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Inför  
Kongressen
Under förbundsnytt presente-
ras motioner och propostioner 
i förkortad form inför  SHCFs 
jubileumskongress i Örebro, 
20-21/11, läs mer på sid 9.

Nitro Methane med Katja Fredriksson, NHK/Äl efter 
segern i Advantage Masters på Åkers Kanal, bakom 
sponsor Lars Wicander.

Norrländsk topphund  
vann Advantage Masters

Hårstudio Lottas St Leger 
vanns av Caisa

Tiken Caisa med Caroline Frid, SHS efter segern i 
Hårstudio Lottas St Leger på Åkers Kanal.

Finsk seger med 35-28 i landskam-
pen på Åkers Kanal

Det finska laget vid segerceremonin efter landskampssegern.
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Ordföranden

har ordet

Åkers Kanal hösten

Nyss hemkommen från årets sista tävling 
i Landskrona som personligen blev en fan-
tastisk trevlig avslutning genom No More 
Legends seger i Gåsaloppet så blev jag 
ombedd av Bosse Norevik att skriva några 
rader till tidningen inför kongressen.

Det är alltså 50 år sedan SHCF bildades 
1960 i Örebro av de sällskap som då hade 
startat upp hundkappen i Sverige på 50-
talet. Svensk hundkapp har alltid byggt på 
de ideella krafterna ute i sällskapen och på 
de lokala banorna men utan en stark för-
ankring i ett centralt förbund skulle aldrig 
sporten ha utvecklats  som den gjort och 
överlevt i 50 år! 

Mina första kongresser bevistade jag i 
början av 1970-talet och det har sedan bli-
vit några genom åren. SHCF på 70-talet var 
Lennart Ahlfors – den lille mannen från 
Dösjebro i Skåne som var den stora man-
nen som organiserade upp svensk hund-
kapp – utan hans insatser hade vi inte haft 
den grund att stå på som sporten har idag. 

Ordning och reda var honnörsord för den-
na Lundajurist! Lennart gick tyvärr bort 
härom året annars hade han varit en given 
hedersgäst kommande helg i Örebro.  Jag 
kom själv in i styrelsen 1976 (nyss fyllda 
22 år!) tillsammans med Tommy Åberg 
och vi har kamperat ihop i förbundet i 
olika perioder sedan dess.  Ordförande 
vid denna tid var riksdagsmannen från 
Öland Fritz Börjesson och där satt även 
länspolismästaren Sverre Estreus och gö-
teborgsadvokaten Einar Höijer-Harksen.  
Men som sagt Lennart Ahlfors höll i alla 
trådar och jag kom in som en ung frisk 
fläkt med idéer och synpunkter på det 
mesta i en sann 70-talsanda!

Andra duktiga medarbetare i styrelsen 
från dessa år var givetvis Lennart Håkans-
son och moderate riksdagsmannen Viggo 
Komstedt (som senare blev landshövding 
i Växjö!).

Jag kom att tillhöra styrelsen fram till 
slutet av 80-talet och tog sedan en paus 
under 90-talet (handbollsuppdrag tog då 
all min tid) för att sedan bli invald i styrel-
sen igen i början av 2000-talet.

Har nu varit ordförande i sex år efter 
att Bo Nilsson pga. sjukdom avsade sig 
omval.  Det har varit en rolig tid att vara 
delaktig i sporten på central nivå men 
givetvis en mycket jobbig period senaste 
åren efter Svenska Spels avhopp – och 
utan stöd av duktiga styrelsekamrater 
med Gert Henningsson i spetsen hade det 
inte gått. 

Jag har sedan tidigare avböjt omval 
men kommer givetvis finnas kvar i den 
sport som jag älskar – jag önskar de nya 
i styrelsen lycka till framöver och tackar 
alla hundkappare för dessa år som ord-
förande!

Lars Wicander

Efter Derbyt fortsatte hösten på Åkers Ka-
nal, vi hade en hel del tävlingsdagar kvar. 
Det blev till en början dagar med få lopp, 
jämfört med tidigare år. Det var svårt att 
få till cuper i högsta klassen, kanske för 
få M1 hundar. Cuperna öppna nerifrån 
gick ganska lätt att fylla. Vi fick bl. a. flytta 
på bra sponsade lopp för att vi fick för få 
anmälda. En del cuper gjordes om till raka 
lopp till följd av detta. 

HoleInOne Minneslopp
Lördagen den 21 augusti hade vi 7 lopp. 
Det var HoleInOnes Minneslopp över 
sprint, som var huvudloppet. Loppet var 
sponsrat av fam Ottinger efter deras fina 
sprinter HoloInOne. Det blev en triumf för 
Ann-Christin Holmkvist, SHS, som la be-
slag på de två första platserna. Här över-
raskade Ruff med att slå Ed Vinn, tiderna 

18.96 resp 18.99. Trea Gnista, My Leffler, 
SHS, 19.11. Fyra The Power, 19.27, femma 
Mr Speed, 19.28, bägge tränade av He-
lene Lius, SHS. Sexa Elbony Commander, 
19.50, Ivar Hellberg, SHS.

Det var även ett kvallopp i Cindy Rose 
Tiktrofé, som vanns av Glimma, My Leff-
ler, SHS, 33.37, före Hanni Ball, 33.71 och 
Albertina 33.83. Glimma fick därmed en 
finalplats senare i tävlingen.

Denna dag var det även två semifinaler 
i Svenskt Uppfödningslopp, vi hade hela 
11 bra hundar till start. Första semifinalen 
gick till Flower Power, Fam Andersson, 
SHS, 32.76, uppfödare Annelie Svarvén, 
före Jack, 32.90, Peter Norevik, SHS, trea 
och med till final Kira, Lena Ländin, SHS, 
33.09. Jack och Kira uppfödda av Chris-
tina Glimskog.

I den andra semfinalen fick uppfödarna 
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samma placering. Här segrade Caisa, Jea-
nette Frid, SHS, på fina 32.30, före Curry 
Kanon, Yvonne Petersen, SHS, 32.40, trea 
O'Såfina, Jane Pettersson, SHS, 32.41. Till 
final gick alltså fyra hundar från Chris-
tina Glimskogs kull efter Hallucinate-Air 
Song, de skulle möte de två Sorundati-
karna, som tränas av syskonen Andersson 
och Frid, uppfödda av Annelie Svarvén, 
efter Morrighan-May Flower. Överrask-
ningen här var att Svarvéns egen fina tik 
Balla Singoalla, fick ge sig med en fjärde-
plats på fina 32.63.

Svenskt Uppfödningslopp
Nu var det lördag den 28 augusti och vi 
hade 8 lopp, alla fulla utom två. Dagens 
första lopp vann Ed Vinn på fina 18.65. 
Vi hade även på sprint denna dag Franc 
Grappas Minneslopp i klass K2, sponsrat 
av fam Lius. Här gick Gnista bäst och 
vann för My Leffler på 18.82, tvåa Roberto 
Duran, Glenn Skogh, NHK/Äl, 19.09, trea 
blev Kos, Bo Ländin, SHS, 19.11.

Vi hade även denna dag ett kvallopp 
i Cindy Rose Tiktrofé, vinnarna i kval-
loppen var direktkvalificerade till fina-
len senare, idag blev det Hanni Ball, Eva 
Jacobsson, SHS, som vann på 33.41, före 
Tindra, 33.43 och Barossa, 33.61.

