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Finalfältet i finalen till Avelsloppet i Alingsås.

Avelsloppet
Se sid 4.

Borås

Årets första tävling, samt
företagskvällen den 16/6 i
Borås. Läs mer på sid 11

Åkers Kanal

Försommaren, reportage se
sid 5

Borås 16/6, Tyco Thermals Controls Race. Fr. v. tvåa Jack, Peter Norevik,
SHS, 32.94, sponsor, segrare No More Legend, Lars o Anita Wicander, SHS,
32.63, trea Curry Kanon, Yvonne Petersen, SHS, 33.13. Foto: Bo Norevik.
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Ordföranden har ordet

N

u är säsongen igång ordentligt och
jag tycker att Ni i sällskapen lyckats
bättre än vad jag förväntade mig
att genomföra Era planerade tävlingar. Jag
upplever utan att ha fakta tillgänliga att Ni
tvingats ställa in färre tävlingar än förra
året vilket självklart är positivt. Däremot
kanske Ni inte alltid kunna genomföra de
lopp Ni planerade för beroende på för få
anmälda hundar.
Jag själv besökte 7HS Storel-sponsrade tävling och arrangemang den 16 juni
och jag blev mycket imponerad och glad.
Uwe och hela arrangörsstaben gjorde en
mycket positiv och väl genomförd tävling.
Mycket folk, mycket spel, stora möjlighe-

ter till information om vår sport och våra
hundar från en ovanligt talför speaker
Tommy Åberg, och inte minst mycket
jämna och starka lopp. Ingen tvekan hade
7HS samlat på sig det mesta av Sveriges
elithundar till kvällen vilket självklart var
positivt för besökarna att få se. Grattis till
Er alla som bidrog till arrangemanget.
Jag ser också att fram att SM kommer att
klaras av på ett excellent sätt.
Styrelsen har under våren hårt arbetat med att uppdatera vårt Regelverk så
att en anpassning till vår verklighet kommer att återspegla sig i det nya reviderade Regelverket. Bland annat kommer
14-dagarsregeln att slopas, vi kommer att
tillåta både icke tävlande hundar och icke
licenserade personer i våra depåer framöver så ”myllret” kommer att bestå, men vi
i styrelsen menar att för att intressera fler
människor och fler hundar för hundrace
så måste vi öppna upp våra banor i mesta
möjliga mån. Vi har också lämnat dispens
till Älvsbyn för att genomföra tvådagarstävlingar med samma hund för Whippet
och Saluki i år.
Inom någon vecka kommer ett uppdaterat Regelverk och ett uppdaterat
Supplement att publiceras på hemsidan.
Läs igenom detta och notera vad som nu
gäller. Hittar Ni något som Ni menar fortfarande är diskutabelt så kontakta någon
i styrelsen så får vi titta på det också, men
vi har försökt att gå igenom Regelverket
så gott vi kan.
Hans Bohman
Ordförande i SHCF

Kommer ut i aug-sept.

Tidningen kommer under 2009-2011 inte att
tryckas, utan den kommer att publiceras via
webben. Man kommer att kunna hämta hem
tidningen, som en pdf, via förbundets hemsida. Utseende och innehåll, kommer till stor
del att likna den tidigare tryckta tidningen,
med information från förbundet, referat från
tävlingar och annonser. Vi tar gärna emot
insändare till tidningen.

Keops Cupen i Alingsås.
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Våren på Mariedal Park, Alingsås

Prispallen i Killenaules Grand Prix i Alingsås. Fotografer från Alingsås: Anders Tenghede och Malin Månsson.

I

år var det lite extra roligt för oss i SDAGHK att få dra igång säsongen. Några
av medlemmarna hade nämligen lagt
ner ett jättejobb på att städa upp och renovera runt banan och i de olika byggnaderna och vi kan nu nog påstå att vi har
det tjusigaste domartornet, åtminstone
invändigt, som en hundkappare någonsin
skådat. Dessutom hade vi möjligheten att
bjuda in till våra klassiska lopp och med
fina prispengar så visst kändes det extra
kul att välkomna publik och andra hundkappare just i år.

Killenaules Grand Prix
Det gamla anrika loppet Göteborgs Grand
Prix, även i år sponsrat av Killenaules
Kennel, avgjordes som ett poänglopp.
Detta betyder att de sex högst rankade
hundarna får mötas två gånger och ges
poäng utifrån sina placeringar. Den som
får flest poäng vinner tävlingen.
Det var även i år ett mycket fint startfält
med endast klass ett hundar. Många var
vi som såg fram emot de nya förmågorna
som skulle få chansen att utmana giganten
Hades Pearl som varit obeveklig på Mariedal Park och som även var titelförsvarare
då han vann Götebrogs Grand Prix 2010.
Vid slutet av förra säsongen så hotades
han dock i några lopp av sin halvbror Ares
som idag ställde upp på startlinjen ihop
med kullbror Midas, Hades Pearls välkända konkurrent samt banrekordinnehavaren Hiawatha och de skånska syskonen
Kimchi och Kacela som skördat tidiga
framgångar under 2011.
I den första omgången visade dock Hades Pearl att gammal är äldst och att rutin
betalar sig då han satte en perfekt start och
susade iväg. Bakom honom blev det trångt
och in i tredje böj kom alla andra fem på en
gång. Den som bäst kunde utnyttja detta
var lilla Kacela som modigt tog chansen

och slank emellan de stora pojkarna. Hon
kunde därmed ohotat knipa andra platsen en bra bit före trean i detta loppet,
Hiawatha.
I den andra omgången hade dock ynglingarna förberett sig bättre och nu var
det Ares och Midas, förvisso tillsammans
med Hades Pearl, som smällde ur burarna. Men efter en bra kurva visade Kimchi
sedan hög klass då han längde på stegen
på bortre rakan, passerade hela gänget
och säkrade en seger i detta mycket kvalificerade motståndet. Tvåa var Ares och
därefter kom Hades Pearl. Sammanlagt,
tack vare sin första och tredje plats, var det
dock Hades Pearl som tog hem segern och
fick beträda prispallen tillsammans med
Kimchi och Ares. Hades Pearl är uppfödd
och ägs av Madelene Karlsson och Patrik
Andersson som tävlar för 7HS. Värt att
notera är att dessa båda haft ett finger med
i alla hundar som tävlade i detta lopp då
även Ares och Midas är uppfödda på kenneln medan Kimchi och Kacela härstammar från Hades Rikes Kerberos Pearl. Hiawatha var tyvärr struken från den andra
omgången.

inte helt lätt att skilja dessa tre åt. Högst
upp på prispallen ställdes till slut dock
Zoogan som därmed tog ytterligare en seger på det som kanske borde kallas hans
favoritbana, Mariedal Park i Alingsås.

Keops Cupen
Även hundar i de mellersta klasserna h
ade fina tävlingar att se fram emot under
våren på Mariedal Park. Till KeopsCupen
kom åtta stycken klass tre-fem hundar. Semifinalerna vanns av Cher och Zoul och
det var även dessa damer som skulle tampas om den slutgiltiga segern. De följdes
åt genom nästan hela loppet men Cher
tänkte inte släppa sitt innerspår och denna
strategi lönade sig och hon vann loppet
två hundradelar före Zoul. Trea här var
den lille kämpen Ribbes Celectra, hunden
med minst nio liv.

Malin Månsson

Hundkökets Charlie Brown
Den prestigefyllda Charlie Brown Trophy
avgjordes traditionsenligt samtidigt som
Avelsloppet och samlade de sex högst rankade hundarna på kortdistans för ett poänglopp. Den första omgången vanns av
förra årets Mariedals Champion Zoogan,
dock rejält hotad av Pretty Moon som var
den som prickade starten bäst men sen
fick se sig omsprungen av både Zoogan
och på upploppet även av Cherokee.
Till andra omgången hade tyvärr tre
hundar strukits så det var endast Moonshadow, Zoogan och Pretty Moon kvar i
loppet. Detta till trots blev det en trång och
strulig historia och på upploppet var det

