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10 år sedan starten på spelet på Åkers
Den 15 april var det 10 år sedan vi startade det nya spelet i samarbete med Svenska 
Spel på Åkers Kanal Greyhound Park, läs mer på sidan 11.

Vi är igång!
Den 8/5 avhölls årets första täv-
ling i Sverige, lite senare än van-
ligt, men vädret har inte varit bra 
för att få igång våra banor. Det 
var Åkers Kanal, som startade, 
på bild ses Maria Blomkvist med 
Talisker efter vinst i St Eriks Cup. 
Läs mer på sid 2.
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Redaktören har ordet

Efter ännu en tuff vinter, har det varit 
svårt för klubbarna att få igång täv-

lingssäsongen. Årets första tävling blev 
på Åkers Kanal den 8 maj, men sen ser 
det ut som om Cimbria blir andra banan 
att komma igång.

Det har även varit en hel del ändringar 
inför årets säsong. Förbundsfullmäktige-
mötet i december ställdes in, det innebar 
att många frågor sköts över till fullmäkti-
gemötet i april, som redovisas under för-
bundsnytt.

Ett nytt tävlingsreglemente har publi-
cerats, dessutom supplement till detta. 
Efter att vi tappat Riksspelet (kanske det 
kan återuppstå?) har vi ändrat en del och 
återgått till lite enklare tävlingsgenomför-
ande, mer om detta under förbundsnytt.

Den största nyheten är nog invägningen 
till tävlingen, förut kunde hundkappare 
åka ca 60 mil och bli struken vid banan, för 
att hunden vägde några hekto för mycket, 
eller att vågarna inte stämde mellan ba-
norna. Den första invägningen var till för 
spelarna, men jag anser att den inte an-
vändes så. Nu vägs hunden in som vanligt 
och vikten noteras inför invägning nr 2. 
Den invägningen är för hundens bästa, då 
skall veterinären bestämma om hunden 
har ökat eller minskat för mycket i vikt.

Diskussionen om vaccinationerna var 
omfattande på fullmäktige. Det visade sig 
att vaccinationerna nu innehöll både valp-
sjuka och parvo i samma spruta. Ändring-
en blev nu att vi antog tre år mellan spru-
torna, det innebär att man synkroniserde 
vaccinationstillfällena. Som förut gäller 
att valpar vaccineras vid födseln och vid 
ett årsåldern.

Det har också blivit kärvare med eko-
nomin för klubbarna, vi har i princip 
gått 10 år tillbaka, efter att bidragen 
från Riksspelet har försvunnit. SHS har 
blivit tvungna att strama upp budgeten 
med bl.a. höjd veterinäravgift 20 kr, sälja 
program till hundkapparna 10 kr, funk-
tionärer fria program. Dessutom minska 
på hederspriser, som klubben har stått 
för. Bättre samarbete med sponsorer när 
det gäller hederspriser och täcken. Klub-
ben har ändå många medlemssponsorer, 
så att tävlingskalendern är välfylld med 
sponsade lopp. SHS har den 16/5 en stor 
hundutställning vid banan, visserligen in-
officiell, men ändå ca 200 hundar i många 
raser. Tre domare är tingade. Klubbens 
medlemmar ställer upp som funktionärer 
och cafeterian är öppen hela dagen.

 En annan ny inkomstkälla är att hyra 
ut banan för andra aktiviteter. Exempelvis 
till Rhodesian Ridgeback, som kör sina 
hundar efter rälsharen på startrakan. De 
startar utanför bur och får ett målfoto 
och tid på  hundarna. Mycket uppskattat. 
Dessutom har SHS öppna unghundsträ-
ningar för alla raser med både släphare 
och rälshare.

Bo Norevik

Våren på Åkers Kanal

Första arbetsdagen var lördagen den 10 
april. Vi var osäkra på om all snö skulle 

vara borta, så det var ingen träning utlyst. 
Det innebar också att det kom bara ca 16 
personer ner, men vi som var där gjorde 
ett bra jobb. Det gick bra att göra hand-
släpp på banan efter att jobben var klara.