I ett 550 lopp vann Rosalina, Mats 
Wahlberg, SHS, på fina 32.41, före Balla 
Singoalla, 32.81. Tyvärr förolyckades Ro-
salina några dagar efter segern i ett fall i 
ett dike.

Sen följde finalen i Svenskt Uppföd-
ningslopp, sex SHS-hundar från två kul-
lar, skulle göra upp, se skrivningen från 

HoleInOnes Minneslopp, fr. v. tvåan Ed Vinn, Ann-Christin Holmkvist, 
18.99, segrare Ruff, 18.96, handler My Leffler, trea Gnista, 19.11, hand-
ler Christina Glimskog, till höger skymtar sponsorn Leif Ottinger.

Svenskt Uppfödningslopp, fr. v. tvåa O'Såfina, Jane Pettersson, SHS, 
32.52, segrare Curry Kanon, Yvonne Petersen, SHS, 32.44, trea Flower 
Power, Annelie Andersson, SHS, 32.65, fyra Jack, Peter Norevik, SHS, 
32.94, femma Caisa, Jeanette Frid, SHS, 32.99 och sexa Kira, Lena 
Ländin, SHS, 33.21.

En glad My Leffler efter seger i Franc Grappas 
Minneslopp med Gnista, 18.82.

semifinalerna. Tipset i programmet från 
Kent Andersson (Flower Powers deläga-
re) lät som följer: Caisa har agerat oslag-
bar i sina senaste starter. Bra chans igen. 
Curry Kanon var nära Caisa senast. Star-
tar bättre nu och har chans. Flower Power 
vinner sina lopp men måste få spets och 
springa fortare för att kunna hota.

Starten går och det är Curry Canon och 
Flower Power som tar ledningen, i andra 
böj har Flower Power en liten ledning, 
men Curry tar över på bortre rakan, även 
O'Såfina närmar sig och går om Flower 
Power innan mål till en andra plats.

Resultat:
1. Curry Kanon, Hallucinate-Air Song, 

Yvonne Petersen, SHS, uppf Almandins 
kennel. 32.49.

2. O'Såfina, Jane Pettersson, SHS, syster 
till Curry. 32.52.

3. Flower Power, Morrighan-May Flo-
wer, Fam Andersson, SHS, uppf. Annelie 
Svarvén, 32.65.

4. Jack, Bo o Peter Norevik, SHS, 32.94, 
bror till Curry.

5. Caisa, Fam Frid, SHS, 32.99, syster till 
Flower Power.

6. Kira, Lena Ländin, SHS, 33.21, bror 
till Curry.

Under hösten har de flesta loppen på 
Åkers Kanal filmats, gå in på Greyhound-
data så hittar ni filmerna.

Tricias loppet, Cindy Rose 
Tiktrofé, Gary Hill Memorial
Det var huvudloppen lördagen den 4 sep-
tember, sju lopp på programmet.

Det började med Gary Hill Memorial 
för veteraner över 320 m. Här fick Bala-
lajka revansch på Fräcke Fredrik efter 
Veteran SM. Balalajka, Malin Månsson, 
GHK, vann på 18.83, före Tarik, Mona Au-
gustsson, SHS, 18.87, trea Fräcke Fredrik, 
Maria Karlsson, MiHK, 18.96. 

På 550 m vann No More Legend, Lars 
o Anita Wicander, SHS, 32.76 före Apollo 
XIII, 33.31. Lars o Anita har köpt No More 
Legend av Irene Gustavsson, som tagit en 
paus i tävlande. De fick en ersättare för 
förolyckade Advantage i form av en bror.

Nästa rubriklopp var finalen i Cindy 
Rose Tiktrofé, som i många år sponsrats 
av Almandins kennel, Christina Glimskog 
och Kriströms Advokatbyrå. Det var bara 

Gary Hill Memorial, fr. v. tvåa Tarik, Mona Augustsson, SHS, 18.87, 
segrare Balalajka, Malin Månsson, GHK, 18.83, sponsor Bo Norevik, 
trea Fräcke Fredrik, Ove Östberg, MiHK, 18.96.

Cindy Rose Tiktrofé, fr. v. tvåa Hanni Ball, Eva Jacobsson, SHS, 33.01, 
segraren Flower Power, Annelie Andersson, SHS, 32.45, trea Barossa, 
Jesper Lundin, SHS, 33.12, fyra Go Mary Lou, Kristina Nilbrink, SHS, 
33.38, femma Epona, Andersson, SHS, 33.65.
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SHS-tikar i finalen, som vanns av favori-
ten Flower Power, fam Andersson, 32,45, 
tvåa Hanni Ball, Eva Jacobsson, 33.01, trea 
Barossa, Annelie Lundin, 33.12.

I högsta klass på medel gick Tricias 
loppet, sponsrat av Lena Forsberg, här 
gjorde Ed Vinn ett kanonlopp och vann 
på fina 32.16, för Ann-Christin Holmkvist, 
årets bästa tid hittills. Tvåa Talisker, Maria 
Blomkvist, SHS, 32.27, trea Jack, Peter No-
revik, SHS, 32.62.

Trippel och Fyrklöver
Lördagen den 26 september, startade vi 
upp vårt nya spel Trippeln. Det var i prin-
cip likt den gamla GR3 spelet. Man kunde 
spela på tre lopp i dagens tävling, och 
lämna in en spelkupong före det första 
loppet i Trippeln. Detta blev uppskattat 
av speciellt hundkapparna, som kunde 
lämna in kupongen i lugn och ro före täv-
lingen och sedan ägna sig åt sina hun-
dar. Det var ju ganska svårt, speciellt när 
vi körde fyrklövern, som omfattade fyra 
lopp. Det blev bra utdelningar och spelet 
växte för varje speldag. Se sep bild på 
spelkupongen.

Denna dag hade vi sju lopp med Trip-
peln på de tre sista loppen. Dagens för-
sta lopp var Spader Ess Memorial, öp-
pen för M1 och det var fyra av SHS ess 
som startade. Vann gjorde Curry Kanon, 
Yvonne Petersen, 32.63, tvåa SM-vinnaren 
Talisker, Maria Blomkvist, 32.69, trea SM-
tvåan Jack, Peter Norevik, 32.71, fyra blev 
Ed Vinn, A-C Holmkvist, 32.91, (han hade 
vunnit senast på 32.16).

Game Over Memorial för klass 3 på 
medel, vanns av Baze Hunter, Gustav Ny-
ström, SHS, 33.12, före Zero Tufram, Hans 
Bohman, NHS, 33.15, trea Dot, Björn Ny-
berg, MiHK, 33.51.

Vi hade också två sponsade lopp över 
sprint. Kanalen Sprint gick i klass 2. Seger 
till Mr Speed, Helené Lius, SHS, 18.74, tvåa 
Crimdon Cobra, Maria Karlsson, MiHK, 
18.77, trea Tarik, Mona Augustsson, SHS, 
18.96. I Brottby Sprint i klass 3 togs segern 
av MiHK hunden Warrens Rock, Maria 
Karlsson, 18.84, före Geronimo, Eva Ja-
cobsson, SHS, 18.98, trea She'll Be Gone, 
Jeanette Frid, SHS, 19.14.

Denna dag var det också två semifina-
ler i Moonlighters Cup för lågpoäng över 
medeldistans. Till final gick Barossa, An-
nelie Lundin, SHS, 33,27, Gnista, 33.39 och 
Fuji, 33.63. Den andra semifinalen vanns 
av Agamemnon, Robert Hanebrink, SHS, 
33.52, Hanni Ball, 33.60 och Ribbes Corin-
na, 33.68.