tidningen Svensk Hundkapp nr 2/2011

Loppbild från Charlie Brown.
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AGRIA Svenskt Avelslopp 2011
S
å kom äntligen våren 2011. Alla vi
som älskar hundkapp och det alldeles speciella loppet hade sett fram
emot just denna våren på ett alldeles speciellt sätt eftersom det nu var dags för
2008:orna, den bästa årskullen på mycket
länge.
Agria Svenskt Avelslopp är ett årgångslopp som gått av stapeln sedan 70-talet
och de som bjuds in är alla svenskfödda
treåringar. Det är alltid meriterande att
ta sig till final och en väldigt stor ära både
för uppfödare och hundägare att vinna
detta lopp men i år kändes det alldeles
speciellt eftersom hundunderlaget var så
fenomenalt bra. Ett tecken på detta var att
om man räknar ut hundarnas medelklass
i semifinalerna blev den exakt klass två
medan om man exempelvis gjorde samma
räkneoperation på förra årets startfält får
man siffran 2,67, en rätt stor skillnad på ett
så litet underlag som tolv hundar.
Årets startfält innehöll alltså både topp
och bredd. Vilka var det då som gjorde
detta jo det var ju förstås till stor del demonerna från Stockholm, familjen Hallucinate - Air Song. Den stora snackisen innan loppet började var ju vilka som skulle
dyka upp och till vår glädje kom de flesta
av de stora namnen. Publiken på Mariedal
fick nöjet att bekanta sig med den stabila och ursnygga No More Legend, den
glada och alltid så ivrigt kämpande Curry
Kanon, den pigga och urstarka O´Såfina
och förstås hemmahunden Kojs Janus Air,
på Mariedalsbanan känd som den roliga
hunden. Utöver hoppades vi på någon
av stjärnorna från Morrighan - May Flower eller några av Sjudragets fina 2008:or.
De sistnämda representerades till slut av
Koff, Elf, Arne och Axel, men av Mayflowers valpar syntes ingen.
Av hemmahundarna stod hoppet till
den tidigare nämda roliga hunden, alltså Kojs Janus Air eller möjligen Elektra
(Ahane Boy - Balajaka) som under hösten
visat att hon kunde blanda sig i de stora
pojkarnas dans. Men visst kändes hotet
från östfronten påtagligt.
Och redan i första omgången satte familjen Air Song tonen. De fyra försöksloppen vanns av Curry Kanon, O´Såfina
och No More Legend och Elf som tillsammans med Sir Sirocco, tydligt visade att
de tänkte ge de andra en match. Dagens
prestation stod dock O´Såfina för. Hon

Starten i Avelsloppets final
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Segrare i Avelsloppet, No More Legend, med
Lars och Anita Wicander. SHS

hade ju ingen aning om när boxen skulle
öppnas på den här märkliga banan så hon
var inte alls med i starten. På bortre rakan
la hon dock in sin berömda sjätte växel
och bara gled med sådan självklarhet förbi
hela fältet att Mariedalspubliken bara stod
och gapade.
När det blev dags för den första semifinalen hade ju då Curry Kanon sluppit
övriga familjen men skulle istället tampas
med exempelvis Elf och Sir Sirocco. Elf
satte starten ihop med startkanonen Tosca,
även Elektra var med men då hon och systern Tosca inte kunde komma överens om
vem som skulle skära in kurvan först så
försvann deras chanser att ta sig vidare
redan där. Elf däremot ångade på med
Curry Kanon ivrigt jagandes i ytterspår.
En annan som gynnats av krocken i första kurvan var Moonami som slugt hållit
sitt innerspår och knep därmed sista finalplatsen framför Sir Sirocco som tyvärr
inte hade sin bästa dag denna dagen. Vann
gjorde alltså Elf och med sig till final fick
han Curry Kanon och Moonami.
I den andra semifinalen fanns tre av
syskonen Air Song. Först ut var som vanligt Kojs Janur Air med den obeveklige No
More Legend vid sin sida. Deras mycket
pigga syster O`Såfina var dock inte långt
borta och idag skulle det visa sig att det
var det hennes dag för hon
susade med sina kvicka
steg förbi dem en efter en
och vann loppet med ett par
noslängder före No More
Legend. Vidare till final tog
sig även Kojs Janus Air som
hållit tredje platsen genom
hela loppet.
Finaldagen var en utmärkt dag för hundkapplöpning. Det hade regnat en
del under veckan så banan
var bra, men nu sken solen
utan att det för den skull var
särskilt varmt. Förhandstipsen var många och det enda
man verkade vara överens

om var att det skulle vara mest gula hundar på prispallen. Det hördes repliker
som; “Om Elf bara sätter starten...”, Om
Curry Kanon får fritt...”, “Om bara No
More Legend får springa sitt eget lopp”,
“Om O´Såfina får minsta chans på slutet...”. Det var kort sagt en ovanligt öppen
historia. Inte sedan 80-talet har vi haft en
tik som segrare i Avelsloppet. Då var det
göteborgshunden Jane, och det var allt
några år sen som det fanns en tik som
verkligen kunde blanda sig in i kampen
men nu kändes bilden av en tik som segrare absolut som ett realistiskt alternativ.
Efter en nervös väntan och en högtidlig defilering så släpptes då äntligen hundarna ur burarna. Nu skulle vi få svar på
om vi tänkt rätt. De två som visade upp
sig direkt var Elf och No More Legend
som stormade mot första kurvan. Med
var även Kojs Janus Air som hade kunnat
sätta käppar i hjulet för sin gule bror men
som kom bort i kurvan och därefter aldrig
riktigt var med i loppet. Elf däremot hade
ett stadigt grepp om sitt innerspår och höll
No More Legend ett halvt huvud bakom
sig. Men No More Legend visade tydligt
att han inte hade avsikt att vika ned sig.
Spänningen och publikens jubel steg när
de kom ur sista kurvan, fortfarande sida
vid sida men med en liten fördel för Elf.
Då sträckte No More Legend på steget
och visade prov på sin styrka, för plötsligt såg det så enkelt ut. Som om han sa,
klart jag springer om honom... No More
Legend, ägd och tränad av Anita och Lars
Wicander och uppfödd av Christina Glimskog, vann Agria Svenskt Avelslopp 2011
på tiden 31.09, en halv tiondel framför
sin för dagen värsta konkurrent Elf som
verkligen satte färg på detta lopp.
För de av oss som tog sig lite tid att titta
på fältet bakom dessa herrar fanns det
även där ett och annat att se. Curry Kanon
blev en smula hindrad av Koja Janus Airs
förträffliga start men gjorde sen sin vana
trogen en stark upphämtning och var bara
en hårsmån från att hinna ikapp Elf. Curry
Kanon slutade alltså trea, blott en hundradel från andraplatsen.
En annan som gjorde sitt kanske livs
lopp var Moonami som faktiskt inte hade
några större problem att hänga med i detta sammanhang. Dessutom höll hon effektivt sitt innerspår och gjorde med sitt
löphuvud loppet lite extra besvärligt för
Forts sid 14.

Kurva i Avelsloppsfinalen.
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Åkers Kanal i maj och juni
Vårsäsongen fortsatte på Åkers
Kanal. Fortfarande med lite lopp. De
flesta startande var hemmahundar.
Den 15/5 var det två!! hundar från
övriga klubbar.

Final i Rosalinas Minne
Söndagen den 15 maj, 5 lopp. Det räckte
till en fyrklöver. Det var final i Rosalinas
Minne för tikar i högsta klassen, sponsrad
av Mats Wahlberg, SHS.
O'Såfina var favorit och vann på 32.94
för Jane Pettersson, SHS. Tvåa Flower Power, Annelie Andersson, SHS, 33.13, trea
Playa Marina, Teuvo Sahi, SHS, 33.61. Tyvärr en skada på Caisa, som inte fullföljde.
Kanske hon kan vara klar igen till SM.
Denna dag var det även klassikern St
Eriks Cup, för eliten över medeldistans.
Tyvärr bara fyra startande, det var samma lopp som förra helgen, tre bröder mot
Tyrannosauros. Denna gång segrade No
More Legend, Lars o Anita Wicander, SHS,
32.23, tvåa Curry Kanon, Yvonne Petersen, SHS, 32.38, trea Jack, Bo o Peter Norevik, SHS, 32.56.
Denna dag gick även OS-Loppet i klass
4 över medeldistans. Barossa, Annelie
Lundin, SHS, vann på 33.07, före Ängla,
My Leffler, SHS, 33.08, trea Agamemnon,
Robert Hanebrink, SHS, 33.14.

Rosalinas Minne, tvåa Flower Power, Anneli Andersson, SHS, etta O'Såfina, Jane Pettersson,
SHS, sponsor Mats Wahlberg, trea Playa Marina, Teuvo Sahi, SHS.

2. Gnista, My Leffler, SHS, 33.31. 3. Surprice, Lotta Andersson, SHS, 33.53.
Bästa tid denna dag hade Jack, Bo o
Peter Norevik, som vann ett lopp på
32.68 före Persephone, Anki Lidvall, 7HS,
33.04.

Final i Sprinterderbyt

Jack efter seger den 29/5 på 32.68, här med
Marie Löwing.

No More Legend efter seger i St Eriks Cup.

SHS. Semifinalerna fick följande resultat:
1. Adios Amigos, Karin Bergman, SHS,
33.41, 2. Glimma, My Leffler, SHS, 33.63,
3. MaX Rebo, Anneli Lundin, SHS, 33.96.
1. Josefina, Kerstin Halldoff, SHS, 33.22.