Nästa jobbdag den 17/4 hade vi även 
träning och då blev det fullt med folk, så 
nästan alla vårjobben blev klara. Vi hade 
även jobb och träning lördagen den 24/4.

Första tävlingsdagen var utsatt till den 
2/5, det skulle bli Valborgsstafetten. Men 
det blev för få anmälda, så det blev ytter-
ligare en träningsdag. De flesta tränade 
på distansen 320 m. Det var inte så många 
unghundar, som tog licens. Denna dag var 
det mest några sololicenser.

St Eriks Cup
Lördagen den 8/5 var det dags för årets 
första tävling i landet. Vi fick ihop 6 lopp 
och av dessa var fyra med bara fem hun-
dar. På banspelet körde vi bara duon, ef-
tersom det inte var så stor publik. Det 
blev bättre odds då än om vi skulle ha 
vinnarspel också.

Det var fem sprintlopp och sen St Eriks 
Cup på 550 m. Dagens första vinnare blev 
The Power, som vann på 19.20 för Kari 
Lius, SHS. I nästa lopp segrade gästrike-
hunden Hitchin' A Ride, Wiggfalk/Ehrn-
lund på 19.08. Sen fick vi se Hans Bark, 
NHS, vinna med Lord Wincent på 19.22. 
Nästa segrare var Kos, som vann på 19.12 
för Bo Ländin, SHS. I högsta klassen på 
sprint fick vi se en dubbelseger för Ann-
Christin Holmkvist, SHS, seger för Ed 
Vinn på fina 18.46, tvåa Ruff, 18.76.

Nu följde St Eriks Cup, för eliten på 550 
m. Det var bara SHS' hundar till start. Här 
visade derbyvinnaren från 2009, Talisker 
att han blir att räkna med i år också, han 
vann ohotad på 32.47 för Maria Blomkvist, 
tvåa blev Tyrannosauros, 32.69, Mona Au-
gustsson, trea Atlas Gotcha, 33.07, Anna-
Lena Landén.

I ett licenslopp över 550 m fick vi se 
Lars och Anita Wicanders nya kanon, Ad-
vantage (Hallucinate-Air Song) vinna sitt 
licenslopp på fina 32.77 och bli M1 hund.

Bo Norevik

Första arbetsdagen på Åkers Kanal, depåtäl-
tet reses. Foto: Bo Norevik.
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FÖRBUNDSNYTT

  

Informationen baseras på förbundsstyrel-
sens cirkulär 05/2010–11/2010. Det kan 
förekomma förkortningar i texterna. Hela 
cirkulären finns att hämta på SHCFs hem-
sida.

 Förbundscirkulär 05/2010 

Tävlingskalender 2010.
Bilagda tävlingskalender är nu fastställd 
sånär som en punkt, EM som föreslagits 
genomföras av Cimbria-SkHk. Den 14 au-
gusti kolliderar detta med Derbyfinalen 
som SHS genomför.

Förbundsstyrelsen har ännu inte tagit 
ställning till denna fråga varför frågan 
fortfarande är öppen. Frågan behandlas 
vid styrelsens möte den 20-21 mars.

Förbundets tävlingsledare, Hans Boh-
man, ber tävlingsledarna att till honom 
sända in önskemål om justeringar i ar-
rangemanget utifrån erfarenheter från 
2009 års tävlingssäsong.

Han är även tacksam för uppgifter om 
problem, störningar med anmälningar, 
lottning och startlistor.

Mot bakgrund av vunna erfarenheter 
från 2009, vad behöver justeras i regle-
mentet/tävlingsbestämmelserna?

Uppgifterna insändes till e-post: hans.
bohman@bodycote.com, gärna omgå-
ende.

