330, 446 93 Skepplanda 
tfn 0303-33 91 33, 073-340 59 12  
chubbytjejen@hotmail.com 
Adjungerad kassör Eva Salander,  
S Åbyggev. 57B,  
805 98 Gävle, 026-14 56 50.
Ledamöter: Christina Johansson, 
Thorsten Axelsson. Krister Sandberg.
Suppleanter: Pia Höggren, Klas Frid, 
Uwe Mirsch. 
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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Födda
Greyhound
Född dag Hane Tik Född H+T  Kvar Uppf/Kennel Ort Tel
10-12-11 NY Ranger Mila 1+2 0+0 Keops  Gråbo 0302-446 46
10-11-26 Rumble Impact (IRL) Air Song 4+4 0+0 Almandins Vällingby 08-761 13 39
10-11-23 Delwood Senior Single Daisy 1+4 0+3 Crimdon Skellefteå 0910-329 12
10-10-12 Kerberos Pearl Cherokee 8+3 1+0 Quliqa Hammenhög 0414-321 66
10-10-02 Back o Bourke Hot Green Chili 4+5 1+4 Qetesh Årsunda 0730-29 11 86
10-07-09 Keops Naolin Keops Monza 3+6 0+1 Keops  Gråbo 0302-446 46
10-05-25 Fräcke Fredrik Conference 5+4 2+0 Crimdon Skellefteå 0910-329 12
10-03-26 Morrighan I am 3+0 1+0 Anki Persson Eskilstuna 016-500 06 06
09-09-30 Hallucinate (AUS) Bluff Princess 3+3 0+2 Track and Field Hofors 0290-851 11
Whippet
10-05-21 Gambler Mocca Mousse 4+6 0+4 AxRace Halmstad 035-444 40      

Parade 
Parade Hane Tik Uppf/Kennel Ort Tele 
2010-12-28 Cullinan Balalajka Keop's Gråbo 0302-446 46
2010-11-25 Pennys Trix Well Done Eva Jacobsson Norrköping 011-31 20 32
2010-10-30 Delwood Senior Ängla Crimdon Skellefteå 0910-329 12

Planerade parningar 
Paras Hane Tik Uppf/Kennel Ort Tele 
2011-03 Larkhill Jo (IRL) Peach Passion Heartlines Gnarp 0652-240 09   
2011-02 Chairman Cobra Magic Runners Öxabäck 0320-460 38
2011-02 Churchill Reflection Konichiwa Skutskär 026-25 41 48
2011-01 Fräcke Fredrik Delight Day Qetesh Årsunda 0730-29 11 86
2011-01 Hades Pearl Sevilla Comose Racing Fristad 033-26 98 75   
2010-10 Pennys Trix Isis Hadesrikes Sjömarken 033-29 63 53

Avelsnytt 

5. Kongressens behöriga kallande
Förbundsstyrelsen rapporterade att:
Kallelse har tillställts ombud och sällskap 
i cirkulär 13/2010, 2010-04-30, samt
2010-09-30 benämnd slutlig kallelse.
Förbundsstyrelsen föresog kongressen att; 
Kongressen är i behörig ordning utlyst.
Kongressen beslöt att kongressen var i be-
hörig ordning utlyst.

6. Kongressens genomförande
Här framfördes vad som gällde för kon-
gressen beträffande röstning och val.
Kongressen godkände rapporten.

7. Val av funktionärer under kongres-
sen
Kongressordförande, Till ordförande för 
kongressen valdes Lars Wicander.
Kongressekreterare, Till sekreterare för 
kongressen valdes Malin Månsson.
2 justerare att tillsammans med kongress-
ordförande justera kongressens proto-
koll,
Till justerare valdes Tommy Åberg och 
Linda Edberg.
2 rösträknare,
Till rösträknare valdes Stig Fredriksson 
och Katarina Lindberg.
Granskningsutskott, Ordförande samt två 
ledamöter.  Till ordförande i granskning-
utskottet valdes Christina Glimskog och 
som ledmöter valdes Hanne Andersen 
och Tom Pörhö.
Beredningsutskott, Ordförande  och fyra 
ledamöter. Till ordförande i berednings-
utskottet valdes Bo Norevik och som 
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ledmöter valdes Mats Wicander och Kent 
Petersson.
Ekonomiutskott,Ordförande och två leda-
möter. Till ordförande i ekonomiutskot-
tet valdes Rolf Ögren och som ledmöter 
valdes Christina Glimskog och Eva Sa-
lander.

8. Kongressens kostnader
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen att 
besluta att varje sällskap bekostar själva 
sin representation vad avser logi och för-
täring samt att sällskapens resekostnader 
solidariskt fördelas på samtliga sällskap i 
enlighet med tidigare praxis.
Kongressen beslöt enligt förbundsstyrel-
sens förslag.