Det var nu söndagen den 5 juni, 8 lopp
och vi hade både en fyrklöver och en trippel på spelet.
Final i Hundkökets Sprinterderby, med
en klar favorit Ed Vinn, han gjorde som
vanligt avgjorde redan innan upploppet
och vann klart. Tiden blev 18.70. tvåa
Playa Marina, Teuvo Sahi, SHS, 18.90, trea
Hanky Panky, Pia Aalto, VHS, 19.03, fyra
blev norrlänningen Happy Feet, Björn
Nyberg, MiHK, 19.16. Crimdon Frankly,
som var andrahandsfavorit kom inte fram
och slutade femma på19.21 för Kari Lius,
Kos avslutade fältet med en sjätteplats på
19.25 för Bo Ländin.
Det var även final i Små & Stora Tassar

Hundkökets Sprinterderby
Söndagen den 29/5 var huvudloppet
Sprinterderbyt, med två semifinaler.
7 lopp denna dag. En fyrklöver kördes
igen.
Första semifinaler i Sprinterderbyt togs
hem av Hanky Panky, Pia Aalto, VHS,
18.82, före Kos, Bo Ländin, SHS, 18.87,
trea till final blev Playa Marina, Teuvo
Sahi, SHS, 18.97.
I den andra semifinaler tog Ed Vinn, sin
tredje raka seger i år, med fina 19.43, för
Ann-Christin Holmkvist, SHS, tvåa Crimdon Frankly, Kari Lius, SHS, 18.68, tredjeplatsen tog Happy Feet, Björn Nyber,
MiHK, 18.90. Helt enligt Kent Anderssons
tips i programmet.
Vi hade även semifinaler i Små & Stora
Tassar Cup, över medeldistans, nerifrån.
Tävlingen sponsrad av Therese Asplund,

Hundkökets Sprinterderby. Fr. v. tvåa Playa Marina, Mirja Sahi, SHS, 18.90, segrare Ed Vinn,
Ann-Christin Holmkvist, SHS, 18.70, trea Hanky Panky, Pia Aalto, VHS, 19.03.
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Greyhoundbilder.se. Tvåa Flower Power, Anneli Andersson, SHS, 32.98, segrare Jack, Peter o
Bo Norevik, SHS, 32.59, i mitten sponsor Peter Blomkvist, trea Kira, Lena Ländin, SHS, 33.14

Cup. Nu slog det gnistor om Gnista, som
vann före stallkompisen Glimma, båda
ägs av My Leffler, SHS, tiderna 33.20 och
33.27. Trea Adios Amigos, Karin Bergman,
SHS, 33.49, fyra Josefina, Kerstin Halldoff,
SHS, 33.53, femteplatsen togs av Surprice,
Lotta Andersson, SHS, 33.73, sexa slutade
Max Rebo, Annelie Lundin, SHS, 34.20.
Greyhoundbilder.se hette medeldistansloppet för de högst klassade, sponsrat
av Peter Blomkvist, SHS. Nu var en del
av klubbens högpoängare i Alingsås för
Avelsloppet. Då passade Jack, Bo o Peter
Norevik, SHS, på med att vinna på fina
32.59, före Annelie Anderssons Flower Power, SHS, 32.98, trea Kira, Lena Ländin,
SHS, 33.14, fyra Barossa, Annelie Lundin,
SHS, 33.66, Rosa Parks, Christina Glimskog, SHS, nästan föll i första kurvan och
slutade som femma på 34.28.
För whippet hade vi ett sponsrat lopp
på 550 m. The Greyhound & Whippetstore
Whippet Race, vinnartäcket här var från
England, de har ju ett speciellt utseende.
Det blev ett klubbmästerskap för VHS,
alla startande var från Västeråsklubben,
men det var bra klass ändå. Favoriten
Banana Split, Kurt Rönnberg, 37.06, fick
se sig besegrad av unge CA-Gibson, Ewa
Wedin, som vann på fina 36.78, trea blev
JJ Sahlin, W. af Donner, 37.74.

dag hade vi flera bra hundar kvar i Avelsloppet. Återigen fick Jack till det och ledde
efter första kurvan, men hotades av Playa
Marina, som kom starkt upp till en andraplats. Pallen blev Jack, Bo o Peter Norevik, 32.64, tvåa Playa Marina, Teuvo Sahi,
32.84, återigen på pallen Flower Power,
Anneli Andersson, 32.99, fyra Rosa Parks,
33.14, femma Barossa, 33.48 och sexa Josefina, 33.48.
För högsta klassen på sprint, gick
Holeinone's Minneslopp, sponsrat av Leif
Ottinger. Återigen visade Ed Vinn, sin
klass och vann på 18.58, för Ann-Christin
Holmkvist, SHS. Crimdon Frankly kom
igen efter förra helgen och tog andraplatsen på 18.94, Kari Lius, SHS. Trea blev

Ed Vinn och A-C Holmkvist samt sponsor Leif
Ottinger, Holeinones Minneslopp.

Agamemnon, Robert Hanebrink, SHS,
19.04, fyra Flower Child, Terese Asplund,
SHS, 19.30, femma Kos, 19.49, sexa Last
Guiness, Gunilla Edman, GHS, 19.61.
För lågpoäng över medeldistans gick
Porterloppet till minne av Lars Edman,
sponsrat av Lars Wicander. Här tog The
Last Lover sin första seger för Terese Asplund, SHS, 33.60, tvåa Adios Amigos, Karin Bergman, SHS, 33.62, trea Tindra, Anneli Andersson, SHS, 33.68.
Det högsta graderade whippetloppet
vanns av Moon Quake Shake, Katrin Nilsson, NHS, 21.02, före JJ Sahlin, 21.18.

Bo Norevik

Nualas Star Challenge, tvåa Playa Marina, Teuvo Sahi, SHS, 32.84, segrare Jack, Peter Norevik, SHS, 32.64, prisutdelare Tommy Berglund, trea Flower Power, Annelie Andersson, SHS,
32.99.

CA-Gibson, Ewa Wedin, VHS, efter seger i
The Greyhound & Whippetstore Whippet
Race

Nualas Star Challenge
Söndagen den 12 juni var det dags igen,
nu med bara fem lopp. Huvudloppet var
Nualas Star Challenge, för högsta klass på
medeldistans, sponsrat av Birgitta Söderberg, SHS. Bara SHS hundar till start, fem
tikar mot enda hanen Jack. Även denna
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Små & Stora Tassar Cup. tvåa Glimma, My Leffler, SHS, 33.27, sponsor Therese Asplund, etta
Gnista, My Leffler, SHS, 33.20, handler Kurt Rönnberg, trea Adios Amigos, Karin Bergman, SHS,
33.49, fyra Josefina, Kerstin Halldoff, SHS, 33.53, femma Surprice, Lotta Andersson, SHS, 33.73,
sexa Max Rebo, Annlie Lundin, SHS, 34.20.
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Välkommen till Åkers Kanal och Derbyveckan
Det blir som vanligt en spännande tävlingsvecka på Åkers Kanal, vi har förutom Derbyt, en av de största tävlingarna
för lågklass, nämligen Bajen Cup, till minne av Jan Halldoff. Se inbjudan nedan. För hundar utslagna i Derbyt eller
Bajen Cup eller övriga, startar vi upp en sprintcup på onsdagen, Eukanuba Sprint. Dessutom Whippet Derbyt som går
onsdag till söndag.
Denna gång har vi valt att låta campingen bli fri vid banan. Ni måste i alla fall anmäla att ni kommer och vilken dag ni
anländer. Anmäl till Bo Norevik, hundkapp@glocalnet.net, 070-8653413.
Här följer ett program för veckan (med reservasion för ändringar beroende på väder osv).
Fredag 1/7

Derby förkväll. Vi tänder stora grillen 19.00, medtag egen mat och dryck, PUB servering
tillkommer. Bouletävling för tvåmannalag.
Lördag 2/7
Första tävlingsdagen. PUB öppen på kvällen för en trevlig samvaro.
Söndag 3/7
Medlemsmöte 12.00, Unghundsträning. Kl 14.00. På kvällen Chicagoturnering (kortspel) i klubbhuset.
Måndag 4/7
Kanotpaddling i Åkers Kanal, ca 12.00 om vädret tillåter. PUB afton.
Tisdag 5/7
Reservdag för paddling om vädret inte är OK på måndagen.
Chicagoturnering i PUB:en kl 19.30.
Onsdag 6/7
Lugn dag, tävling på kvällen.
Torsdag 7/7
Minigolf kl 13.00. På kvällen Chicago i PUBen
Fredag 8/7
På kvällen, grillafton med femkamp kl 18.00. Grillen tänds ca 19.30, tag med egen mat och
dryck. PUB öppen.
Lördag 9/7
Derbyfest, vi ses kl 18.00. Det blir även denna gång egen grillning. PUBen öppen, vi spelar
upp till dans efter maten.
Söndag 10/7 Derbyt avslutas med finaltävlingarna.
Avstånd till badplatser: havsbad ca 3 km, insjöbad ca 4 km.

Tävlingsinbjudan, anmäl till 2/7 senast den 24/6
2011-07-02

Åkers Kanal GP, 13.00, lördag
Svenskt Greyhound Derby, kvartsﬁnaler, 24 h, G, M, uppifrån, semiﬁnaler 6/7
Bajen Cup, kvartsﬁnaler, 24h, G, M, Nerifrån max M3, semiﬁnaler 6/7
Till minne av Jan Halldoff
2 graderade lopp, W/G, K/M/L, klass 3-4
400, 200, 100, 3x0,
Anmälan till 6/7 skall vara inne fredag 24/6, utslagna hundar
den 2/7 får anmäla om till den 6/7 eller 10/7, senast 15 min efter sista loppet den 2/7.
Lottning till den 6/7 sker på banan efter tävling den 2/7.