Tricias loppet. fr. v. tvåa Talisker, Maria Blom-
kvist, SHS, 32.27, handler Jeanette Frid, 
segrare Ed Vinn, A-C Holmkvist, SHS, 32.16, 
handler Kristina Bohman.

Åkers Kanal Greyhound Park

Trippel
 H  U  N  D  A  R Res. Res. Antal

 Avd 1 2 3 4 5 6 1 2 Rader

 1

 2

 3

Tot. rader Tot. kronor

Fyrklöver
 H  U  N  D  A  R Res. Res. Antal

 Avd 1 2 3 4 5 6 1 2 Rader

 1

 2

 3

 4

Tot. rader Tot. kronor

Insats per rad:     5 kr,   10 kr,   20 kr,   30 kr,   40 kr,   50 kr,   100 kr

Ringa in aktuell insats

Speldag: __________

Signatur:  __________
Ifylles av spelfunktionär

Arrangör: Stockholms Hundkapplöpningssällskap

Spelkupongen till Fyrklövern, det var ett set med två kuponger med karbon mellan, man 
lämnade in orginalet och behöll kopian.

Advantage Masters,  
Åkers Långa
Lördagen den 2 oktober, hade vi 8 lopp 
och vår första fyrklöver. Huvudloppet 
var Advantage Masters, en ny variant av 
Masterstävlingen. Sponsorn Lars Wican-
der har ju många roliga ideer för tävlingar, 
ex. Sylvias Flash på sprint och Easter Rose 
Bowl för tikar på sprint och medel. Denna 
gång hade han bjudit in sex stycken av de 
formstarkaste hundarna på medeldistans. 
Förutom fina prispengar i loppet, fanns 
det även en nyhet, nämligen spurtpriser, 
den hund, som ledde 
vid första splittiden 
fick en exta tusen-
lapp, sen togs även en 
splittid på kameran 
på 320 rakan, med ett 
spurtpris på tusen kr, 
dessutom fanns det 
ett spurtpris till, som 
gick till den hund, 
som varit snabbast 
från 2:a spurttiden 
till mållinjen, denna 
tid räknades ut. 

Följande hundar 
var inbjudna: box 1 
Ed Vinn, hade gjort 
32.16, box 2 Hades 
Pearl, 7HS bästa 
hund, box 3 Talisker, 
Derby och SM-vinna-
re, box 4 Nitro Methane, banrekord i Skel-
lefteå, hade tränat på Åkers på 31.97! i ett 
lopp där han slog Curry Kanon och Jack, 
(tre bröder). Box 5 Caisa, box 6 O'Såfina.

Favorit var Nitro Methane efter sina 
fina tider både i Skellefteå och på Åkers, 
men det var hans fjärde lopp, skulle det 
räcka mot de övriga? Han gjorde ingen 
bra start, men vilken startraka, var först 
vid splitten och sen drog han bara ifrån, 
Ed Vinn var tvåa i andra böj, men bakifrån 
närmade sig Talisker och O'Såfina, de gick 
om vid tredje böj och fortsatte efter den 
bortflyende Nitro Methane, som vann på 
fina 32.15, för Katja Fredriksson, NHK/
Äl. Tvåa blev Talisker, Maria Blomkvist, 

Åkers Långa. Fr. v. tvåa Balla Singoalla, Annelie Svarvén, SHS, 48.05, 
vinnaren Annie's Song, Jane Pettersson, (även sponsor av loppet), 
SHS, 47.73, trea Rocket Baby, Jonas Ljungblad, SkHK, 48.41.

SHS, 32.61, trea O'Såfina, Jane Pettersson, 
SHS, 32.68, fyra Hades Pearl, M Karls-
son, 7HS, 32.70 femma Caisa, J Frid, SHS, 
32.78, sexa Ed Vinn, A-C Holmkvist, SHS, 
32.80. Nitro Methane vann de två första 
spurtpriserna, men det tredje tog O'Såfina 
hem.

Två av Nitro's syskon tog hem var sitt 
lopp på 550 m, det var Kira, Lena Ländin, 
SHS, som vann på 32.79 och Curry Kanon, 
Yvonne Petersen, SHS, 32.26.

Denna dag var det dags för en ny täv-
ling, Åkers Långa, som sponsrades av Jane 
Pettersson, SHS, hon är ju intresserad av 

långdistans och har två tikar just nu som 
är bra på distansen, nämligen O'Såfina 
och Annie's Song. I skrivande stund vet 
jag att ungtiken O'Såfina vann årets sista 
långdistans i Landskrona. Tyvärr fick vi 
bara fyra hundar till start, men det var bra 
klass på de startande. Segern gick till Jane 
Petterssons egen Annie's Song, på 47.73, 
före Balla Singoalla, Annelie Svarvén, 
SHS, 48.05, trea Rocket Baby, Jonas Ljung-
blad, SkHK, 48.41, fyra blev Crimdon Pe-
ritas, Jeanette Rosberg, CIM, 48.46.

Halsbandsjakten för lågpoäng över 
550 m vanns av Hondos Flash, Karin 
Bergman, SHS, 33.34, före Go Mary Lou, 
Nilbrink/Rydkvist, SHS, 33.54.
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Moonlighters Cup, fr. v. tvåa Hanni Ball, Eva Jacobsson, SHS, 33.22, 
segrare Baross, Annelie Lundin, SHS, 33.21, trea Gnista, My Leffler, 
SHS, 33.26.

Vi hade också finalen i Moonlighters 
Cup, sponsrad av Lena o Gustav Nyström. 
Här kom Barossa starkt på slutet och vann 
för Annlie Lundin, SHS, på 33.21, tvåa 
Hanni Ball, Eva Jacobsson, SHS, 33.22, trea 
Gnista, My Leffler, SHS, 33.26, fyra Aga-
memnon, Robert Hanebrink, SHS, 33.32, 
femma Ribbes Corinna, A-L Landén, SHS, 
33.46, och sexa Fuji, Annelie Lundin, SHS, 
33.65.

På 320 debuterade Midas, M Karls-
son, 7HS, med seger på 19.02, före War-
rens Rock, Maria Karlsson, MiHK, 19.05, 
och Last Guiness, Gunilla Edman, GHS, 
19.37.

Indy 500
Lördagen den 9 oktober, 7 lopp. En fyr-
klöver som spel, vi har dessutom kört duo 
på banspelet hela säsongen. Den fina tik-
tävlingen Indy 500, som Mats Wahlberg, 
SHS, har sponsrat, fick i år köras som ett 
rakt lopp med 6 bra SHS-tikar. Denna gång 

Advantage Masters. Fr. v tvåa Talisker, Maria Blomkvist, SHS, 32.61, segrare Nitro Methane, Katja Fredriksson, NHK/Äl, 32.15, sponsor Lars Wi-
cander, trea O'Såfina, Pettersson, SHS, 32.68, fyra Hades Pearl, Palle Karlsson, 7HS, 32.70, femma Caisa, Frid, SHS, 32.78, sexa Ed Vinn, 32.80.

var det Balla Singo-
alla, som fick segern 
till Annelie Svarvén, 
32.54, två Flower Po-
wer, fam Andersson, 
SHS, 32.61 och trea 
Caisa, fam Frid, SHS, 
32.74. Alla tre är syst-
rar efter Morrighan.
May Flower.