Slutligen ber Hans Bohman att sällska-
pen omgående sänder in uppgifter om 
2010 års rubriklopp. Detta för att få en så 
komplett tävlingskalender som möjligt.

Kallelse till 
Förbundsfullmäktige
Det kom under våren två kallelser till för-
bundsfullmäktige. Tidningen publicerar 
nu bara ett sammandrag av protokollet 
från fullmäktige.

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
10-04-11 Go Wild Teddy Run Mary Ann 6+4 0+1 Sjudraget  Norsborg 08-530 282 81
10-03-28 NY Ranger Titan Buff 6+1 2+0 Sjudraget  Norsborg 08-530 282 81
10-03-26 Morrighan I am 1+0 3+0 Anki Persson Eskilstuna 016-500 06 06
10-03-03 Motivated Prince Bondi Babe 3+5 0+0 Hadesrikes Sandared 033-29 63 53
10-02-08 Top Boe Single Daisy 5+5 3+0 Crimdon  Skellefteå 0910-329 12
09-12-11 Droopys Maldini Peach Passion    8+2   4+1 Heartlines Gnarp 0652-240 09          
09-10-01 Black Boy Tinctoria 8+3 3+1 Stella Dogs Härryda 0301-305 18
09-09-30 Hallucinate (AUS) Bluff Princess 3+3 2+2 Track and Field Hofors 0290-851 11      

Parade 
Parade Hane Tik Uppf/Kennel Ort Tele 
2010-03-28 Black Sabbath Empire Rose Magic Runners Öxabäck 0320-460 38 
2010-03-23 Fräcke Fredrik Conference Crimdon Skellefteå 0910-329 12
2010-03-18 Gambler Mocca Mousse AxRace Halmstad 035-444 40

Planerade parningar 
Paras Hane Tik Uppf/Kennel Ort Tele 
2010-10 Rumble Impact (IRL) Air Song Almandins Vällingby 08-761 13 39
2010-06 Eskimo Jack Worlass Crimdon Skellefteå 0910-329 12
2010-04 Yang At-Em Hultings Västerhaninge 08-530 233 08 
 
 

Avelsnytt 

Protokoll fört vid 
förbundsfullmäktiges 
årssammanträde 2010-04-17
Plats: Stockholms Schacksällskaps lokaler, 
Ringvägen 9 C, Stockholm. Tid: 10:00 - 
14:45

§ 1 Årssammanträdet öppnas
Lars Wicander hälsade de närvarande 
hjärtligt välkomna och förklarade årssam-
manträdet öppnat. Bo Ländin redogjorde 
för verksamheten inom schacksällskapet.

§ 2 Rapport angående val av fullmäk-
tigeombud
Sällskapen har fram till den 28 februari vid 
sina årsmöte valt ombud, förutom MDRC. 
De handlingar som enligt stadgan skall 
insänds har inkommit förutom från 7-HS 
och CIM, dessa har inkommit efter den 
15 mars 2010. MDRC har meddelat att de 
ställt sin verksamhet vilande. Från GHS 
och SDA-GHK saknas verksamhetsplan.

NHK har ej erlagt medlemsavgiften för 
2010. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbunds-
fullmäktige besluta godkänna rapporten 
samt att;

Samtliga sällskap har valt sina ombud i 
enlighet med stadgan, förutom MDRC.

NHK inte har rösträtt vid förbundsfull-
mäktige eftersom årsavgift inte erlagts.

Förbundsfullmäktige beslöt i enlighet 
med förbundsstyrelsen förslag.

§ 3 Upprop
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsfull-
mäktige att: 

– efter genomfört upprop, fastställa 
närvaroförteckningen samt att fastställa 
densamma som röstlängd, röstlängden 
omfattar 19 röstberättigade.

MiHK och SkeHk var anmälda men 

kunde inte ta sig till mötet p.g.a. inställda 
flyg.