200+120 kr
200+120 kr ee
100+120 kr

2011-07-06

Åkers Kanal GP, 20.00, Onsdag
Svenskt Greyhound Derby, semiﬁnaler, 12h, G, M, ﬁnal 10/7
Bajen Cup, semiﬁnaler, 12h, G, M, ﬁnal 10/7
Eukanuba Sprint, semiﬁnaler, 12h, G, K, ﬁnal 10/7, uppifrån
Svenskt Whippet Derby, semﬁnaler, 12h, K, ﬁnal 10/7, uppifrån
2 graderade lopp, G/W, K/M/L, klass 5-1
400, 200, 100, 3x0

200+120 kr
200+120 kr
200+120 kr
100+120 kr
100+120 kr

2011-07-10

Åkers Kanal GP, 13.00, söndag
Svenskt Greyhound Derby, ﬁnal
10000TVpHp, 6000Hp, 4000Hp, 3x2000Hp
Svenskt Whippet Derby, ﬁnal
1400T, 1000Hp, 800Hp, 600, 2x500
Bajen Cup, ﬁnal
5000THp, 3000Hp. 2000Hp, 3x1000
Eukanuba Sprint, ﬁnal
2000Hp, 1200Hp. 800Hp, 3x500
Derbyvinnarnas race 3 graderade lopp, G, K/M, klass 1-5 600, 400, 200, 3x0,
4 graderade lopp, 6h, G/W, K/M/L, klass 5-1
400, 200, 100, 3x0,

200+120 kr
100+120 kr
200+120 kr
200+120 kr
100+120 kr
100+120 kr
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Mera
Undringar?
Kommentar till Lars Wicanders
kommentar och lite till
Min första och viktigaste fråga berörde
de överhuvudtaget inte. Vad som händer
när supplementet löpt ut. Nu har förbundet förlängt det tillsvidare, (kanske för att
jag har undrat, påpekat och kommenterat
mycket). Men det viktigaste i hela mitt
brev är ju att jag vill veta vad för regler
som gäller och om de gäller eller om det
är OK att strunta i dem för alla eller bara
vissa. Detta vill jag att det skall diskuteras
i förbundsstyrelsen och ute i klubbarna.
Vad beträffar avstängning i dopingfallen har det visst varit skillnad. Om det inte
hade varit för att du hävdat att det inte varit någon skillnad avseende avstängning
vid positiva dopingbesked, hade jag inte
tagit upp de här gamla historierna.
1998 då hunden Skip's Blue Hope
lämnat ett positivt dopingtest i Finland,
stängdes ägare/tränare av med alla sina
hundar i såväl Finland som Sverige. (Det
var det 8:e dopingtestet den säsongen på
den hunden). Det var herr Wicander själv
som meddelade mig avstängningen. Det
var viktigt att svenskarna kunde visa att
de följde regler även internationellt. Avstängningen skulle vara i 3 månader.
Avstängningen i Sverige gjordes alltså
av SHCF inte av GRL (finska förbundet). Om förbundet, enligt Bo Ländins
insändare i Hundkapp (Dom hungriga
vargarna vann) aldrig stängt av äg/trän
och samtliga dennes hundar ända sedan
70-talet. Bara mina och mig som inte togs
upp i hans insändare. (Detta fall passade
väl inte in i statistiken). Det förfärliga är
inte egentligen min avstängning, (den var
ju korrekt egentligen) utan att förbundet
brutit mot regelverket i alla andra fall under alla dessa år. Varför?
Nå tillbaka, jag ifrågasatte aldrig avstängningen eftersom jag trodde att det
var så det skulle gå till. Däremot ifrågasatte jag att vare sig SHCF eller jag själv
fick veta vilket preparat hunden testats
positiv för! Alltså kunde SHCF stänga av
mig för ett dopingresultat som de varken visste vad det bestod av eller i vilken mängd det förbjudna förekommit i.
Himla käckt va!
Senare under vintern efter säsongen,
fick förbundet samt jag själv reda på att
ämnet var koffein och mängden ej mätbar,
alltså spår av, räcker ej till att dopa en mus
med ens t.ex.
Blue Hope friades i Sverige, då det visat
sig, med största sannolikt att provet varit
förorenat då det hanterats mycket illa.
Tyvärr skrev jag under papperen, trots
att jag uppmärksammat hanteringen. Så,
se upp alla hundkappare, läs på så ni vet
hur ett dopingprov ska tas och hanteras,
och om er hund testas var uppmärksam.
Alltså var äg/trän med alla sina hundar
avstängda ca 1 mån hösten 98 och friades
för 2 mån våren 99 i Sverige. I Finland
fullföljdes avstängningen. Tack Frank
Reijbrant och några till i detta ärende.
Skulle man kunna få den avstängningen
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tillgodo om jag skulle
råka dopa nån av mina
hundar. Nej, naturligtvis inte. Än idag hör jag
ibland, när det gått bra
"att nu har My dopat
sina hundar igen".
Angående avstängningen i fallet 2008 så
kom här en ny variant.
Jippie, är det så det skall
tolkas fortsättningsvis.
Då kanske jag kan ha
en månad tillgodo i alla
fall. Så har det ju inte
gått till för någon annan, så här är det också
skillnad.
Ser i SHCF's protokoll bl.a. att interimistiskt tävlingsförbud
meddelats 2008.08.07. Kan man stänga av
en hund innan ett dopingprov har testats?
NEJ! Alltså hunden var ej avständ 23/77/8. Men nu var den det helt plötsligt i efterhand, fast den tävlade för fullt så klart.
I ett brev från maj 2009 skriver SHCF
att avstängningen startade 2008-08-07
och att den interimistiska avstängningen
fullgjorts av såväl tränare som hund. Då
ljuger förbundet i detta brev. Men det var
ett väldigt tråkigt, luddigt och ofullständigt svar på många frågor jag ställt (om ni
vill ta del av detta brev + svar, hör gärna
av er). Jag tappade mycket förtroende för
förbundet då. Nu hoppas jag dock att vi
har ett förbund som är villigt att ta tag i
gammalt möök och sen går vidare. Eller
skall man som kungen bara vända blad.
Kan det finnas något protokoll angående 23/7-7/8 2008, som då naturligtvis
måste vara från tiden innan slutet av sept.
2008. För mig verkar det som här är en
efterkonstruktion. Det vore bra om det
fanns en regel som var så tydlig att den
inte behövde tolkas, och i ett förbund som
fritt får tolka blir det lätt olika från ena
gången till den andra.
Än en gång alltså klara tydliga regler,
så man kan veta vad som gäller. Se gärna
proposition 8, Verksamhetsplan/handlingsprogram 2011-2014, punkt 3. "Kontinuerligt se över regelverket och jobba
för att underlätta för den enskilde utan
att äventyra en hög nivå på djurskydd,
sportslig rättvisa och på själva tävlingsarrangemangen."
Ytterligare ett dopingfall, som inträffade för något år sedan, förvånar. Under
en period var Back on Track täcket dopingklassat enligt SKK's dopingreglemente som vi är underställda. Äg/trän sågs
med BoT täcke på hunden då han värmde
upp i depån. Han informerades av annan
hundkappare att täcket var dopingklassat
och förbjudet att använda vid tävling/träning, dessutom 14 dagars karens. Denna
hund skulle gå ett officiellt vikt och tidstrail. Det hade varit lätt att avstå i detta
läge, men äg/trän föredrar att köra trailet
ändå. Alltså medveten om täckets dopingklassning.
Depåchef informerades efter loppet vad
som hänt, hon informerade tävlingsledare
och domare. Även styrelseledamot i förbundet informerades. Vad händer sen?
Inget!!! Det var kanske ett misstag att sätta
på BoT täcket i okunskap om att det var
dopingklassat (vilket man är skyldig att
ha reda på), med det var inte ett misstag

att traila hunden i "dopat" tillstånd utan
en högst medveten handling. Är detta
då misstagsdoping eller? Varför vidtogs
ingen åtgärd? Tystades bara ner? För besvärligt? Vet inte men är mycket undrande över att detta ärende inte behandlades
över huvudtaget.
Slutsats: En del stängs av med den aktuella hunden i 2 mån. En slipper fullfölja
avstängningen om beslutade 2 mån. En
stängs av med alla sina hundar. En behandlas över huvudtaget inte alls.
Den hund som jag tyckte borde nominerats för några år sedan, visste ni med all
säkerhet vilken den var. För övrigt skrev
ägaren till förbundet och undrade varför,
men fick alldrig något svar. Nu spelar det
ingen roll, det var ej en fråga som behöver
bemötas, bara en reflektion över hur det
varit.
För övrigt är det ju usligt hur registret
fungerat då alla mina uppfödningar är registrerade som Sjudraget och förbundet
fått stamtavlekopior på allihop. Hoppas
det blir bättre i fortsättningen. Tack för
upprättelsen. Kanske kan Camilla Johansson och Elf få komma med på tränarlistan
då också.
Att du Lars Wicander blev sårad av min
skrivning, var inte min mening. Men jag
tycker man kan fundera och tycka som
man vill om man vill och det gäller dig
också, som du tydligen gjort. Det är du
själv som misstänkliggör dig själv i din
kommentar. Jag tänkte inte riktigt så skall
du veta. Det var mer tidpunkten när man
får upp ögonen och intresset för saker.
Regeln är bra, och kommer av sin art naturligtvis aldrig att beröra alla hundar.
Jag ifrågasätter verkligen inte att du har
lagt ner jättemycket arbete genom åren
och att du är en duktig sponsor.
Men jag vill fortfarande veta om regelverket skall följas eller kan tänkas omarbetas så det blir möjligt att följa. Arbetet
med att omarbeta är mödosamt, men jag
tror nödvändigt. Kanske skulle vi försöka
hitta en sponsor, för att kunna ta in någon
skarpsynt, utanför sporten att hjälpa till
med detta mot betalning. Både regelverk
och stadga.
Bara en sak till! Blir så trött när jag ser
en bild i tidningen på en Irländsk kennelmunkorg i plast, med en text under där
det står "Australiensisk trådmunkorg av
nylon". Vill ni förvirra våra medlemmar
eller är det ännu ett dumt misstag? Sätt nu
in en korrekt bild.