Denna dag hade vi 
en lågpoäng cup på 
sprint, Jurassic Zoo 
Cup. Den första se-
mifinalen togs hem 
av Adios Amigos, 
Karin Bergman, SHS, 
18.91, tvåa Marinas 
Maya, T Sahi, SHS, 
18.92, trea Spraka, 
Åsa Wicander, SHS, 19.39. Även den 
andra semifinalen togs hem av Karin 
Bergman, nu med Hondos Flash på 18.79, 

tvåa Josefina, Kerstin Halldoff, SHS, 18.85 
och trea Agamemnon, Robert Hanebrink, 
SHS, 19.19.

I ett graderat lopp M1 övre 550 m vann 
Curry Kanon på fina 32.29 före Talisker, 
32.70 och Jack, 32.77. Ed Vinn vann 320 m 
på 18.53, före Mr Speed, 18.73.

Greyhoundbilder.se och  
Sylvias Flash Trofé
Lördagen den 16 oktober, även denna dag 
bara 7 lopp. Vi fick i alla fall ihop till en 
Fyrklöver, det var dessutom jackpot på 
fyrklövern till denna dag, så omsättning-
en blev rekordstor.

Final i Jurassic Zoo Cup över sprint. 
Här gjorde Agamemnon en bra insats och 
vann till Robert Hanebrinks förtjusning, 
19.45. Tvåa Marinas Maya, T Sahi, SHS, 
19.49, trea Josefina, Kerstin Halldoff, SHS, 
1953, och sen följde Karin Bergmans bägge 
hundar, Adios Amigos, 19.65 och Hondos 
Flash, 19.82, sexa Spraka, 19.82.

I högsta klass på medel kunde vi äntli-
gen köra Greyhoundbilder.se, sponsrat av 

Indy 500, fr. v. tvåa Flower Power, Annelie Andersson, SHS, 32.61, segrare Balla Singoalla, An-
nelie Svarvén, SHS, 32.54, sponsor Mats Wahlberg, trea Caisa, Jeanette Frid, SHS, 32.74.
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Peter Blomkvist. Det blev ett fint startfält 
med SHS eget M1 gäng. Seger till No More 
Legend, Lars o Anita Wicander, 33.10, tvåa 
Flower Power, fam Andersson, 33.16, trea 
Jack, Bo o Peter Norevik, 33.49, fyra Curry 
Kanon, Yvonne Petersen, 33.59, femma Ta-
lisker, Maria Blomkvist, 33.64.

Denna dag kördes också Sylvias Flash 
Trofé, ett speciellt lopp över sprint, där 
hundarna möttes två och två i tre heat. 
Sponsorn Lars Wicander hade bjudit in till 
detta lopp. Det var bra sprinters som fick 
möta hundar, som även springer medeldis-
tans. I första heatet fick vi se Pennys Trix, 
Hans-Åke Andersson, CIM, i box 2 mot 
Crimdon Boa, Catrin Sandgren, MiHK, i 
box 5. Det blev seger till Pennys Trix på 
18.68, Crimdon Boa hade 18.84. I nästa 
heat: box 2 Ed Vinn, Ann-Christin Holm-
kvist, SHS, mötte i box 5 Hades Pearl, 
Madelene Karlsson, 7HS. Här segrade Ed 
Vinn, 18.78, Hades Pearl, 18.96. I det sista 
heatet gick i box 2 Mr Speed, Helenè Lius, 
SHS, mot Nitro Methane, Katja Fredriks-
son, NHK/Äl i box 5. Det blev seger för 
alla innerboxar, här vann Mr Speed, 19.16, 
före Nitro Methane, 19.22, Nitro skadade 
sig i loppet.

Slutsegrare blev snabbaste heatvinna-
ren: Pennys Trix, tvåa Ed Vinn och trea 
Mr Speed.

I Griffins lopp över medeldistans seg-
rade Kira, Lena Ländin, SHS, 33.24, tvåa 
Caisa, 33.63, trea Barossa, 33.66.

Landskamp Sverige-Finland
Lördagen den 23 oktober, var det dags för 
landskamp. Vi haded 14 lopp denna dag. 

Jurassic Zoo Cup, fr. v. tvåa Marinas Maya, T Sahi, SHS, 19.49, segrare 
Agamemnon, Robert Hanebrink, SHS, 19.45, trea Josefina, Kerstin 
Halldoff, SHS, 19.53.

Greyhoundbilder.se, fr. v. tvåa Flower Power, Annelie Andersson, SHS, 
33.16, segrare No More Legend, Lars o Anita Wicander, SHS, 33.10, 
sponsor Peter Blomkvist, trea Jack, Bo Norevik, SHS, 33.49

Prispallen i Sylvias Flash Trofé. Fr. v. tvåa Ed Vinn, Ann-Christin Holm-
kvist, SHS, 18.78, segrare Pennys Trix, Gerty Persson, CIM, 18.68, spon-
sor Lars Wicander, trea Mr Speed, Kari Lius, SHS.

Vi körde först en 
fyrklöver i lopp 3-6, 
sen även en trippel i 
lopp 9-11.

Först av storlop-
pen var semifina-
lerna i Hårstudio 
Lottas St Leger. Vi 
hade fått fullt fält i 
St Leger, 12 startan-
de på långdistans. 
Tipset i program-
met löd: Caisa var 
överlägsen i långlopp 
i Borås. Toppchans! 
Finske Bobbie Burns 
var tvåa i St Leger 
2009. Rocket Baby 
är startsnabb och kan 
leda länge. Det blev 
favoritseger för Cai-
sa, Fam Frid, SHS, 
48.80, tvåa Bobbie Burns, Jouni Kiiski, 
Finland, trea Tai Queen, Minnea Hulting, 
SHS, 49.95. Utslagna Rocket Baby, 49.98, 
Zweo Tufram, 50.24 och Michelle Perry, 
50.31. I den andra semifinalen blev det 
norrländsk seger genom Crimdon Mus-
tang, Ingela Yltén, SkeHK, 49.00 före 
Annie's Song,

Jane Pettersson, SHS, 49.31, trea Galway 
Pipe, Jouni Kiiski, Finland, 50.04. Utslagna 
Chief Commander, 50.79, Balla Singoalla, 
50.86 och Fuji, 51.44.

Vi hade även en lågpoängcup över med-
eldistans, Fillifjonkans Cup, sponsrad av 
My Leffler och Ann-Christin Holmkvist. 
Seger i första semifinalen för Surprice, 

Lotta Andersson, SHS, 35.01, tvåa Adios 
Amigos, Karin Bergman, SHS, 35.05, trea 
Josefina, Kerstin Halldoff, SHS, 35.11. Näs-
ta semifinal togs hem av Gnista, My Leff-
ler, SHS, 34.63, tvåa Pretty Moon, Hanne 
Andersen, ÖHK, 35.51, trea Spraka, Åsa 
Wicander, SHS, 35.66.

Landskampen bestod av tre deltävling-
ar, 320 m, tikar 550 m och hanar 550 m. Ty-
värr hade finnarna inga whippet till start. 
Finnarna kunde inte komma med fullt lag, 
men vi gjorde, som för några år sedan. 
Att några finnar i SHS, ställde upp för 
det finska laget. Detta för att vi skulle få 
fulla lopp i görligaste mån. Tyvärr blev en 
finsk hund veterinärstruken, så ett lopp 

Landskampen, 320 m, fr.v. tvåa Mr Speed, Kari Lius, Finland, 19.33, 
segrare Ed Vinn, Ann-Christin Holmkvist, Sverige, 18.78, trea Capes 
Francine, Minna Turunen, Finland, 19.35.