9. Förbundsordförandens verksam-
hetsrapport
Förbundsordförande rapporterade om 
året som gått. På det privata planet har det 
varit ett svårt år men för svensk hundkapp 
var det ett år fullt av spännande tävlingar 
och nya utmaningar. Speciellt lyftes fram 
de utmärkt genomförda SM-tävlingarna 
och de internationella tävlingar som ge-
nomförts. Ordförande berättade även att 
ekonomin fungerar men att SHCF just nu 
har likviditesproblem som man hoppas 
kunna lösa genom att några licensavgifter 
betalas in tidigare än vanligt.

10. Motioner
Motion 1: Motion från NoHS angående kon-
gress.
ÖHK yrkar bifall för motionen i dess hel-
het. Motionen avslås. Istället tog kongres-
sen ställning till förbundsstyrelsens för-
slag i dess olika delar.
Bifalla motionen där förbundsfullmäktige 
sammanträder en gång per år, årsmöte.
Förbundsstyrelsen föreslog att bifalla den 
delen av motionen där förbundsfullmäk-
tige sammanträder en gång per år, års-
möte.
Avslå yrkandet om att slopa kongressen.
Kongressen beslöt enligt förbundsstyrel-
sens förslag.
Kongress hålles vart annat jämt år, ersätter 
förbundsfullmäktige kongressåret.
Efter diskussion föreslogs att ta bort ordet 
jämt för att undvika missförstånd. Me-
ningen är att kongressen ska hållas vart-
annat år, det vill säga under jämna årtal. 
Kongressen antog förslaget.
Förbundsstyrelsen väljs på två år
Kongressen biföll förslaget. Denna gången 
väljs ledamöterna på två år, nya styrelsen 
får i uppdrag att se över förslaget och att 
utarbeta ett system för att tillse att valen 
därefter sker växelvis.
Antalet kongressledamöter utgörs av 25 
ledamöter
Styrelsen föreslog att kongressen skulle 
anta förslaget. SHS yrkade att antalet le-
damöter skall vara 50. Votering begärdes. 
Rösterna räknades till 33 för styrelsens 
förslag och 10 för SHS förslag 10.
Kongressen beslöt enligt styrelsens för-
slag.
Detta medför vissa förändringar i avse-
ende på stadgan:
§ 4:01:02 Antal kongressombud
Antalet ombud skall vara (50) 25, som 
fördelas på sällskapen i förhållande till 
medlemsantalet den 31 december året före 
kongressen. Inget sällskap får ha fler än 
(10) 5 ombud och inget färre än 1 ombud. 

Lika många suppleanter som ombud skall 
väljas.
Kongressen beslöt enligt styrelses förslag.
§ 4:01:05 Kongress sammanträder
Ordinarie kongress hålls vart (fjärde) an-
nat år under (november) maj månad. För-
bundsstyrelsen bestämmer tid och plats. 
Kallelse skall sändas till sällskapen senast 
under (april) december månad och samti-
digt införas i medlemstidningen.
Lydelsen “under (november) maj månad 
ändrades till senast första maj.
§ 4:03:01 Kungörelse om val
§ 4:03:02 Lämnande av förslag
§ 4:04:03 Ärende som inte angetts av för-
bundsstyrelsen
§ 4:07:01 Inlämningstid
§ 4:07:02 Underrättelse om inkomna mo-
tioner
§ 4:07:03 Yttrande över motion
Kongressen beslöt enligt styrelsens för-
slag.
Motion 2. Motion från NoHS angående be-
räkningsgrund
NoHS drog tillbaka sin motion.
Motion nr 3 - SkHK angående representation 
vid kongress
SkHK drog tillbaka sin motion.
Motion 4: SHS angående inbetalning av med-
lemsagift
§ 2.02.06 Medlemskap
Medlem skall årsvis utan särskild anfor-
dran erlägga fastställd avgift senast den 
31 mars.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen 
att: Ingen ändring av stadgan skall göras i 
avseende på inbetalningsdatum.
Motionen därmed är besvarad
Efter diskussion föreslog Lars Wicander 
att lydelsen senast den 31 mars skulle tas 
bort.
Därmed tillåts klubbarna att själva han-
tera när betalningen ska in. Lydelsen blir 
alltså: Medlem skall årsvis utan särskild 
anfordran erlägga fastställd avgift.
SHS drog sin motion till förmån för Wi-
canders förslag. Lars Wicanders förslag 
bifölls.
Motion 5: SHS angående utträde
SHS motion avslås. Motionen anses be-
svarad.
Motion 6: SkeHK angående översyn av re-
gelverket
Motionen ansågs vara besvarad.
Motion 7: SkeHK angående klassningssys-
temt
Motionen avslås. Kongressen beslutar en-
ligt förbundsstyrelsens förslag. Däremot 
skickas ett budskap till den nya förbunds-
styrelsen att se över de problem som even-
tuellt finns i systemet.
Motion 8: SkeHK angående medlemskap i 
CGRC
Skellefteå drar tillbaka sin motion.
Motion 9: SHS angående ägares och tränares 
ansvar
Efter diskussion föreslog förbundsstyrel-
sen att man lägger till orden för träning så 
att lydelsen blir:
I det fall positivt dopingprov lämnas har, 
b-licensierad på vars licens aktuell hund 
är registrerad för träning, det fulla ansva-
ret och skall därmed bära den påföljd som 
ansvarsnämnden beslutar om efter höran-
de av förbundsstyrelsen.
Kongressen beslöt enligt ovanstående för-
slag.
Motion 10: SHS angående påföljder vid do-
pingbrott