My Leffler

Reds kommentar: Det var mitt fel med
bilden, jag uppmärksammades på detta,
så efter en dag kom en ny sida ut med
rätt bild.

Ska vi ha det så här?

Första tävlingen för i år har avverkats på
Åkers Kanal. Hur skall man förhållas sig
till hur en tävlingsdag genomförs. Vem?
bestämmer vad skall följas resp brytas
mot av våra egna regler.
Depån kryllar, (jag tror inte att jag överdriver) om jag säger att hälften av folk,
hundar samt bilar, som var där var sådana
som inte har tillträde till depån under tävling. Dessutom höll de sig inte där utan
kryllar ut och in i depåområdet under tävlingens gång. Detta tycks ske helt som att
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det är OK, för både tävlingsledare, domare, förbundsstyrelsens ordförande samt
alla medlemmar som vet, eller borde veta
att detta inte är OK. Många andra regler
bryts också av oförstånd eller nonchalans.
Det är verkligen dags att ta bort dessa regler, som ingen tycks vilja bry sig om.
Supplementet som stod oförändrat med
utgånget datum så sent som lördags kväll
(dan innan tävling) på SHCF's hemsida i
regelverket. Sägs ha fått förlängt datum
på förbundets styrelsemöte!!! Varför då
inte gå ut med det?
Men enligt supplementet, skall hund
med för stor viktskillnad sedan förra tävlingstillfället ha en veterinärmedicinsk
undersökning innan den ev tillåts starta.
Detta nonchalerades då, man i depån
(invägningen) tyckte att det var så länge
sedan den startade sist, så det behövdes
inte. (Det kanske det inte gjorde heller).
Men är det OK att depåpersonal bestämmer om regler skall följas eller inte?
Startpersonal som inte hindrar tävlande
att gå (springa) in på banan innan loppet
har gått över mållinjen verkar också vara
helt OK.
Hur många är det som anmäler till förbundet om löptik, föranmäler import av
hund osv. Är det läge att ta bort såna här
regler eller uppmana till att de efterlevs.
Helst skall vi gå omkring och strunta i
alla regelbrott och le och vara glada. För
att ha kul i den här sporten, så ska man
vara glad och inte bry sig. Vore bra med
en genomgång av hela regelverket och
rensa.
Och svar på frågan är det upp till var
och en att bestämma vad man vill efterleva eller inte? Eller är det bara vissa förunnat att bestämma sång?
På Åkers Kanal fortsätter tävlingarna i
samma stil som på första tävlingsdagen.
Vad skall vi med klubbjackor eller tröjor
till? Om det går bra att tävla utan eller i
en från nån annan klubb än den man är
med i.
Skåne, Cimbria har avhållit sin första
tävling. Där hade man en bra inbjudan
från början med ett högsta lopp och sedan andra lopp under ovan osv. Men sen
ändrade de inbjudan till klass 1-2 lopp
och klass 3-5 lopp. Det gör man som man
vill, men det är verkligen inte OK att lotta
in klass 2 hundar i klass 3-5 lopp. Dessutom bröt man mot regeln i Suplementet
till regelverket 14 regelverket 5.5 många
gånger. Dessutom hoppade man över 2:a
invägningen och kontroll av vaccinationer.
Sen har vi Alingsås, som gladeligen
slopar både ID-kontroll av hundarna
samt 2:a invägningen (vilken torde vara
en djurskyddsregel, och kan alltså äventyra hela sporten). Det märkliga är att det
fanns förbundsstyrelseledamot på plats
och även tidigare ledamöter men som
tydligen tycker det är helt OK.
Ska man skratta eller gråta, jag är mållös. Det finns säkert mycket, mycket mer,
men frågan är om man vill göra nåt åt det?
Vad tycker ni alla andra.

My Leffler

Kommentar till
Mys funderingar

V

ad gäller historiska dopingfall och
bestraffningar så kommer inte den
nuvarande styrelsen att gräva sig
tillbaks till 1998 för att se vad som eventuellt gjorts fel eller rätt. Gjort är gjort. Jag
ser det som en ren omöjlighet att nästan 13
år senare finna fakta som kan kallas ”sanningen”. My ser det självklart med rätta
på sitt sätt, och jag är övertygad om att de
som då tog sitt beslut var övertygade om
att de tog korrekt beslut.
Dopingfall kommer alltid att diskuteras och värderas olika beroende på att det
är människor som skall ta beslutet baserat
på all tillgänglig information som man
kunnat inhämta, i vårt fall Dopingkommitte (SKK), Ansvarsnämnd och styrelse i
SHCF. Regelverket och våra stadgar i §7 är
entydigt och klart, men tillvägagångssättet vid de enskilda dopingfallen skiljer sig,
därav också då eventuella skillnader i påföljder. Det beslut jag själv deltog i aktivt
var fallet med Isis, där jag påstår att vi följde regelverket korrekt, vilket kunde diskuteras i de tidigare fallen då styrelserna
vid de fallen kanske varit för ”snälla” och
inte bland annat återtagit prispengar och
liknande. Men påföljdstiden har alltid, i
modern tid, varit densamma för mig avstängning 2 månader då de fall jag minns
alltid bedömts som ringa dopingfall eller
det i folkmun kallas misstagsdoping. Jag
påstår och hävdar att om den nuvarande
styrelsen kommer att motta information
om att det finns ett positivt dopingprov
kommer den strikt att följa den procedur
som stipuleras i Regelverk och Stadgar.
Glädjande nog får sällan inte den sittande
styrelsen någon rutin i besluten då dopingfallen är mycket få jämfört med andra
sporter.
My:s övriga kommentarer angående
efterföljden av Regelverket under tävlingar arrangerade av sällskapen är till
stor del korrekta. Här måste sällskapen
skärpa upp sin tävlingsorganisation så att
de mest fundamentala reglerna efterlevs
såsom identifiering av hund, kontroll av
vaccinering, tillvägagångssätt vid invägning och liknande, detta får inte missas
utan skall vid varje tävling genomföras.
De flesta av de ”brott” mot regelverket
som My pekar på regleras/justeras i det
reviderade Regelverk som kommer i mitten av Juli. Vi i styrelsen har helt enkelt
inte mäktat med detta jättearbete tidigare,
alla av oss har detta uppdrag på ideell basis. SHCF har heller inte råd, anser vi, att
hyra in en jurist för detta arbete, personligen tror jag inte heller detta skulle bli så
mycket bättre. Nu är arbetet gjort och jag
hoppas att alla blir nöjda.
En allmän och högst personlig synpunkt
bara, när jag kommer till en tävlingsbana
för att tävla eller träna mina hundar så gör
jag det inte i egenskap av Regelverkspolis
i syfte att kontrollera att arrangören eller
de tävlande följer Regelverket till punkt
och pricka. Jag kommer aldrig att agera
polis och åklagare men självklart skall vi
i styrelsen, som alla andra, reagera om
vi själva ser eller görs uppmärksamma
på saker som sker och som inte stämmer
med Regelverket. Vad som påpekas och
ageras ifrån diverse styrelseledamöter i
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SHCF har varken My eller någon annan
någon vetskap om utan det samtalet förs
mellan mig eller annan styrelseledamot
och ansvarig arrangör.
Hans Bohman, Ordförande SHCF