Landskampen, 550 m, hanar, fr.v. tvåa Jack, Peter Norevik, Sverige, 
34.15, segrare Notos, Wasenius, Fin´land, 33.36, trea Boreas, J Mik-
konen, Finland, 34.18.
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gick med två finska hundar, i detta lopp 
räknade vi poäng på två svenska och två 
finska hundar.

Första heatet var 320 m, här fick vi den 
enda svenska segern, det var Ed Vinn, A-C 
Holmkvist, Sverige, som vann på 18.78, 
tvåa blev Mr Speed, Kari Lius, som tävla-
de för Finland, 19.33, trea Capes Francins, 
Minna Turunen, Finland, 19.35, fyra Sir 
Sirocco, Monica Anklew, Sverige, 19.50. 
Poängen i loppet blev Sverige 10, Finland 
9.

Sedan var det dags för tikarna över 550 
m. Det blev tufft på upploppet, så tyvärr 
blev O'Såfina diskad där. Seger till Lips, 
Tapio Veteläkanen, Finland, 34.00, tvåa 
Flower Power, Annelie Andersson, Sve-
rige, 34.05, trea Hanky Panky, Pia Aalto, 
Finland, 35.14, fyra Sockertoppen, A Sö-
derberg, Sverige, 36.73, femma Playa Ma-
rina, T Sahi, Finland, föll i loppet. Finland 
vann heatet med 13-8. Ställningen efter 
två lopp var 22-18 till Finland.

Sen var det dags för hanarna. De Fin-
ska hundarn Notos och Boreas drog ifrån 
till ledning. På upploppet lyckades Jack 
klämma sig fram till en andra plats. Resul-
tat: 1:a Notos, Wasenius, Finland, 33.36, 
dagens bästa tid på 550 m, tvåa Jack, Pe-
ter Norevik, Sverige, 34.15, trea Boreas, 
J Mikkonen, Finland, 34.18, fyra Curry 
Kanon, Yvonne Petersen, Sverige, 34.24, 
femma No More Legend, Lars Wicander, 
Sverige, 34.33, sexa Kaikias, Paronen, Fin-
land, 34.37. Heatets poäng blev 13-10 till 
Finland.

För första gången på svensk mark vann 
Finland landskampen, nu med 35-28 och 
fick vända hem med vandringspriset. Vi 
gratulerar Finland till segern. 

Vi körde också semifinaler i Melmik 
Puppy Derby, tyvärr bara 7 hundar till 
start efter en strykning. Midas, Madelene 
Karlsson, 7HS, vann första semin på 34.50, 
före Agamemnon, Robert Hanebrink, 
SHS, 35.00 och Rapp, Anne-Lie Källmark, 
SkeHK, 35.29. Heat 2 togs hem av Ares, 
Hanne Andersen, ÖHK, 33.85, före Off-
shore Dream, Annelie Gauffin, SHS, 34.34, 
trea Bromstick Zazu, Gunilla Lindmark, 
7HS, 34.37, utslagen Barosse, 34.83.

Säsongsfinalen på Åkers Kanal
Lördagen den 30 oktober, 10 lopp, bra vä-
der, Fyrklöver. Många rubriklopp: Come-
dian Race Veteranderby, sponsad av fam 
Ronström, The Greyhound & Whippets-
tore Debutantpokal, sponsad av Landing-
net, Melmik Puppy Derby, spons Melmik, 

Landskampen, 550 m, tikar, fr. v. tvåa Flower Power, Annelie Anders-
son, Sverige, 34.05, segrare Lips, Tapio Veteläknen, Finland, 34.00, 
trea Hanky Panky, Pia Aalto, Finland, 35.14.

Fillifjonkans Cup, fr.v. tvåa Adios Amigos, Karin Bergman, SHS, 35.05, 
segrare Surprice, Lotta Andersson, SHS, 35.01, trea Josefina, Kerstin 
Halldoff, SHS, 35.11, handler My Leffler.

Hårstudio Lottas St Leger. fr. v. tvåa Annie's Song, Jane Pettersson, SHS, 48.58, segrare Caisa, 
Caroline Frid, SHS, 48.40, sponsor Lotta Andersson, trea Crimdon Mustang, I Yltén, SkeHK, 
49.08, fyra och femma Bobbie Burns, 49.16, Calway Pipe, 49.64, Jouni Kiiski, Finland.

Hårstudio Lottas St Leger, spons av Lotta 
Andersson, Fillifjonkans Cup, spons My 
Leffler och Ann-Christin Holmkvist, dess-
utom två lopp sponsade av Smile, kläd-
firma nära banan.

Vi startade med Veteranderbyt, över 
550 m, vi fick en strykning på Reflection, 
så det var bara tre till start. Segrare blev 
Tindra, fam Andersson, SHS, 33.30, tvåa 
Hondos Flash, Karin Bergman, SHS, 33.80, 
trea Sparky, Annelie Lundin, SHS, 34.03.

The Greyhound & Whippetstore De-
butantpokal, hade samlat fem hundar, 
men Jack blev struken, så fyra fick göra 
upp om segern. Det blev No More Le-
gend, som haft en bra höst, vann på 32.69 
för Lars o Anita Wicander, två kullbro-
dern Curry Kanon, Yvonne Petersen, SHS, 
32.69, trea Kira, Lena Ländin, SHS, 33.06, 
ännu en kullbroder, fyra Moonami, Linda 
Edberg, VHS, 33.52.

Vi följde upp med final i Fillifjonkans 
Cup, här var Gnista favorit, men fick ge 
sig för Surprice, Lotta Andersson, SHS, 
33.63, tvåa Adios Amigos, Karin Bergman, 
SHS, 33.78, trea Gnista, My Leffler, SHS, 
33.82. Fyra Josefina, 34.08, femma Pretty 
Moon, 34.14, sexa Spraka 34.58.

Nästa final var Melmik Puppy Derby. 
Även här fick favoriten se sig slagen, fa-
voriten var Ares, i första kurvan ledde 
Agamemnon före Offshore Dream, som 
på borte rakan gick om och till seger, Ares 
kom bakifrån upp till andraplatsen. Re-

sultat: 1:a Offshore Dream, Annelie Gauf-
fin, SHS, 33.40, tvåa Ares, Hanne Ander-
son, ÖHK, 33.64, trea efter en stark spurt, 
Bromstick Zazu, Gunilla Lindmark, 7HS, 
fyra Agamemnon, Robert Hanebrink, 
SHS, 33.79, femma Rapp, Anne-Lie Käll-
mark, SkeHK, 34.15, sexa Midas, M Karls-
son, 7HS, 34.31.

Smiles lopp över 550 m vanns av Snazzy 
Millie, I Lindstedt. VHS, 34.17 tvåa Zebb 
Tearlach, 34.18. I Smiles lopp över 320 m 

The Greyhound & Whippetstore Debutanpo-
kal, segrare No More Legend, Lars Wicander, 
SHS, 32.69, sponsor Juha Lammila.
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segrade Flower Child, Terese Asplund, 
SHS, 18.96, tvåa Moss, 19.20.

Hårstudio Lottas St Leger blev tikarnas 
lopp, seger till favoriten Caisa, som kom 
starkt efter halva loppet till seger på 48.40 
för fam Frid, SHS. Tvåa Annie's Song, 
Jane Pettersson, SHS, 48.58, trea Crimdon 
Mustang, Ingela Yltén, SkeHK, 49.08, fyra 
Bobbie Burns, 49.16, femma Galway Pipe, 
49.64, bägge tränas av Jouni Kiiski, Fin-
land. Tai Queen var struken.