Förbundsfullmäktige beslöt i enlighet 
med förbundsstyrelsens förslag.
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Övriga kallade och närvarande vid mö-
tet vid mötet:

FS: Lars Wicander, Gert Henningsson,  
Eva Salander, Hans Bohman, förhinder. 
Anna-Lena Landén, Malin Månsson, Ka-
tarina Lindberg. Adjungerad: Bo Ländin. 
Revisorer: Anders Rosenholm förh. Rolf 
Öhgren, förhinder. Valberedning: Petra 
Hartley

§ 4 och § 5 Berörde kallelsen och tids-
planen för mötet.

5.02 Kostnader för årssammanträdet
Förbundstyrelsen föreslog enligt tidi-

gare fullmäktige att sällskapen delade på 
resekostnaderna och förbundet stod för 
förtäringen.

5.03 Mötesordning
Som tidigare möten, att man talade 

från sin egen plats.
§ 6 Val av: Ordförande för mötet:
Förbundsfullmäktige beslöt välja Lars 

Wicander.
Sekreterare för mötet: Förbundsfull-

mäktige beslöt välja Gert Henningsson.
Justerare att tillsammans med ordfö-

rande justera dagens protokoll: Förbunds-
fullmäktige beslöt välja Tommy Åberg, 
SDA-GHK och Hanne Andersen, ÖHK.

Granskningsutskott, verkar fram till 
2011 års årssammanträde:

Förbundsfullmäktige beslöt att välja 
Christina Glimskog, SHS, sammankal-
land, Hanne Andersen, ÖHK o Carin 
Wiik, GHS som ledamöter.

Beredningsutskott, verkar fram till 
2011 års årssammanträde:

Förbundsfullmäktige beslöt välja Bo 
Norevik, SHS, sammankallande, The-
rese Bevenros, 7HS och Kenth Petersson, 
NoHS som ledamöter.

§ 7 Inledning kongress
Lars Wicander föreslog att förbunds-

fullmäktige som en inledning på kongress-
året bör ta fram punkter till en kommande 
verksamhetsplan för nästa kongressperi-
od. Förbundsfullmäktige föreslås därför 
att indelas i fem grupper som tar var sina 
fem punkter som förbundsstyrelsen skall 
arbeta in i kommande verksamhetsplan 
för 2011-2014.

Förbundsfullmäktige beslutade i en-
lighet med förslaget, resultatet av arbetet 
redovisas i bilaga 1.

§ 8 Verksamhetsrapport, avser tiden 
2010-01-01-2010-04-16 

Lars Wicander rapporterade att ekono-
min fortfarande var ansträng, även om 
2009 visade ett positivt resultat. Inkomst-
källan som spelet trots allt var upphörde 
i slutet av december. Den rekonstruktion 
som inleddes rörande GR Spel gick tyvärr 
inte att genomföra utan bolaget begärde 
sig i konkurs i februari månad. Konkur-
sen kommer inte att ge någon utdelning 
varför kalkylerad förlust har tagits upp i 
2009 år bokslut.

Tillståndet för nationellt spel har inte 
förnyats utan ligger vilande i avvaktan 
på framtida förändringar. I det fall frågan 
skulle ta en ny vändning kommer nytt 
tillstånd att sökas.

Vidare rapporterades att regelverket 
översyn genomförts och styrelsen har ta-
git beslut om förändringar. Detta kommer 
att sändas ut under april månad.

Förbundsfullmäktige beslöt godkänna 
rapporten.

§ 9 Verksamhetsberättelse:
Lars Wicander rapporterade att ba-

lans och resultaträkningen fallit bort ur 

den upplaga som sänds ut till ombuden. 
Ombudens material kompletterades vid 
mötet.