Angående din
insändare My,

J

ag tänkte spalta upp dina frågor och
svara på det som finns möjlighet för
mig att svara på. Om du söker svar
borde du kanske rikta dina frågor till
SHCF direkt då tidningen är ett väldigt
långsamt forum, men antar att det kanske
inte var så mkt svar du ville ha utan mer
skapa debatt!
”Nu har förbundet förlängt det tillsvidare,
(kanske för att jag har undrat, påpekat och
kommenterat mycket). Men det viktigaste i
hela mitt brev är ju att jag vill veta vad för
regler som gäller och om de gäller eller om
det är OK att strunta i dem för alla eller bara
vissa.”
”Än en gång alltså klara tydliga regler,
så man kan veta vad som gäller. Se gärna
proposition 8, Verksamhetsplan/handlingsprogram 2011-2014, punkt 3. ”Kontinuerligt se över regelverket och jobba
för att underlätta för den enskilde utan
att äventyra en hög nivå på djurskydd,
sportslig rättvisa och på själva tävlingsarrangemangen.”
”Supplementet som stod oförändrat
med utgånget datum så sent som lördags
kväll (dan innan tävling) på SHCF’s hemsida i regelverket. Sägs ha fått förlängt
datum på förbundets styrelsemöte!!! Varför då inte gå ut med det?”
Svar; Vi som du vet i styrelsen vart
invalda vid kongressen i november 2010
och därefter började vi jobba aktivt, men
som du vet var det många nya ”ansikten”
och nya roller att axla vilket gör att det tar
tid att sätta sig in i saker.
Både regelverk och supplement behövde uppdateras, men att uppdatera ett
regelverk och supplement är inget du gör
på en handvändning utan det krävs eftertanke och mkt arbete. Vi valde under vårt
arbete med att uppdatera regelverk och
supplementet att förlänga supplementet,
för att vi ej skulle stå utan ett supplement
under tiden. Detta gjordes ej pga. att du
”kommenterat, undrat, påpekat” utan för
att supplement och regelverk är levande
dokument och som måste anpassas till
hur vår sport ser ut idag.
Ang. din åsikt om att vi ej gick ut med
att vi förlängt supplementet så stod det
klart på supplementets första sida, så vart
ville du att vi skulle informera om detta?
”Vad beträffar avstängning i dopingfallen
har det visst varit skillnad.”
Svar; Det stämmer My olika dopingfall har
hanterats olika, delvis pga. olika styrelser i
SHCF och delvis för att inget dopingfall har
varit det andra likt. Orättvist, ja jag håller med
men enligt vår stadga har SHCF:s styrelse
tolkningsföreträde och olika styrelser har gjort
olika bedömningar. Jag uppmanar dig att till
nästa kongress komma med en motion där
du hittar en skrivelse till vår stadga där det
inte finns någon form att tolka stadga eller
regelverk olika, oavsett vem som sitter i den
styrelsen. Med detta innebär det inte att jag
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Styrelsen beslutar om återbetalning
med hänsyn till hur många ansökningar
som kommer in och förbundets ekonomiska situation.
Om Ni istället önskar efterskänka Ert
medlemslån så kan Ni meddela det till
Eva.
Eva Salander, Åbyggebyvägen 57, 805
98 Gävle eller eva.salander@3mail.se

D
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har någon som helst åsikt hur tidigare styrelser
i SHCF gjort sina bedömningar, utan som du
säger tycker jag också vi vänder blad och ser
framåt.
”Blir så trött när jag ser en bild i tidningen på en Irländsk kennelmunkorg i
plast, med en text under där det står ”Australiensisk trådmunkorg av nylon”. Vill
ni förvirra våra medlemmar eller är det
ännu ett dumt misstag? Sätt nu in en korrekt bild.”
Svar; Det är mänskligt att fela även de
bästa felar, men den som är felfri kastar
den första stenen.
”Depån kryllar, (jag tror inte att jag
överdriver) om jag säger att hälften av
folk, hundar samt bilar, som var där var
sådana som inte har tillträde till depån
under tävling. Dessutom höll de sig inte
där utan kryllar ut och in i depåområdet
under tävlingens gång.”
Svar; Som du vet har regelverket släpat efter vilket gjort att det vart svårt att
efterfölja regelverket men kan lova dig att
innan SM i år kommer det reviderade regelverket och supplementet ut.
”Skåne, Cimbria har avhållit sin första
tävling. Där hade man en bra inbjudan
från början med ett högsta lopp och sedan
andra lopp under ovan osv. Men sen ändrade de inbjudan till klass 1-2 lopp och
klass 3-5 lopp. Det gör man som man vill,
men det är verkligen inte OK att lotta in
klass 2 hundar i klass 3-5 lopp. Dessutom
bröt man mot regeln i Supplementet till regelverket 14 regelverket 5.5 många gånger.
Dessutom hoppade man över 2:a invägningen och kontroll av vaccinationer.”
Svar; Var du tävlande under denna tävling i Cimbria? Om inte vem har informerat dig om detta? ”Skvaller” kan tyckas
vara lite på sandlådenivå om inte annat
så bör den som var där, du eller vem det
nu än var göra en skrivelse till SHCF om
denna händelse så vi har möjlighet att ta
upp detta med Cimbria. Om inte annat
borde den person som reagerat på detta
tagit upp detta på plats med tävlingsledare eller?
”Sen har vi Alingsås, som gladeligen
slopar både ID-kontroll av hundarna
samt 2:a invägningen (vilken torde vara
en djurskyddsregel, och kan alltså äventyra hela sporten). Det märkliga är att det
fanns förbundsstyrelseledamot på plats
och även tidigare ledamöter men som tydligen tycker det är helt OK.
Ska man skratta eller gråta, jag är mållös. Det finns säkert mycket, mycket mer,
men frågan är om man vill göra nåt åt det?
Vad tycker ni alla andra.”
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Förbundsstyrelsen bedömer att det nu
finns visst utrymme för att redan nu börja
betala av en del av de skulder som finns
till våra medlemmar.
Ni som skulle vilja ha återbetalning på
ert lån nu ombeds att skicka in ert kontonummer tillsammans med ert skuldebrev
till Eva Salander.

NINGSSPOR
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den 26:e maj

Angående medlemslånen till förbundet.
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Svar; Jag var den förbundsledamot
som var på plats i Alingsås och jag vet av
fakta att du ej fanns med vid detta tillfälle,
så jag undrar givetvis vem det är som informerat dig om detta? Skvaller återigen
men vill då även poängtera att ”din informatör” glömde att meddela att jag sa till
omgående om invägning samt id kontroll
vilket Alingsås banan åtgärdade.
Du verkar vara en driven kvinna med
mkt att ge så varför inte vända detta negativa till något positivt och bolla idéer
till oss i SHCF så vi jobbar framåt för vår
sport.
Linda Edberg i egenskap som hundkappare.

Förbundsstyrelse
kongressperioden 2010-2012
Förbundsordförande
Hans Bohman,
tfn 0150-263 01, 0705-43 33 38.
hans.bohman@bodycote.com
Vice ordf Linda Edberg,
tfn 070-471 38 20.
Sekreterare Malin Månsson,
Bodaredal 330, 446 93 Skepplanda
tfn 0303-33 91 33, 073-340 59 12
chubbytjejen@hotmail.com
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 Styrelsemöten” eller kontakta förbundssekreteraren. Senast 14 dagar före mötesdatum
ska ärenden meddelas förbundssekreteraren (helst via e-post), för att diarieföras och sättas upp på dagordningen:

Bertil 80 år!

SHCF Förbundsstyrelsen
c/o Malin Månsson,
Bodaredal 330, 446 93 Skepplanda.
E-post: shcf@shcf.se

B

ertil Mårtensson har fyllt 80 år nu
i juni! Svensk Hundkapp ber att få
gratulera denna legend inom vår
sport! Det är i år 40 år sedan jag och min
bror lärde känna Bertil som då slogs i toppen som Sveriges mest meriterade tränare
och uppfödare. Vi hade genom besök på
Skarpnäck och via Idrottsbladet följt Bertils framgångar med hundar som Rocket
Bells, Witches Printer, King Olaf m fl och
avelstikar som Charming Tiffany (importerad av Bengt Eriksson), Greeane Moving
m fl. Så för oss var det enormt stort att
få träffa "legenden" och få vara med och
ta del av allt han kunde om träning och
uppfödning av greyhounds.
Vi inledde då 1971 ett samarbete med
Bertil som resulterade i två fina tävlingshundar (Moving Rebel och The Rebel King)
som Bertil fött upp samt att Bertil tog hand
om uppfödningen av valparna efter våra
första avelstikar, Sylvias Flash, Olive Bracelet och Shannon Ivy. Bertils framgångar
på tävlingsbanan var enorma både med
sina importer och sina egen uppfödda
hundar. Minns t ex SM 1977 när han hade
tre hundar i finalen! Han vann SM med
Rocket Bells 1968 med Stylish Tide 1977
samt med dennes son Nic O'Teen 1980!
Den sistnämnde var den första hund som
lyckades vinna hundkappens tre största
lopp: SM, Derbyt och Avelsloppet, endast
Black Warrior har gjort om det!
Bertil var en klippare inom vår sport
men drev även en egen frisörsalong inne i
Simrishamn! För mig kommer alltid Bertil
att rankas högst som tränare och uppfödare och det jag kan om träning och uppfödning det har jag Bertil att tacka för!
Grattis Bertil!
Lasse Wicander

Staket domare!
Den senaste tiden har det debatterats vilt
ute på våra banor ang. vissa domslut och/
eller brist på domslut från våra A-domare.
Alla kanske inte vet att vi har en stor brist
i landet på utbildade A-domare!
Men med tanke på hur många vi har
runt staketen vid våra banor som ”ser allt
vad som händer” ”tycker” och ”tänker” så
mkt, samt berättar hur illa våra A-domare
dömer så borde det ju egentligen inte vara
en brist? För tänk om våra kära ”staket”
domare istället kunde ta sig i ”kragen”
och gå utbildningen så kanske vi inte skulle ha någon brist på A-domare. ( För tänk
vad många domare vi skulle ha då)
Givetvis dömer och gör även A-domare fel men dock bör våra ”staket” domare
vara välmedvetna om att det är väldigt
utsatt roll inom vår sport och att detta
beteende skrämmer iväg potentiella Adomare i framtiden, tillsist kommer ingen
”våga” utbilda sig eller vara A-domare
med tanke på den ibland ”bittra” stämningen runt staketen.
Gnälligt, ja kanske men dock tycker jag
ni ska ta er en tänkeställare, hade ni gjort
det så mkt bättre? Om erat svar är ja, vad
väntar ni på då?
Linda Edberg Tävlingsansvarig SHCF
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Vår och försommar i Borås
Minikurs för
nyfikna i Borås
Vi vet ju att många har förutfattade meningar om vad hundkapplöpning är, men
också många som är nyfikna på vad vi håller på med. Men det är ju kanske inte helt
lätt att komma in i vår ”speciella” värld.