Bo norevik

Melmik Puppy Derby, fr. v. tvåa Ares, Hanne Andersen, ÖHK, 33.64, segrare Offshore Dream, 
Annelie Gauffin, SHS, 33.40, trea Bromstick Zazu, Gunilla Lindmark, 7HS, 33.76.

Comedian Race Veteranderby. Fr. v. tvåa Hondos Flash, Karin Bergman, SHS, 33.80, segrare 
Tindra, Annelie Andersson, SHS, 33.30, trea Sparky, Jesper Lundin, SHS, 34.03.

Zellingerpriset 2010
I samband med finalen i Svenskt Uppfödningslopp den 28/8 på Åkers 
Kanal, delades Zellingerpriset ut.

De nominerade kullarna var: Head Bound-Air Song, Almandins, 
Koj's Kalikå-Jamila Journey, Atlas Racing, First Charter- Well Done, Eva 
Jacobsson, Mustang Ojay-Bondi Babe, Hadesrikes, Droopys Kewell-
Peach Passion, Heartlines, Mr Big-Speedy Whizz, Tali-Ho Racing.

Vinnande kull blev Mustang Ojay-Bondi Babe, Madelene Karlsson, 
7HS, priset delas ut av Bo Ländin till Ann-Karin Lidvall, som skall 
överlämna priset senare till Madelene.

Bidrag efterlyses
Redaktören vill gärna ha in reportage 
och bilder från höstens tävlingar, jag 
uppmanar alla klubbar att bidra.

Nästa nummer kommer ut i slutet 
av december, bidrag emotses i bör-
jan av december.
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den 26:e maj
  
 

FÖRBUNDSNYTT
Informationen baseras på förbundsstyrel-
sens cirkulär 25/2010–28/2010. Det kan 
förekomma förkortningar i texterna. Hela 
cirkulären finns att hämta på SHCFs hem-
sida. Nr 25-27 innefattar handlingar inför 
kongressen, som förkortats av redaktö-
ren.
 

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

SHCF Förbundsstyrelsen
c/o Gert Henningsson,  
Solhallsgatan 11, 504 93 Borås
E-post: shcf@shcf.se
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Födda
Greyhound
Född dag Hane Tik Född H+T Kvar Uppf/Kennel Ort Tel
10-10-12 Kerberos Pearl Cherokee 8+3 2+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+2 Crimdon Skellefteå 0910-329 12
10-03-26 Morrighan I am 3+0 1+0 Anki Persson Eskilstuna 016-500 06 06
09-12-11 Droopys Maldini Peach Passion    8+2   1+0 Heartlines Gnarp 0652-240 09          
09-09-30 Hallucinate (AUS) Bluff Princess 3+3 1+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 
2010-10-30 Delwood Senior Ängla Crimdon Skellefteå 0910-329 12
2010-10-12 NY Ranger Mila Keops Gråbo 0302-446 46
2010-09-24 Rumble Impact (IRL) Air Song Almandins Vällingby 08-761 13 39
2010-09-19 Delwood Senior Single Daisy 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   
2011-03 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
2011-03 Hades Pearl Sevilla Comose Racing Fristad 033-26 98 75   
2010-11 Geordie Parker (UK) Go Wild Lisa Stella Dogs Bollebygd 033-28 82 20
2010-10 Pennys Trix Well Done Eva Jacobsson Norrköping 011-31 20 32
2010-10 Pennys Trix Isis Hadesrikes Sjömarken 033-29 63 53

Avelsnytt 

Kongressen 2010
Kongressen hålls den 20-21/11 på Quality 
Hotel, Boglundsgatan 2, Örebro. Kallelse 
har gått ut till alla klubbar. En inbjudan 
till intresserade hundkappare har också 
funnits på SHCFs hemsida.

Förhandlingarna startar kl 10.00. Lunch 
12.30-13.15. Ca 17.30 avslutas lördagens 
förhandlingar. Kl 19.00 är det middag 
med jubileumsfirande på hotellet.

På söndagen upptas förhandlingarna kl 
08.30.

Motioner till kongressen
Här kommer en förkortad version av 
motionerna och förbundsstyrelsens ytt-
rande. 

Motion nr 1. Från NHS angående kon-
gressen och förbundsfullmäktige.
Motionen går ut på att minska kostnader-
na för klubbarna och förbundet genom att 
slopa förbundsfullmäktige, 2 per år, samt 
kongressen vart fjärde år.

Man vill i stället ha ett årsmöte varje 
år, som ersätter fullmäktige och kongress.  
Till mötet skulle 25 delegater utses. Dess-
utom vill man att SHCF's styrelse väljs 
på två år.

Förbundsstyrelsen svar:
Det var en två sidor lång berättelse, som 

redogjorde historien med kongressen och 
fullmäktige under 2000-talet. Det slutade 
med ett förslag från Förbundsstyrelsen: 
Bifalla motionen där förbundsfullmäktige 
sammanträder en gång per år, åsrmöte. 
Avslå yrkandet om att slopa kongressen. 
Kongress hålles vart annat jämnt år, er-
sätter förbundsfullmäktige kongressåret. 
Förbundstyrelsen väljs på två år. Antal 
kongressledamöter utgörs av 25 ledamö-
ter. I övrigt avslå motionen.

Man ville ha kongressen i maj, och redo-
gjorde för vilka datum som skall gälla för 
motioner m.m.

Motion nr 2. Från NHS angående 
beräkningsgrund för ombud.
Motionen gick ut på att antalet ombud för 
respektive klubb skulle grundas på aktiva 
medlemmar, dvs medlemmar med någon 
form av licens.

Förbundsstyrelsens svar:
Avslå motionen. Men att fördelningen 

av klubbarnas medlemsavgift till förbun-
det beräknades per b-licensinnehavare.

Motion nr 3. Från SkHK angående 
beräkningsgrund för ombud.
Motionen avser förbundsfullmäktige och 
kongressombud. Förslag att ett förbunds-
fullmäktige tas bort per år och att bara 
en person per klubb deltar på det åter-
stående fullmäktigemötet. Dessutom att 
två delegater från varje klubb kommer 
till kongess, vart fjärde år oavsett antalet 
medlemmar i varje klubb. Kostnaderna 
för representationen skall ingå i årsavgif-
ten till SHCF.

Förbundstyrelsens svar:
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Motionen tar upp likartade frågor som i 
motion 1, varför förbundsstyrelsen hänvi-
sar till denna. Beträffande kostnaderna för 
representationen tycker förbundsstyrel-
sen att den skall ligga kvar på klubbarna, 
den del som gäller resor delas ju solidarisk 
mellan klubbarna.

Motion nr 4. Från SHS gällande 
tidpunkt för när medlemsavgiften i 
respektiva klubb skall vara betald.
Motionen går ut på att ändra datumet när 
medlemsavgiften skall vara betald från 
årskiftet före aktuellt år till senast den 31 
mars under aktuellt år. Detta beroende på 
att man annars skulle behöva fastställa 
medlemsavgiften på årsmötet ett år före 
aktuellt år. Det kan vara svårt att fastställa 
innan man vet de ekonomiska förutsätt-
ningarna för kommande verksamhetsår.

Förbundstyrelsens svar:
Ingen ändring av stadgan skall göras i 

avseende på inbetalningsdatum.