Vidare är balans- och resultatsamman-
ställningen för sällskapen haltande, vilket 
beror på att det av förbundsfullmäktige 
tidigare fattade beslutet, om att sällskapen 
skall använda en gemensam kontoplan 
och ett gemensamt bokföringsprogram 
inte hörsammats av alla sällskap.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009
Förbundsstyrelsen
Se sep ruta på sid 5. Linda Edberg och 

Duncan McKie har under året frånträtt 
sina uppdrag på egen begäran.

Styrelsens arbete
Styrelsen har haft 10 protokollförda 

möten. Antalet anslutna sällskap har varit 
14 st. 

Förbundsfullmäktigemöte hölls i 
Stockholm den 25 april medans höstmö-
tet inställdes pga. ekonomin i förbundet 
och slås ihop med vårmötet 2010. Vår-
mötet fokuserades på genomgång av det 
aktuella läget i förbundet samt avslut av 
verksamhetsåret 2008.

Styrelsen har informerat genom utgi-
vande av 52 st. förbundscirkulär förutom 
protokollen.

Samarbetspartners
Under året har avtal om samarbete av-

seende teknik på spelsidan funnits med 
GR Spel AB samt Scientific Games. 

Anläggningarna
De tre anläggningar som Greyhound 

Park SHCF AB investerat i (Landskrona, 
Borås, Åkers Kanal) har förbundet fortfa-
rande haft ett huvudansvar för dock har 
rörliga kostnader för driften av anlägg-
ningarna tagits över av respektive fören-
ing enligt separat överenskommelse.

Spelet
Sportens speltillstånd som utgivits av 

Lotteriinspektionen ligger kvar i förbun-
det. GR Spel AB har administrerat spe-
let med utrustning från Scientific Games. 
Omsättningen har tyvärr varit så låg att 
något överskott inte har kunnat skapas 
genom spelbolaget GR Spel AB som fort-
satt har haft problem att få ekonomi på 
verksamheten.

Förbundet har även ett fungerande al-
ternativ till det lokala banspelet med ma-
skiner etc. som sällskapen kan använda.

Organisation och personal
Arbetsuppgifterna som tidigare ut-

förts av kansli och anställd personal har 
under 2009 utförts av ideella krafter där 
styrelsen tillsammans med sällskapen löst 
uppgifterna så att verksamheten kunnat 
hållas igång hjälpligt.

Förbundets ekonomi
Förbundets ekonomi har under verk-

samhetsåret varit ansträngd pga. av att 
spelintäkterna helt har uteblivit. Förbun-
det har dock med uttagna avgifter och 
lån kunnat hålla driften igång men förstås 
inte kunnat leverera något spelöverskott 
ut till sällskapen som var målsättningen.

Sporten/Spelet
Under året genomfördes 68 tävlingsda-

gar på landets olika banor.
Vi har haft 232 B-licenser, 159 hand-

lertillstånd och 15 uppfödarlicenser utfär-
dade under året. Kvalitén på genomförda 
tävlingar har varit fortsatt hög. 

Årets SM-tävlingar genomfördes före-
dömligt i Landskrona och var sportsligt 
av hög klass.

Djurskydd
Djurskyddet är en viktig fråga för vår 

sport och vi arbetar med djurskyddsfrå-
gor på flera sätt. Genom vårt omfattande 
regelverk, genom säkerhetsförbättring av 
våra bananläggningar och genom utbild-
ningsinsatser via vår obligatoriska licens-
utbildning för att äga/träna/tävla hund. 

En viktig del i djurskyddsarbetet är 
även att samla in olika data för att kunna 
dra statistiska slutsatser av genomförda 
förbättringar, eller belysa områden i be-
hov av förbättring. Här är skaderapporte-
ringarna viktiga att följa upp.

Ett gott djurskydd innehåller självklart 
även provtagning mot doping. Under året 
har ett antal dopingprover tagits. Av de 
prover som togs var alla negativa.