Bas-info
För att råda bot på det bjöd 7HS i mitten
av maj in till en minikurs där vi gick igenom hur det går till att tävla, hur vi tränar,
utrustning, hundraser, friskvård och annat smått och gott.
Inbjudan kom ut med kort varsel och
många intresserade hörde av sig med
önskan om nytt tillfälle. Dock kom fyra
deltagare på vår kurs och de hade alla
vinthundar. Det ställdes mycket frågor så
man märker verkligen hur mycket vi inbitna tar för givet.

Titta på träning
Samma dag kursen hölls var det träning
på banan, vilket också var ett ypperligt
tillfälle att visa runt i domartornet, vid
boxarna och få se hur en träning går till.
En vecka senare hade vi tävling på banan och då fanns vi kursledare på plats
för att förklara och följa upp kursen och
de frågor som kommit upp.

Nya hundkappare?
Två av kursdeltagarna var sugna på att
komma igång direkt; en hade en vuxen
hund som hade sprungit lite efter trasa;
den andra var ett år och redo att komma
igång.
De två andra hade valpar som inte kan
komma igång förrän till nästa år, men vi
får nog besök på kommande tävlingar och
förhoppningsvis är de sugna att komma
igång nästa år.
Utvärderingen visade på att deltagarna
varit mycket nöjda och tyckte att upplägget varit bra. Det här gör att vi kommer
att satsa på en ny kurs och det i samband
med SM.
Nu är vi uppvärmda, så nu vill vi frälsa
fler!
Ann-Marie & Christina
Kursledarna

Prispallen i Whippet Rookie i Borås 21 maj. Fotograf från Boråstävlingarna: Ingela Bowin.

Borås – 21 maj

Årets första tävling på Boråsbanan
bestod av åtta lopp; fem lopp för
Greyhound och tre för Whippet Det
var också premiär för spelet Trean
och Femman, vilket visade sig tilltala spelarna.

F

örsta lopp ut var Jubileumspokalen
som är ett medellopp öppet för 2
åriga greyhounds - Vinnare här blev
Örebrohunden Ares på tiden 32.92. Ett
ombytligt lopp där nästan alla haft olika
kurvplaceringar i respektive kurva. Som
nummer två kommer Bromstick Zazu på
tiden 33.07 och därefter Midas – kullbror
till vinnaren, på tredje plats och tiden
33.55.
Whippet Rookie kördes för sjunde året
i rad och är öppet för de whippets som tog
sin licens året innan. Distansen var 320 m
och i år var CA-Gibson en av de favorittippade då han visat en bra form förra
året, av 7 starter har han varit på pallen
alla gånger. Och han var också först över
mållinjen på tiden 20.80, men fick sig en
match av Hembra som kom tvåa på 20.99.
3:a blev CA-Clavio på 21.57, för övrigt
kullbror till Ca-Gibson.

Hades Pearl efter seger i Harley D-loppet.

Marlon Brandon, 19.43 och Ester OZ,
19.45.
I loppet Moonshine Run ledde whippeten Vegetariana från start till mål och
sprang in på tiden 21.90. Därefter följde familjen Helds båda hundar Glenspay, 22.42
och McAdam, 22.49.
Ask Produkts Race lockade tävlande
från olika delar av landet. Loppet vanns
av Stockholmshunden Agamemnon på

Sprintlopp för hela slanten
I lopp tre som är ett kortlopp seglar Persephone lätt in som vinnare; 18.65 före

Kursdeltagare i Borås

Moonshine Run i Borås.

tidningen Svensk Hundkapp nr 2/2011

Persephone och Anki Lidvall, 7HS.
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Folkfest och härliga lopp!!
Succé är ett givet ord för kvällstävlingen den 16 juni i Borås som i
samband med en stor företagskväll,
kunde erbjuda finfina lopp till oss
tävlande.
Eller vad sägs om följande kommentarer
från några av våra hundkappare; ”En av
de bästa tävlingarna på senare tid”; ”…
arrangemanget var ett av de bästa jag sett
inom Svensk Hundkapp”; ” Tack för en
kanonfin & super trevlig kväll.”

Stämning på topp
Drygt 200 kunder och leverantörer fanns
på plats under eftermiddagen för att delta
i en produktmässa, äta gott från grillen
och så framåt kvällen titta på hundkapplöpning. De som ville fick också en guidad
tur i depån.
Många passade på att spela och det var
gott om hejarop när hundarna svischade
förbi. Jubel och applåder när vinnarna klev
upp på pallen och varje lopp hade en egen
leverantör som delade ut ett fint täcke.
Besökare och leverantörer var också
mycket nöjda. De menade att det här var
”outstanding” och ”kul med den familjära

stämningen”. Förhoppningsvis gav det
mersmak; dels kanske till ett liknande arrangemang kommande år och så hoppas
vi att många kommer tillbaka till banan i
samband med SM i sommar.
Vi hoppas ju också att ni hundkappare som kom från alla dess håll också
var nöjda med kvällen och gärna kommer
tillbaka till oss fler gånger.
Tack alla tävlande, tack till alla funktionärer som såg till att ro arrangemanget
i hamn och TACK till vår ordförande Uwe
som tog initiativ till alltihop!!

Nu till själva loppen!

19.01, tvåa kom Koff från Skåne på tiden 19.10 och så från Skellefteå Crimdon
Mamba, 19.18
I lopp fem drar Ribbes Celectra ifrån
vid utgången av kurvan och vinner på
19.37. Två blir Ahane Girl, 19.50 och på
tredje plats kommer Tosca på tiden 19.85.
Harley D-loppet som också är ett kortlopp blev en enkel seger för Hades Pearl
som vinner på tiden 18.69 före Concorde
som går in som hund nr 6 i första kurvan
och sedan jobbar sig upp genom fältet och
blir tvåa på 19.13. Happy Feet blir trea på
19.28.

För att få igång gästerna och visa upp
fler raser bjöds det på ett uppvisningslopp
med saluki. Tre hundar deltog och vinnare
blev Ajib IbnShaitaan, som också passade
på att slå banrekord med tiden 21.85. Tvåa
kom Chameh, 22.82 och trea Naar El Shaitaan, 22.87.
Första spelbara lopp, MP Bolagen
Sprint var ett klass 1-lopp för whippet.
Rådande banrekordhållare Bryan Adams
fanns på plats och han höll stilen och
sprang in på första plats på tiden 20.80.
Dock utmanades han i halva loppet av
Hemra som kom 2:a på 20.91. På tredje
plats kom Mr Sunsapote, 21.27.
Elko Sprint var nästa lopp som var för
greyhound och vanns av Happy Feet från
Midlanda på 19.01. Lord Vincent tog hem
andra platsen på 19.73 och Glimma på
19.43.
Lopp tre; PM Flex Race var ett 550 mlopp. Gnista gjorde skäl för sitt namn,
tände till och vann på tiden 33.20. Tvåa

Lopp 1. MP Bolagen Sprint. Whippet, fr. v.
tvåa Hembra, M Kristoffersson, 7HS, 20,91,
etta Bryan Adams, T Vavrincová, VHS, 20,80,
trea Mr Sunsapote, K Nilsson, NHS, 21,29.

Lopp 2. Elko Sprint. Fr. v. tvåa Lord Wincent,
Hans Bark, NHS, 19.25, etta Happy Feet, Björn
Nyberg, MiHK, 19.01, trea Glimma, My Leffler, SHS, 19.43.