Motion nr 5. Från SHS angående 
skrivelsen om utträde ur klubb
Motionen avser att man vill ta bort me-
ningen om att man utesluter medlem som 
inte betalt sin medlemsavgift två måna-
der efter fastställt betalningsdatum. SHS 
vill inte att man så lätt skall göra sig av 
med medlemmar, utan försöka få med-
lemmarna kvar i klubben, det kan ju vara 
ekonomiska problem, som kan lösas med 
mer tid för vederbörande att betala.

Förbundstyrelsen svar:
Nuvarande regel ligger fast.

Motion nr 6. Från SkeHK angående 
översyn av regelverket.
Motionen avser att förbundet ser över re-
gelverket i förhållande till gällande praxis. 
Att förbundet uppdaterar och reviderar 
regelverket i förhållande till sportens stor-
lek och möjlighet att säkerställa efterlev-
nad.

Förbundstyrelsen svar:
En översyn av regelverket är utförd in-

för säsongen 2010 och har resulterat i ett 
uppdaterat regelverk 2010-03-21. Motio-
nen anses därmed besvarad.

Motion nr 7. Från SkeHK angående 
klassningssystemet.
Motionen förslår att det gällande klass-
ningssystemet, som baserar på tid änd-
ras. Men hänvisning till det amerikanska 
systemet.

Förbundsstyrelsens svar:
Motionen avslås och att nuvarande 

klassningssytem behålls.

Motion nr 8. Från SkeHK angående 
utträde ur CGRC
Motionen går ut på att spara pengar för 
sporten genom att inte registrera våra 
greyhounds i CGRC.

Förbundsstyrelsens svar:
Motionen avslås och att vi kvarstår som 

medlem i CGRC.

Motion nr 9. Från SHS angående 
ansvaret vid dopingbrott
Motionärerna vill att endast tränaren har 
det fulla ansvaret, och ensam får bära på-
följden vid dopingbrott.

Förbundstyrelsens svar:
Godkänner motionen och förslår änd-

ring i stadgan vad gäller ansvaret vid po-

sitivt dopingbrott.

Motion nr 10. Från SHS gällande 
påföljder vid grovt dopingbrott.
Motionären tycker att uteslutning på livs-
tid vid grovt dopingbrott är för hårt. Det 
kan ju vara någon ungdom, som gjort det 
och denne kan alltså inte ångra sig och 
komma tillbaka i sporten. SHS föreslår att 
vid grovt dopingbrott man blir utesluten 
och avstängd på tid som ansvarsnämnden 
beslutar.

Förbundstyrelsen svar:
Avslår motionen, och påpekar att den 

som döms för grovt dopingbrott tidigare 
har dömts för dopingbrott och alltså fått 
en andra chans.

Motion nr 11. Från SHS gällande 
påföljder vid ringa dopingbrott.
Motionären avser att den generella påfölj-
den vid ringa dopingbrott skall utgå, utan 
endast vara avstängd under utrednings-
tiden.

Förbundstyrelsen svar:
De hänvisar till propositon 1 rörande 

stadgan, där en ändring gör att motionen 
godkänns.

Propositioner

SHCFs styrelsen har lämnat 10 pro-
positioner till kongressen.

Proposition nr 1. Ang hedersmedlem 
och ändring vid ringa dopingbrott.
Till hedersmedlem kan klubbarna utse 
person, som lokalt främjat sporten. Denne 
utses på respektive klubbs årsmöte.

Vidare vill man ändra i stadgan när det 
gäller påföljd vid ringa dopingbrott, se 
motion nr 11.

Proposition nr 2. Uppfödarlicens.
Man vill återinföra C-lincensen för uppfö-
dare, samt hålla ett uppfödarregister som 
publiceras på hemsidan och i förbunds-
tidningen. Registret skall innefatta uppfö-
dare som godkänds av förbundsstyrelsen. 
Vid registrering av valpkull skall en avgift 
som förbundsstyelsen beslutar om erläg-
gas.

Proposition nr 3. Angående SKK
Man svarade på en motion från 2006 från 
ÖHK, som gällde utträde ur SKK. Svaret 
gick ut på att vi inte var med i SKK utan 
endast hade ett samarbete, samt att våra 
tränare skulle vara anslutna till SKK. En 
utredning i frågan skulle göras efter kon-
gressen 2006. Man har inte haft resurser 
att fullfölja denna. Förbundstyrelsen fö-
reslår årets kongress att en utredning inte 
skall göras men att styrelsen skall hålla 
frågan öppen.

Proposition nr 4. Avgiftsprogram
Styrelsen fick ett uppdrag av kongressen 
2006. En redogörelse på två sidor från 
styrelsen angående ekonomin för sporten 
under kongressperioden. Man förslår att 
någon utredning inte skall göras men att 
redovisningen skall ligga till grund för de 
kommande årens arbete med frågan.

Proposition nr 5. Förbundets organi-
sation.
Styrelsen fick i uppdrag av kongressen 
2006 att utreda förbundets organisation. 

Här följde en tre sidor lång redogörelse 
av den nuvarande organisationen. Man 
föreslår kongressen att tillsätta en utred-
ning, som skall presenteras på kongressen 
2012.

Proposition nr 6. Vision 2011-2014
Målsättningen under nästa kongresspe-
riod ska vara att öka antalet hundar och 
människor som på olika sätt tar del av vår 
sport. Med det avses dels att bredda med-
lemsunderlaget men även öka allmänhe-
tens intresse för sporten.

Vi skall även hålla fortsatt hög kvalité i 
verksamheten och ha välmående hundar 
och människor. Dessutom ska delaktig-
heten och gemenskapen bland medlem-
marna vara stor, både lokalt och centralt.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen 
att anta visionen.

Proposition nr 7. Marknadsförings-
plan 2011-2014
Inledning
Marknadsföringen kan indelas i två kate-
gorier, rikstäckande resp. lokal marknads-
föring.

Förbundet skall ansvara för den riks-
täckande marknadsföringen, medan all 
lokal marknadsföring sköts av resp. säll-
skap och vid behov stöd från SHCF.
Ex. på de olika nivåerna:
Rikstäckande marknadsföring
o Här sker marknadsföring av sporten 
i vidare bemärkelse, alltså sponsoravtal 
med rikstäckande företag eller organisa-
tioner samt mediakontakter på rikstäck-
ande nivå. 
Lokal Marknadsföring
o Annonsering och marknadsföring av 
enskild tävling och sällskaps verksam-
het görs lokalt av respektive sällskap. 
o Kontakter med media på lokal nivå 
ansvarar det lokala sällskapet för.
o Deltagande i utställningar m.m. ansva-
rar det lokala sällskapet för och vid behov 
med assistans av SHCF.
Organisation
Styrelsen inom SHCF ansvarar för den 
generella marknadsföringen och informa-
tion till företag, organisationer, myndig-
heter och enskilda personer som önskar 
eller har behov av information om vår 
verksamhet.

Syftet med detta kan bland annat fung-
era som stöd åt lokal marknadsföring. I 
princip skall allt material som produceras 
i detta syfte vara fullt tillgängligt för alla 
sällskap att använda i sin lokala mark-
nadsföring.
Media kontakter och Media bevakning
Det är av yttersta vikt att alla kontakter 
med media sköts på ett för sporten posi-
tivt och korrekt sätt. Korrekthet och san-
ningsenlighet skall alltid prägla våra rela-
tioner med media.