Förbundsstyrelsen förslog att motionen 
avslås. Kongressen beslöt enligt förbunds-
styrelsens förslag. (Togs sen upp som pro-
positon från styrelsen, red anm, det gällde 
äver motion 11).
Motion 11: SHS angånde generell påföljd vid 
dopingbrott
Motionen dras tillbaka.

11. Propositioner
Proposition 1a: Angående hedersmedlemmar.
Propositionen antogs av kongressen.
Proposition 1b: Angående generell påföljd vid 
dopingbrott
VHS föreslog ett tillägg att prispengarna 
skulle hållas inne då ett dopingprov tas 
för att säkerställa att kostnader för prov-
tagningen ska kunna regleras. VHS drog 
dock efter diskussioner tillbaka sitt til-
lägg.
Propositionen antogs med förändringen 
att “Hundägare och tränare” ändras till 
b-licensierad tränare. Förbundsstyrelsen 
föreslår kongressen att anta nedanstående 
ny lydelse;
§ 7.03.04 Generell påföljd
Förbundsstyrelsen fattar beslut om interi-
mistisk avstängning från den dag besked 
om positivt dopingprov meddelats och 
fram till att ansvarsnämnden fattat beslut 
om påföljd.

Ansvarsnämnden skall i sitt beslut om 
påföljd innefatta den intermistiska av-
stängningen.

Vid dopingbrott och grovt dopinbrott 
skall prispengar, placeringar, titlar och 
gradering av hunds klass som erhållits 
från och med provtagningstillfället till 
och med att interimistiskt tävlingsför-
bud meddelats, förverkas och återtas för 
eventuell omfördelning. Hundägare och 
b-licensierad tränare skall dessutom er-
sätta förbundet för faktiska kostnader 
avseende provtagningar, utredningar 
och ansvarsnämndens arbete, dock högst 
10000 Skr. (OBS! Att ringa dopingbrott 
inte är nämnt längre när det gäller pris-
pengar, titlar osv. reds anm,)
Proposition 2: Angående återinförandet av C-
licensen
Förbundsstyrelsens förslag antogs med 
förändringen att formuleringen “vid re-
gistrering av valpkull” ändras till “vid an-
nonsering av valpkull. Avgiften ska alltså
tas ut när valpkull ska annonseras på 
hemsidan.
Proposition 3: Angående utträde ur SKK
Förbundsstyrelsens förslag antogs.
Proposition 4: Angående ekonomiskt program
Förbundsstyrelsens förslag antogs.
Proposition 5: Angående organisation
Förbundsstyrelsens förslag antogs.
Proposition 6: Vision 2011-2014
Visionen antogs.
Proposition 7: Marknadsföringsplan 2011-
2014
Olika exempel på marknadsföring disku-
terades och en del goda exempel fram-
fördes.
Kongressen antog därefter propositionen.
Proposition 8: Verksamhetsplan/handlings-
plan 2011-2014
Förbundets verksamhetsplan diskutera-
des och antogs.
Proposition 9: Rambudget
Rambudgeten antogs.
Proposition 10: Hedersutmärkelser
Mikael Almén, Lena Forsberg, Bo Ländin, 
Håkan Nilsson, Claes Spångberg och Björn 
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Wessman, tilldelades en blå förbundsnål.
Gunnar Åström utsågs till hedersmed-
lem.
Bo Norevik fick därutöver uppdraget att 
upprätta en förteckning över utdelade 
hedersutmärkelser och olika typer av för-
bundsnålar.

12. Arvoden
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att 
inga arvoden utges under kongressperio-
den.
Förbundsstyrelsens förslag antogs.

13. Rapport från ekonomiutskottet
Inga punkter förelåg.

14. Förbundsstyrelsens verksamhets-
berättelse för 2006-2009
Kongressen lade verksamhetsberättelser-
na till handlingarna.

15. Förbundsrevisorernas revisions-
berättelse för 2006-2009
Kongressen lade förbundsrevisorernas re-
visionsberättelse till handlingarna.

16. Granskningsutskottets eventuella 
förslag
Inga punkter förelåg.

17. Fastställande av resultat och ba-
lansräkning för 2006-2009
Resultat och balansräkning fastställdes.

18. Ansvarsfrihet för förbundsstyrel-
sen 2006-2009
Ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 2006-
2009 lades till handlingarna.