Premiär för Supersprint
Så har då också Borås, liksom många andra
banor, bjudit in till Supersprint. Veteraner
från 6 år fyllda är välkomna att delta. Efter en sen strykning blev det endast två
hundar till start i ett lopp för whippet;
DS-Harmony och El Pikachu varav den
förstnämnda avgick med segern på tiden
06.71.
Christina Sjöberg Lagerström 7HS
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Lopp 3 PM Flex Race
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Lopp 6, Tyco Thermals Controls Race. Startrakan, fr. v. Curry Kanon, Jack, No More Legend,
och nr 1 är Kira, alla fyra bröder. Pallbilden
se första sidan.
Lopp 3. PM Flex Race. Fr. v. Roma, Eva Hoving,
7HS, 33.41, Gnista, My Leffler, SHS, 33.20,
Crimdon Frankly, Kari Lius, SHS, 33.63

blev Roma, 33.45, som följdes av Crimdon
Frankly på tiden 33.68.
Schneider Electric Race var första loppet i Femman-spelet och också ett medellopp. På första plats kom Playa Marina
på 32.67 med Bromstick Zazu i hälarna
på 32.70. Äldst i gänget, Hiawatha blev
trea på 33.32.
Dagens överraskning blev nog i Hager
Race som var ett medellopp för whippet. Favorittippad var Banana Split som
vunnit SM fyra gånger men det fanns
flera uppstickare. I första kurvan blev det
trångt och CA-Gibson tog täten och vinner på 36.75. Mocca Mousse kom som en
raket på upploppet och blir tvåa på 37.06.

Lopp 4. Schneider Electric Race. Fr. v. Bromstick Zazu, Gunilla Lindmark, 7HS, 32.70,
Playa Maria, Teuvo Sahi, SHS, 32.67, Hiawatha, B-M Kristensson, SDA-GHK, 33.32.

Lopp 6, Draka Kabel Sprint. Fr. v. Marinas
Maya, Teuvo Sahi, SHS, 19.25, Kimchi, C Johansson, Cim, 19.20, Moonshadow, Hanne
Andersen, ÖHK, 19.66.

Lopp 7. Leder gör Kimchi, före blivande
tvåan Marinas Maya.

på 32.94 och trea blir Curry Kanon, också
en kullbror på 33.13.
Näst sista loppet, Draka kabel Sprint
har också två kullsyskon som deltar. Kimchi är den som drar det längsta strået och
vinner på 19.20. Strax efter är Marinas
Maya som leder en del av loppet men
släpper i sista böj och kommer tvåa på
19.25. Moonshadow blir trea på 19.66.
Kvällen avslutas med Storel Grand Prix
Sprint som är ett klass 1-lopp. Ed Vinn är
först in kurvan men där forsar Pennys Trix
om och vinner klart på tiden 18.75. Athenas Pearl går in som tredje hund i kurvan,
men kommer ut som tvåa och det håller
hon ända in i mål på tiden 19.06. Ed Vinn
är strax bakom och blir trea på 19.08.
Så var då kvällens tävlingar till ända
och nu vänder vi blicken mot juli och laddar för SM-veckan!
Varmt välkomna!!
Christina Sjöberg Lagerström
7HS

Lopp 8. Storel Grand Prix Sprint. fr. v. Athenas
Pearl, Jonas Ljungblad, SkHK, 19.06, sponsor
Uwe Mirsch, Penny Trix, H-Å Andersson, Cim,
18.85, Ed Vinn, A-C Holmkvist, SHS, 19.08.

En glad 7HS ordförande Uwe Mirsch, efter
torsdagskvällens succé.

Lopp 5. Hager Race. Fr. v. Mocca Mousse, T
Axelsson, 7HS, 37.06, CA Gibson, E Wedin,
VHS, 36.75, Marrachino, T Axelsson, 7HS,
37.13.

Brorsan och stallkamraten Marrachino
kommer in som trea på 37.13.
I lopp nr 6, Tyco Thermals Controls
Race som var ett klass 1-lopp på 550 m
fanns många kapabla hundar. Däribland
Avelsloppsvinnaren No More Legend som
också leder genom hela loppet och vinner
på 32.63. Kullbrorsan Jack kommer tvåa
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Lopp 5. Blivande tvåan
Mocca Mousse i ledningen.
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Avelsloppet... forts fr sid 4

En glädjens karaktär
- Monica Svalborg har lämnat oss
En dag i maj somnade Monica Svalborg in efter att under en längre tid
kämpat mot sin svåra sjukdom.
Monica var aktiv inom hundkappen från 2005 då hennes greyhound
Yes Wi Can, ”Yessie”, föddes. Hon
kom i kontakt med hundkappen via
familjen, dottern hade greyhound
och systern whippets. Tidigare hade
Monica sysslat med hästar inom
banhoppning, trav och galopp. Hon
hade tävlat själv men också varit tränare. Hennes hem pryddes av priser från åren inom hästsporten, och
många var de historier hon hade att
berätta om dem. 2008 valdes Monica
in i SHS styrelse och det var då, när
vi samåkte till styrelsemötena, jag
lärde känna henne ordentligt. Hennes spännande historier, medryckande skratt och visslingar.
En stark, omtänksam, klok och
mycket omtyckt personlighet har
lämnat oss, men hennes minne och
närvaro kommer att leva kvar bland
oss alla som saknar henne.

Stina Lundin

trogen kom starkt på slutet. Idag var hon
dock tvungen att leta sig långt ut i spåren
för att ta sig förbi den taktiska Moonami
som helst inte hade velat släppa henne
framför sig. Kort sagt var det en underbar final, jämn, rättvis och gav alla hundarna chansen att visa vad de kunde. För
att inte tala om hur spännade den var.
Till publikens jubel fick sen deltagarna ta
emot allehanda priser och därefter gick
vi alla därifrån med så där stora leenden
man bara ser efter en riktigt stor tävling.

Leenden som är sammansatta av stolthet
över att tagit sig så långt, glädjen över
att det blev ett bra lopp, lyckan över att
få uppleva känslan oavsett som tävlande
eller publik och inte minst lättnaden över
att nervositeten äntligen är över. Tack alla
ni som bjöd oss på detta. Väl mött igen
nästa år.

Malin Månsson

Greyhoundvalpar!
4+2 födda 25/6

Jack – Kingdom Leon
Almandins Jack, efter Hallucinate-Air Song, SM 2:a 2010.
Ingår i den kull, som dominerade under 2010. Har i år
vunnit Greyhoundbilder.se, Nualas Star Challenge, tvåa i
M1 loppet på Borås Företagskväll.
Kingdom Leon kom till Sverige som 4-åring. Var 2:a i
Veteran SM 2008. Har lämnat M1 och K1 i tidigare
kullar.

Björn Nyberg 076-928 33 72, Gällivare.
www.winnertip.se - mail: bjornmtb@hotmail.com

Avelsnytt

Födda
Greyhound
Född dag
11-06-25
11-06-10
11-06-05
11-06-01
11-05-09
11-03-23
11-03-11
11-03-03
11-02-07
10-12-11
10-11-26
10-11-23
10-10-12
10-07-09
09-10-01
09-09-30

Hane
Jack
Apollons Pearl
Geordie Parker (UK)
Hades Pearl
Shaneboy Lee (Irl)
Geordie Parker (UK)
Fräcke Fredrik
Cullinan
Delwood Senior
NY Ranger
Rumble Impact (IRL)
Delwood Senior
Kerberos Pearl
Keops Naolin
Black Boy
Hallucinate (AUS)

Tik
Kingdom Leon
Tai Queen
Spirited Away
Sevilla
Peach Passion
Go Wild Lisa
Delight Day
Balalajka
Conference
Mila
Air Song
Single Daisy
Cherokee
Keops Monza
Tinctoria
Bluff Princess

Född H+T
4+2
6+2
2+2
2+0
2+3
0+1
3+2
2+6
5+2
1+2
4+4
1+4
8+3
3+6
8+3
3+3

Kvar
2+1
1+2
0+0
0+0
0+1
0+0
0+0
1+3
0+0
0+0
0+0
0+2
1+0
0+1
1+0
0+2

Uppf/Kennel
Björn Nyberg
Hultings
Stella Dogs
Commose Racing
Heartlines
Stella Dogs
Qetesh
Keop's
Crimdon
Keops
Almandins
Crimdon
Quliqa
Keops
Stella Dogs
Track and Field

Ort
Gällivare
Västerhaninge
Bollebygd
Fristad
Gnarp
Bollebygd
Årsunda
Gråbo
Skellefteå
Gråbo
Vällingby
Skellefteå
Hammenhög
Gråbo
Härryda
Hofors

Tel
076-928 33 72
08-530 233 08
033-28 82 20
033-26 98 75
0652-240 09
033-28 82 20
0730-29 11 86
0302-446 46
0910-329 12
0302-446 46
08-761 13 39
0910-329 12
0414-321 66
0302-446 46
0301-305 18
0290-851 11

Parade
Parade
2011-06-24

Hane
Delwood Senior

Tik
Tiger Lilja

Uppf/Kennel
Eva Jacobsson

Ort
Norrköping

Tele
011-31 20 32

Tik
Crimdon Caelesti
Fiorentina
Ozseeyaeire

Uppf/Kennel
Stormcatcher
Commose Racing
Hadesrikes

Ort
Skellefteå
Fristad
Sjömarken

Tele
0914-702 26
033-26 98 75
033-29 63 53

Planerade parningar
Paras
2012-01
2011-12
2011-07

14

Hane
Nitro Methane
Hades Pearl
Sobek
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