Samtliga sällskap bör ha någon form av 
policy där styrelsen fastställer vem inom 
styrelsen som skall vara media-ansvarig i 
den stund som negativ publicitet om vår 
sport t.ex. djurskyddsärenden är under  
diskussion. Detta för att samma informa- 
tion skall förmedlas till alla som kontaktar 
oss.

Övrigt
Marknadsföringsstöd
Idag delas marknadsföringsstöd, om för-
bundets ekonomi så tillåter, ut i samband 



tidningen Svensk Hundkapp nr 5/2010 11

med arrangemang av Svenska Mästerska-
pen. Motprestationen måste alltid vara att 
sällskapen, för att erhålla bidrag, genom-
för en målinriktad och medveten extern 
marknadsföring i press och övrig media 
för att komma i åtnjutande av ett mark-
nadsföringsbidrag. När förbundets eko-
nomi så tillåter så skall sällskapen även ha 
möjlighet att söka bidrag från förbundet 
för andra riktade insatser som marknads-
för vår sport och våra hundar.

Ansökan om ett sådant marknadsfö-
ringsstöd kan tillställas styrelsen i SHCF.

En klubb som fått ett utbetalat mark-
nadsföringsbidrag skall alltid efter det 
genomförda arrangemanget presentera 
en rapport till styrelsen i SHCF med ut-
värdering av dels utfallet av insatserna 
och också vad för resultat man eventuellt 
upplevt.
 
Sponsring av klassiker
Vad gäller våra stora tävlingsklassiker bör 
strategin för sporten vara att inte utöka 
antalet stortävlingar utan hålla fast vid 
de etablerade klassikerna, sälja sponsring 
och satsa på marknadsföringen av dessa. 
Detta ansvarar de lokala sällskapen för 
med eventuellt stöd om sällskapet så 
önskar med stöd från styrelsen i SHCF. 

Hemsidan
Hemsidan är ytterligare ett sätt att mark-
nadsföra sporten och finns sådan så skall 
denna  hållas aktuell med information om 
aktiviteter som arrangeras inom sporten. 
SHCF:s styrelse ansvarar för hemsidan 
www.shcf.se medan sällskapen ansvarar 
för sina respektive hemsidor. I dagens in-
formationssamhälle är det av yttersta vikt 
att hemsidor är aktuella och uppdatera-
de för att få genomslagskraft och effekt. 

Vårt ansikte utåt
Hur vi uppträder i samband med ar-
rangerande av tävlingar och i andra sam-
manhang där vi representerar vår sport 
är viktigt för hur vi uppfattas av omvärl-
den. I vårt regelverk fastslås hur vi bland 
annat skall uppträda och presentera våra 
hundar och vara klädda i samband med 
defilering med mera, detta är tävlingsar-
rangörens ansvar att tillse att detta följs.

För den publik som besöker våra an-
läggningar så är det självklart så att vi 
måste ta hand om besökarna på ett po-
sitivt sätt och kontakta dom personligen 
och informera om vår sport och hur våra 
tävlingar genomförs och om hur fantas-
tisk våra hundraser som befinner sig vid 
tävlingarna är. Detta är det arrangerande 
sällskapets ansvar.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen 
att: anta förbundsstyrelsens proposition.

Proposition 8, Verksamhetsplan/
handlingsprogram 2011-2014
Förbundsstyrelsen ska under följande 
kongressperiod:
• tillse att registret över verksamhetens 
hundar samt deras tävlingsresultat sköts.
• sköta kontakter med myndigheter och 
andra hundorganisationer och verka för 
att sportens och dess utövares intressen 
tillvaratas samt att sportens anseende inte 
skadas.
• kontinuerligt se över regelverket och 
jobba för att underlätta för den enskilde 
utan att äventyra en hög nivå på djur-
skydd, sportslig rättvisa och på själva täv-

lingsarrangemangen.
• ta initiativ till gemensamma arrang-
emang som hjälper till att öka inflödet av 
nya medlemmar samt öka det allmänna 
intresset för sporten.
• samordna planeringen av tävlingsdagar 
för att underlätta tävlandet för våra med-
lemmar samt säkerställa arrangemangens 
kvalité för vår publik
• säkerställa förekomsten av en hemsida 
som tillhandahåller information både till 
våra medlemmar och till andra intresse-
rade av vår sport
• verka för ökat samarbete mellan säll-
skapen inom områden som exempelvis 
tävlingsfrågor, marknadsföring etc. detta 
samarbete syftar dels att förenkla för med-
lemmar och sällskap men även till att öka 
känslan av gemenskap mellan sällskapen
• ytterligare öka ungdomars intresse och 
möjlighet att ta del av vår sport
• kontinuerligt se över sina egna arbets-
former för att rationalisera arbetet och 
hålla organisationens kostnader nere
• administrera klubbarnas och medlem-
marna avgifter samt tillse att dessa pengar 
används för de gemensamma behov som 
sporten har. i detta arbete ska även de 
skulder som nu finns avvecklas.
• upprätthålla kompetensnivå hos våra 
tävlingsfunktionärer och förtroendevalda
• tillhandahålla utbildningsmaterial och 
tillse att nya hundägare utbildas på lämp-
ligt sätt.
• tillvarata möjligheten att starta upp ett 
nytt riksspel

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen 
att anta verksamhetsplanen.

Proposition 9 Rambudget
Rambudget för 2011-2014 
Framtida avgifter till förbundet
Sällskapens avgiftsuttag
Nivåer på avgiftsuttag
Kostnader som uppkommer i anledning 
av motioner och propositioner
Kostnader för teknikprogram

Budgeten har skickats ut till delegater-
na och klubbarna ca 2 veckor före kon-
gressen.

Proposition 10 Hedersutmärkelser
Förslag har skickats ut till klubbarna och 
delegaterna ca 2 veckor före kongressen.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen 
att anta förbundsstyrelsens proposition.

Punkt 19 på dagordningen - Val för 
kommande kongressperiod
Valberedningen avger följande förslag till 
val för kommande kongressperiod:

Förbundsordförande Hans Bohman, 
Katrineholm, NoHs 
Vice förbundsordförande Linda Edberg, 
Södertälje, VHS
Ledamöter:
Christina Johansson, Holm, SkHk 
Krister Sandberg, Eskilstuna, VHS 
Malin Månsson, Skepplanda, SDA-GHK 
Thorsten Axelsson, Halmstad, 7HS
Suppleanter:
Klas Frid, Sorunda, SHS 
Pia Höggren, Ransta, VHS 
Uwe Mirsch, Borås, 7HS
Förbundsrevisorer: Lars Wicander, 
Åkersberga, SHS 
Christina Glimskog, Vällingby, SHS  
Revisorssuppleant: Catherine Wicander, 
Åkersberga, SHS

Ansvarsnämnd:     Gunnar Bramstång
      Rudolf Lundberg
      Roger Gåvsten
  
Valberedningsutskott Eva Salander, 
Gävle (ordförande), VHS 
Anna-Lena Landén, Rimbo (ledamot), 
SHS 
Kenth Peterson, Norrköping (ledamot), 
NoHs

Samtliga förslag som inkommit har av 
valberedningen intervjuats om en kandi-
datur.

Eftersom samtliga utöver valbered-
ningens förslag inte varit intresserade att 
kandidera till någon post, förtecknas des-
sa inte med hänvisning till att de avböjt. 

Förbundscirkulär 27-28/2010

Tävlingsdagar 2010
Förslag har skickats ut till klubbarna inför 
år 2011. 