Marknadsföring och media
Sporten uppmärksammas fortfarande 

frekvent bra i tidningspressen dock har vi 
svårt att nå ut i rikspressen så det är främst 
lokaltidningar och ute på landsorten vi 
håller ställningarna. 

Ungdomsverksamhet
Förbundets utbildningsverksamhet ut-

gör en bas för vårt ungdomsarbete. Ute på 
banorna har våra ungdomar haft ett antal 
olika verksamheter igång, där Skellefteå 
gått i bräschen för nya aktiviteter. Åldern 
för ungdomslicens har sänkts från 15 år 
till 12 år.

Internationellt
Lars Wicander har suttit med i styrel-

sen för World Greyhound Racing Federa-
tion (WGRF) som sekreterare.

SLUTORD
2009 har återigen varit ett tufft år för 

svensk hundkapplöpning med en fortsatt 
kräftgång för spelverksamheten. Styrel-
sen anser att det görs ett mycket gott jobb 
i förbundet och i klubbarna. Arbetet med 
detta måste fortsätta de kommande åren. 
Med dessa ord tackas alla som aktivt bi-
dragit i detta arbete.

Lars Wicander, Ordförande

Resultaträkning
Av platsbrist får vi inte med uppställ-

ningen av resultaträkningen och Balans-
räkningen samt Revisionsberättelsen. 

Årets Resultat blev +85.515 kr.
Förbundsfullmäktige beslöt att med 

godkännande lägga årsberättelsen till 
handlingarna. Samt att uppmana sällska-
pen att följa förbundsfullmäktiges beslut 
om gemensam kontoplan och gemensamt 
bokföringsprogram.

§ 13 Till- eller avstyrkan av ansvars-
frihet för förbundsstyrelsen
Förbundsfullmäktige beslöt i enlighet 
med förbundsrevisorerna förslag att be-
vilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2009.

§ 14 Ev. ändringar av regler för av-
giftsuttag
Lars Wicander rapporterade att det inte 
fanns några förslag till förändring av av-
giftsuttaget utöver vad förbundsstyrelsen 
beslutade i november 2009.

Uwe Mirsch anförde att förändringen 
att ta ut licensavgifterna till förbundet för 
2010 orsakade sällskapen problem då de 
flesta redan lagt sina budgetar vid det till-
fället. Frågan borde ha handlagts av för-
bundsfullmäktige.

Lars Wicander noterade kritiken vilken 
styrelsen tagit till sig.
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Förbundsfullmäktige beslöt att god-
känna rapporten och lägga den till hand-
lingarna.

§ 15 Motioner
Av platsbrist kommer motionerna att för-
kortas i tidningen. Hela motionerna finns 
i kallelsen till fullmäktige. 

Motion 1, Göran Johansson, SkeHk
Motion ang kennelnamn
Motionären ville ha kennelnamnen 

med i hundens namn i våra program
Förbundsstyrelsens yttrande:
Förbundsstyrelsen noterar att det finns 

i databasen restriktioner på antalet tecken 
i hundnamn, detta p.g.a. att programbla-
den följer en viss mall. Historiskt sett med 
spelet så har det också varit ett önskemål 
att hundnamnen inte innehåller mer än 
ett visst antal tecken för att de olika spel-
system som använts inte kunnat hantera 
längre namn.

Med det datasystem vi har idag är det 
inte önskvärt att alla hundnamn ska inne-
hålla kennelnamn då det blir väldigt svårt 
att söka ut hundar.

Den dag vi har möjlighet (eller blir 
tvungna) att ta fram ett nytt system så kan 
det mycket väl vara en tanke att ta med i 
det arbetet. Idag presenteras Ägare, Trä-
nare, Uppfödare i tävlingsprogrammen så 
visst finns informationen med.

Vad gäller möjlighet för whippetupp-
födare att anmäla in valpar för namngod-
kännande så finns idag inget hinder för 
det. 

Förbundsstyrelsen föreslår att för-
bundsfullmäktige härmed finner motio-
nen besvarad.