19. Val för kommande kongresspe-
riod
Förbundsordförande
Till förbundsordförande valdes Hans Bo-
man, NoHS.
Vice förbundsordförande
Till vice ordförande valdes Linda Edberg, 
VHS.
Fem styrelseledamöter
Som ledamöter valde kongressen Chris-
tina Johansson SkHK, Krister Sandberg 
VHS, Malin Månsson SDA/GHK och Tor-
sten Axelsson. En plats lämnades vakant.
Tre styrelsesuppleanter
Som suppleanter valde kongressen Klas 
Frid SHS, Pia Höggren VHS och Uwe Mir-
sch 7HS.
Tre förbundsrevisorer varav en auktorise-
rad/godkänd revisor
Till förbundsrevisorer valdes Christina 
Glimskog SHS och Lars Wicander SHS.
Lars Wicander tillträder 2011-01-01 då rä-
kenskapsåret är till ända. Fram tills dess 
kvarstår Rolf Ögren som förbundsrevisor. 
En plats lämnades vakant.
Två revisorssuppleanter
Som revisorssuppleant valdes Catherine 
Wicander, SHS. En plats lämnades va-
kant.
Ansvarsnämnd
Till ansvarsnämnden valdes Gunnar 
Bramstång, Rudolf Lundberg och Roger 
Gåvsten.
Valberedningsutskott
Till valberedningen valdes Eva Salander, 
VHS, som ordförande och Anna-Lena 
Landén SHS samt Kenth Peterson NoHS 
som ledamöter. Inga suppleanter valdes.
Ordförande tackade valberedningen för 
nedlagt arbete.

20. Kongressens avslutande
Innan kongressen avslutades tackade den 
nyvalde ordförande de avgående Lars Wi-
cander och Gert Henningsson för allt ned-
lagt arbete under åren. Kongressen fram-
förde sitt tack genom en stående ovation. 
Därefter delades de förtjänsttecken. som 
tidigare belutats om, ut till de som var 
närvarande på kongressen. Claes Spång-
berg ville speciellt tacka Krister Lilja för 
allt han bidragit med under deras
arbete tillsammans. Lars Wicander avslu-
tade därefter kongressen.
Bilaga 1:
Deltagarförteckning kongressombud:
(Publiceras inte här, reds anm).

SkHk hösten 2010
Höstens tävlingar inleddes med två debu-
tantlopp. På den nya distansen 320 meter 
vanns loppet av PennysTrix från Cimbria 
med tiden 18.18. Tvåa kom Dionysos från 
Skhk, trea Bromstick Zira,7Hs.

Debutantloppet på medel vanns av No 
More Legend, SHS. Han tog tidigt led-
ningen i loppet och höll denna över mål-
linjen på tiden 32.82. Bromstick Zazu blev 
tvåa, och Koff, Skhk trea.

I oktober var det dags för finalerna i 
Öresundscupen. Finalhundarna hade 
samlat poäng genom att tävla i Lands-
krona ochTommarp, samt Kallerupbanan 
vid Roskilde i Danmark.

I Sprintfinalen blev det en dansk trip-
pelseger. Startsnabbe Parnell Lee segrade 
på tiden 18.77, tvåa New Style och trea 
Riff.

På medelfinalen fick vi se tre tjejer på 
prispallen. Efter en mycket jämn start 
ryckte Felltop Elite åt sig ledningen och 
höll denna över mållinjen. Elites tid 29.71
Starkt spurtande Fabs Jolanta Skhk kom 
tvåa. Det blev dubbelt upp för Sten och 
Titti. Trea kom Molly Maroon från Dan-
mark.

Öresundsfinalen för whippet vanns av 
Marrachino 7HS, So cool to run tvåa och 
Geronimo trea, bägge från Danmark.

Kommunloppet blev ett spännande och 
jämt lopp ända in över mållinjen.  Arne  
tog sin första seger på tiden 29.97 före 
Kacela, båda tävlande för Cimbria  Trea 
kom Axel från 7Hs, som är kullbroder till 
Arne.

Sista tävlingsdagen för säsongen bjöd 
på soligt höstväder.

I Örehovsstayern kom fem tjejer till 
start. Först över mållinjen O´Såfina  på 
tiden 47.82 tvåa kom Annies Song och trea 
Caisa, alla hemmahörande i  SHS.

I Tikmasters fick vi se Hillcross Holly, 
Dk överst på prispallen efter att ha haft 
ledningen i hela loppet på tiden 32.77. 
Concorde Skhk som trivdes på hemmap-
lan höll sin  andra plats hela loppet. Trea 
Flower Power SHS.

I Gåsaloppet för whippet fick vi se Mar-
rachino, 7HS ta hem ytterligare ett vinnar-
täcke. Tiden blev 37.08. Tvåa blev Mocca 
Mousse med samma ägare, och trea Daigo 
vd Waterram, Skhk.

Efter försöken i förra helgen hade vi 
följande hundar i gåsaloppsfinalen. Ha-
des Pearl, 7HS, Ares, Öhk, Sir Sirocco,        
SkeHK, No more Legend, SHS, Midas, 
7HS och Curry Kanon SHS. Snudd på 
släktträff.

När boxen öppnades  No More Le-
gend i ledningen, tätt följd av Midas och 
Hades Pearl. På upploppsrakan var No 
More Legend först över mållinjen med ti-
den 32.51. Curry Kanon jobbade sig fram 
till en andraplats på tiden 32.57. Trea blev 
Hades Pearl, 32.92. Ares knep fjärdeplat-
sen på tiden 32.94. Sir Sirocco blev femma 
på tiden 33.29, och slutligen  Midas sexa 
på 33.56.

Med racerfart var tävlingsåret 2010 
slut. SKHK önskar er alla ett GOTT NYTT 
HUNDKAPPÅR 2011.

GuNBritt ocH PreBeN iskov söreNseN.

Förbundscirkulär nr: 33/2010

Upprepad diskvalifikation
Hund som diskvalificeras 2 ggr under en 
12 månadersperiod kan efter avstängning 
1 månad avlägga nytt licensprov, 8.9 regel-
verket. Licensprov får tidigast avläggas 
sedan 1 månad förflutit sedan den senaste 
diskvalifikationen. Dock skall hund, om 
beslut om diskvalifikation inträffar efter 
det att 6 månader och att 10 tävlingslopp 
har genomförts sedan föregående dis-
kvalifikation, hanteras enligt 8.56 första 
stycket i regelverket

D.v.s. hund blir avstängd i 15 dagar 
men mister ej licensen.

Hund som återtagit licens efter att ha 
varit avstängd i 6 månader skall vid upp-
repad förseelse ånyo mista licens och en 
ny avstängningsperiod om 6 månader in-
träffar. 

Dock skall hund, om beslut om sådan 
diskvalifikation inträffar efter det att 6 
månader och att 10 tävlingslopp har ge-
nomförts sedan sista licensloppet, hante-
ras enligt 8.56 första stycket i regelverket. 
D.v.s. hund blir avstängd i 15 dagar men 
mister ej licensen.
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Som på de flesta ställen i landet så 
kom vintern även till våra bredd-
grader chockerande tidigt. Att sista 

tävlingsdagen kunde genomföras var helt 
och hållet tack vare ett härligt teamwork 
där funktionärer och tävlande gemensamt 
knackade liv i banan. Under tiden sken 
solen på de pausande på altanen och da-
merna i cafeet sålde slut på allt ätbart. 

Under andra halvan av säsongen har 
några av våra egna klassiska lopp avgjorts 
men vi har även för första gången arrang-
erat det klassiska tikloppet Breeders Oaks 
på Alingsåsbanan.

Redan någon vecka efter SM drog vi 
igång hösten med de lopp som innehål-
ler namnet Damernas, döpta efter en 
damsektion som en gång i tiden fanns i 
klubben. Damernas Sprint och Veteran 
sprangs i högsta klass och de båda vin-
narna Zoogan och Balalajka är båda forna 
banrekordinnehavare på Mareidalsbanan. 
Även denna dag var båda under 18 sekun-
der på sprintdistansen.

Damernas Hanar och Damernas Tik 
innehöll hundar från klass 3 och nedåt. 
Den rutinerade norska hemmahunden 
Border Ballade tog hem tikloppet och en 
annan hemmahund,Chuck Berry, motsva-
rande lopp för hanarna. Damernas Whip-
pet, också det med hundar från de lägre 
klasserna, vanns av det lilla charmtrollet 
Tala tävlandes för Västerås Hundkapp-
löpninsklubb.

I september var det sen dags för Väst-
svenskt Oaks och Västsvenskt Derby. 
Oakset lockade ett riktigt fint startfält men 
skulle ändå bli ett riktigt enhundslopp. 
Förvånade var nog många när Moccasin 
(Camp Bugler-Tambourin) smällde ur 
burarna och lämnade de rutinerade och 
långt mer meriterade tikarna bakom sig. 
Sina blott två tidigare starter till trots dam-
made hon in på årets bästa tid, 30.41. Moc-
casin ägs av Jan och Britt-Marie Kristens-
son och tävlar för GHK/SDA. Vi som sett 

henne på träning var kanske lite mindre 
förvånade men ordet skräll är nog ändå 
inte fel i detta sammanhang. Tvåa i lop-
pet var Athenas Pearl och trea Border Bal-
lade.

Därefter ställde sig hanarna på startlin-
jen. Flera var vi som såg framemot mötet 
mellan Hades Pearl och Ares och inte be-
hövde vi bli besvikna. De kom ut ihop och 
kämpade sida vid sida genom större delen 
av loppet. Hades vägrade släppa insidan 
och Ares vägrade släppa taget. Kanske i 
kraft av sitt innerspår, kanske i kraft av sin 
rutin höll Hades Pearl dock lillebror Ares 
bakom sig och vann med fem hundrde-
lars marginal. Trea i loppet var den trogne 
prispallsbesökaren Hiawatha.

Samma dag avgjordes ett högklassigt 
men struligt sprintlopp, Haguns Sprint, 
som togs hem av hemmastjärnan Keops 
Naolin. Även Whippetdivisionen var på 
besök och det loppet vanns av Marrachino 
som tog en komfortabel seger framför CA 
Gibson och Utah Kid.

Höstens sista tävlingar skulle handla 
mycket om tikar och rookies. Men vi hade 
två fina sprintlopp där Zoogan utmana-
des av Sir Sirocco, på besök från nordli-
gare breddgrader. Vid första mötet tog Sir 
Sirocco en knapp seger men andra gången 
gick det lättare. Detta till trots tog Zoogan 
hem den prestigefyllda titeln Mariedal-
championatet i kraft av sina andra segrar 
och övriga placeringar på Mariedalsba-

Hösten i Alingsås

Prispallen vid Västsvenskt Derby. Fr. v. tvåan Ares, segraren Hades Peal och trean Hiawatha.

Västsvenskt Oaks. Fr. v. tvåan Athenas Pearl, segraren Moccasin och trean Border Ballade.
Segraren i Breeders Oaks, Bonnie Belle och 
Christian Hagberg.
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nan.
Till Breeders Oaks kom till slut tolv 

hundar till start. Det ena försöket domi-
nerade av Baba Jagga som säkert sprang 
hem loppet med relativt stor marginal till 
tvåan Michelle Perry som i sin tur hade 
gott avstånd till trean Bonnie Belle. Om 
det försöket var ganska ospännade var det 
andra försöket precis det motsatta. Där 
tog Sanya Richards täten men syrran Alli-
son Felix tog upp jakten. Allison Felix kom 
närmre och närmre men Sanya Richards 
höll undan och vann med en hundradel. 
Trea i detta loppet var Cher.

Inför finalen snackades det mest om 
Baba Jagga men inte visste vi väl då att 
Bonnie Belle hade planer på att göra sitt 
livs lopp. Hon satte starten perfekt, hade 
förvisso med sig Allison Felix en bit, men 
drog sen iväg och vann ohotat på 31.50. 
Bonnie Belle (Swedish Java-Swedish Bale) 
ägs av Monica och Christian Hagberg som 
tävlar för 7HS. Tvåa i loppet var just Al-
lison Felix och trea var Baba Jagga som 
trots en dålig start sprang upp sig till en 
pallplats.

Rookie Stake, alltså tävlingen för nå-
gorlunda nyblivna kapplöpningshundar, 
lockade även den ett fint startfält. Första 
försöket var en mycket tight uppgörelse 
mellan åtminstone fyra av loppets fem 
deltagare. I tredje kurvan kom de i en 
enda klunga och medan alla bytte plats 
med varandra smög Bromstick Zazu förbi 
hela gänget på insidan. Han vann med 
Midas vid sin sida och med Kimchi strax 
bakom sig. 

Om då det första försöket var en raff-
lande historia var det andra inte alls det, 
däremot lite skrällartat. Favoriten Ares 
och startkanonen Elf fick nämnligen se sig 
snuvade på ledningen in i kurvan av unga 
fröken Elektra, som trots sina två ynka ti-
digare starter, kastade sig in framför dem 
och försvann. Ares tog förstås upp jakten 
men Elektra höll undan och vann på en av 
årets absoluta topptider. Strax efter henne 
kom då Ares och en stund senare också Elf 
som var bra med i starten men som blev 
något hindrad i första kurvan.

Denna upplevelse satte nog sina spår 
i Elfs medvetande för till finalen hade 
han vässat sin start och varken Ares eller 
Elektra hade chans, trots att de verkligen 
försökte, att ta sig förbi in i kurvan. De gav 
dock inte upp och det gjorde inte heller 
Midas eller Bromstick Zazu. Men Elf höll 
sin ledning och trots att Elektra försökte 
trycka sig förbi bröderna Ares och Midas 
i sista böj så höll de tätt vid railen och 
hindrade effektivt alla uppstickarförsök. 
Ares kom sen starkt på upploppen men 
han slutade tvåa med Midas strax efter 
sig. Alla dessa tre hundar kom in inom 
tre hundradelar. Elf ägs av Camilla och 
Micke Johansson och tävlar för Cimbria 
Hundkapplöpningsklubb.

Samma dag avgjordes också Marie-
dalswhippeten för de högst klassade 
whippetarna på medeldistans. Även det 
loppet vanns av Mariedals okrönte whip-
petkung Marrachino. Året har dock bjudit 
på många nya whippetförmågor och det 
ska bli spännande att se om någon av des-
sa kan hota Marrachino under nästa år.

MAliN MåNssoN

Rookie Stake.

Camilla Johansson CIM, med Rookie Stake-
vinnaren Elf.

Whippetdivisionen på Mariedal Park.

Fastställda avgifter för 2011
Avgifterna för tränar/handler-licens skall vara SHCF tillhanda senast 31 december 2010 . För 
hundlicens gäller att de inbetalas senast 2011-04-30. Avgiften sätts in på förbundets Bankgiro 
313-1588

Avgifter - Tränar/Tävlings/Uppfödarlicenser/Handler  
B1 (äga/tävla och ansvara för upp till 5 ägda hundar)  600,-  
B2 (äga/tävla och ansvara för upp till 10 ägda hundar)  600,-  
B3 (äga/tävla och ansvara för upp till 15 ägda hundar)  600,-  
B4 (äga/tävla/träna egna och andras hundar, upp till 20 hundar) Krav
vid träning av annans hund: Hunden måste ägas av minst en B-lic person 600,-  
Uppf/C-licens (inkluderar annonsering på "uppfödarwebben")    300,-  
VilB (Vilande B-licens, motsvarar handlerlicens, dvs under annan 
B-lic persons ansvar handha hund vid tävling)    200,-  
D (lärlingslicens för personer mellan 12 och 18 år)    ej avgift  
Handler (tillstånd för personer från 15 års ålder att under annan 
B-lic persons ansvar handha hund vid tävling)    200,-  
Avgifter - Hund  
Hundlicens
(licens för tävlande hund; tävlingshund från 6 år och det år hund 
tar licens - fritt - )    200,-  
Avgifter - Övrigt  
Tidningen Svensk Hundkapp (Kommer from 2010 ut som 
Web-tidning på denna hemsida)
 ---  
Utfärdande av ny tävlingsbok/ID-bok (om boken förkommit)    250,-  
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Maj
1/5 Söndag Åkers Kanal 
8/5 Söndag Åkers Kanal  
14/5 Lördag Landskrona
15/5 Söndag Åkers Kanal 
21/5 Lördag Borås Jubileum, 2-åriga hanar, Kafferepan, 2-åriga tikar 
22/5  Söndag Västerås
28/5 Lördag Simrishamn
28/5 Lördag  Midlanda
29/5 Söndag Åkers Kanal Sprinterderbyt, semifinaler 

Juni
2/6 Torsdag Alingsås Avelsloppet, kvartsfinaler. GBG Grand Prix, semifinaler
4/6 Lördag Skellefteå
5/6 Söndag Åkers Kanal Sprinterderbyt, final
5/6 Söndag Alingsås Avelsloppet, semif, Grand Prix final, Charlie Brown semi
11/6 Lördag Landskrona
11/6 Lördag Järbo
12/6  Söndag Alingsås Avelsloppet, final, Charlie Brown Trophy final
12/6 Söndag Åkers Kanal 
15/6 Onsdag Skellefteå
16/6  Torsdag Åkers Kanal Företagskväll
16/6 Torsdag Borås Företagskväll
18/6 Lördag Skellefteå 
19/6 Lördag Landskrona
22/6 Onsdag Järbo Midsommartävling, Kvällstävling 
25/6 Lördag Järbo Midsommartävling
25/6 Lördag Sirmrishamn Midsommartävling  
18/6  Fredag Borås Kvällstävling 
19/6 Lördag Skellefteå
20/6 Söndag Västerås
23/6 Onsdag Järbo Midsommartävling, Kvällstävling 
26/6 Lördag Järbo Midsommartävling
26/6 Lördag Simrishamn Midsommartävling 

Juli
1/7 Fredag Skellefteå Kvällstävling
2/7 Lördag Åkers Kanal Sv Greyhound Derby, kvartsfinal
2/7 Lördag Älvsbyn
2/7 Lördag Simrishamn Sommarveckan, Östersjöpokalen
6/7 Onsdag Åkers Kanal Sv Greyhound Derby, semifinal, Sv Whippetderby, semif.
9/7 Lördag Simrishamn Sommarveckan, Östersjöpokalen
9/7 Lördag Midlanda
10/7 Söndag Åkers Kanal Sv Greyhound Derby final. Sv Whippetderby final
16/7 Lördag Landskrona 
17/7 Söndag Västerås 
23/7 Lördag Borås SM, kvartsf
24/7 Lördag Borås SM, kvartsf
26/7 Tisdag Borås SM, stayer, Cani-Lab Sprint Whippet 

Tävlingskalendern 2011
Detta är tävlingsdagarna för år 2011, huvudloppet resp dag har angetts, de som redaktören känner 
till, det kan bli ändringar beträffande detta. Kommande inbjudningar gäller när det gäller lopp res-
pektive dag. 
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28/7 Onsdag Borås SM, semif
30/7 Lördag Borås SM, finaler
   
Augusti
5/8 Fredag Skellefteå Kvällstävling
6/8 Lördag Skellefteå
7/8 Söndag Alingsås Damernas
7/8 Söndag Åkers Kanal Sv. Uppfödningslopp, semifinaler
13/8 Lördag Järbo 
13/8 Lördag Landskrona
13/8 Lördag Skellefteå
14/8 Söndag Åkers Kanal Sv. Uppfödningslopp, final
20/8 Lördag Borås Ironman,  Boråstiken, 7HS Sprint semifinaler
20/8 Lördag Älvsbyn Kanis Elit
21/8 Söndag Älvsbyn Kanis Elit
21/8 Söndag Västerås 
21/8 Lördag Åkers Kanal  
26/8 Fredag Skellefteå Kvällstävling
27/8 Lördag Borås Ironman,  Boråstiken, 7HS Sprint finaler
28/8 Söndag Västerås
28/8 Lördag Simrishamn
29/8 Söndag Västerås

September
3/9 Söndag Åkers Kanal 
3/9 Söndag Alingsås Västsv Derby o Oaks
3/9 Söndag Midlanda
10/9 Lördag Skellefteå 
10/9 Lördag Borås Europamästerskapen (Preliminärt)
11/9 Söndag Borås Europamästerskapen
11/9 Söndag Åkers Kanal 
14/9 Onsdag Borås Europamästerskapen
17/9 Lördag Borås Europamästerskapen finaler
17/9 Lördag Järbo Gästriketrofén, semifinaler
18/9 Söndag Västerås
24/9 Lördag Järbo Gästriketrofén, final
25/9 Söndag Åkers Kanal Advantage Masters

Oktober
1/10 Lördag Simrishamn
2/10 Söndag Åkers Kanal Indy 500 semif, Spader Ess memorial
2/10 Söndag Alingsås Breeders Oaks och Rookie Stake, semifinaler
8/10 Lördag Midlanda
9/10 Söndag Alingsås Breeders Oaks och Rookie Stake, finaler
9/10 Söndag Västerås
15/8 Lördag Landskrona
16/10 Söndag Åkers Kanal 
22/10 Lördag Borås Västgötaloppet (inbjudna), Mind Journey sprint
23/10 Söndag Åkers Kanal Puppy Derby, semif.  St Leger, semif
30/10 Söndag Åkers Kanal St Leger, final, Puppy Derby, final, Veteranderbyt

November
8/11 Lördag Landskrona Gåsaloppet, Tikmasters, semifinaler
12/11 Lördag Landskrona Gåsaloppet, Tikmasters, finaler
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ADVANTAGE 

 

“Tage” var vår drömhund  - en fantastisk talang – vars karriär blev alldeles alldeles för kort. 
Medlem av en fantastiskt framgångsrik kull så fick vi redan i oktober 2009 en glimt av hans 
talang. Den 24/10 då de var nyss fyllda 1 år tränade några av kullbröderna för första gången 
från box 320 m på Åkers Kanal. 

Curry Kanon gjorde 19,74            (Vann i år Uppfödningsloppet och var finalist i Derbyt) 

No More Legend gjorde 19,79      (Årets Rookie 2010 och vann bl a Gåsaloppet) 

Jack gjorde 19,87                        (debuterade i år med 5 raka segrar och blev 2:a i SM) 

ADVANTAGE NOTERADE SAMMA DAG TIDEN   19,15 !!! 

Han vann sitt licenslopp den 2 maj på kanontiden 32,55 (-05 bana) men blev inte godkänd då 
han ledde från start till mål (5,80) och vann överlägset. 

Han vann ett nytt licenslopp den 8 maj på 32,77 (-05 bana) med sju längder före Puppy 
Derbyvinnaren Ballasingoalla, slagna i detta lopp var även Rosa Parks, Annies Song och hans 
bror Jack.  I detta licenslopp slog han alltså Sveriges tre bästa tikar vid årets tikSM samt 2:an 
i öppna SM! Loppet godkändes då Ballasingoalla gick ikapp efter ca 700 meter! 

Han debuterade sedan den 22 maj med att möta 1:an-2:an-3:an från S:t Eriks Cup den 8 
maj. Ledde från start till mål och vann hela sju längder före Talisker som efter sina vinster i 
SM o Derbyt följdriktigt blev Årets Hund 2010. Han vann debuten på 32,60 (-20bana) som 
enligt Bo Ländin är den snabbaste debuttiden genom tiderna med hänsyn till banstandard. 

Den 29 maj mötte han Årets Sprinter Ed Vinn och vann på 18,55 en tid som det dröjde över 4 
månader innan någon gjorde igen (Ed Vinn 18,53 9/10). 

I finalen av Sprinterderbyt händer sedan den fatala olyckan när han är på väg att ta 
ledningen och hans karriär var över……… 

Vi vill speciellt tacka Anki Nilsson för all hjälp vi fick under vårt försök att rädda honom! 
Stort tack även till Irene Gustavsson för att vi fick chansen att ta över ”Tages” bror No More 
Legend, en Tagekopia i mycket i hem och på banan! 

 

IN MEMORIAM 