Förbundsfullmäktige beslöt i enlighet 
med förbundsstyrelsens förslag

Motion 2. Vaccinationer
Förslag från SHS till förbundsfullmäk-

tige den 19/12.
Motionen gick ut på att det skulle kun-

na räcka med parvovaccination vart tredje 
år och att det för hundar äldre än sex år 
skulle vara frivilligt.

Fullmäktige hade en lång diskussison 
om detta, man konstaterade att SKKs reg-
ler ang parvo var frivillighet osv.

Förbundsstyrelsen föreslår förbunds-
fullmäktige att besluta uppdra åt för-
bundsstyrelsen att ändra supplementet 
enligt följande:

Valpsjuka, efter grundvaccineringen 
vaccineras hundarna vart fjärde år efter 
grundvaccineringen.

Parvo, efter grundvaccineringen re-
kommenderas vaccinering av hundarna 
vart tredje år.

Förbundsfullmäktige beslöt i enlighet 
med förbundsstyrelsens förslag men med 
följande textinnehåll:

Vaccin för parvo och valpsjuka ges ef-
ter grundvaccineringen vart tredje år. 

Denna regel gäller tillsammans med 
den tidigare regeln fram till den 1 juli 
2010, från den 1 juli 2010 gäller ovanstå-
ende regel ensamt.

Motion 3. Dopingavgiften
SHS ville att dopingavgiften skulle sän-
kas.

Förbundsstyrelsens yttrande:
Förbundsstyrelsen beslutade i budge-

ten för 2010 att, dopingavgiften för 2010 
skall tas ut med 30 kr av sällskapen. Säll-

skapen skall behålla inkasserade medel i 
verksamheten. Efter att sällskapen solida-
riskt betalt kostnaderna för tagna doping-
prov disponerar sällskapen det eventuella 
överskottet efter eget önskemål. Det kan 
som SHS anger användas till täckning av 
veterinärkostnader eller annat som säll-
skapen finner lämpligt.

Förbundsstyrelsen föreslår förbunds-
fullmäktige att motionen härmed är be-
svarad.

Förbundsfullmäktige beslöt i enlighet 
med förbundsstyrelsens förslag.

Motion 4. Friskintyg för 6-åringar.
SHS ville att detta skulle slopas och istället 
skulle banveterinären göra en exta koll på 
6-åringarna

Förbundsstyrelsens yttrande:
Regelverket innehåller följande regel:
5.17. Från och med att hund fyllt sex år 

fordras årligen särskilt friskintyg, utfärdat 
av veterinär, innan tävlingsregistrering 
medges.

Särskilt friskintyg insändes till SHCF:s 
kansli tidigast en månad före och senast 
tillsammans med tävlingsanmälan.

Motionären tar upp en angelägen fråga 
ur djurskyddssynpunkt. Nuvarande regel 
har sin utgångspunkt just från djurskyd-
det samtidig som vi med hjälp av vår 
djurhållning och skötsel av hundarna ska 
kunna låta hundarna tävla även efter 5 
år ålder.

Samtidigt är det viktigt att ägare och 
tävlingsarrangör engagerar sig i den 
löpande egenkontrollen av respektive 
hunds förmåga att tävla. En lösning kan 
vara att hundar som fyllt 6 år besiktigas 
extra grundligt inför start, i enlighet med 
motionärens förslag.

Samtidigt är det viktigt att ägare och 
tävlingsarrangör engagerar sig i den 
löpande egenkontrollen av respektive 
hunds förmåga att tävla. En lösning kan 
vara att hundar som fyllt 6 år besiktigas 
extra grundligt inför start, i enlighet med 
motionärens förslag.

Förbundsstyrelsen föreslår förbunds-

fullmäktige att uppdra åt förbundsstyrel-
sen att tillsvidare utforma ett supplement 
enligt följande:

Då hund som fyllt 6 år lottas in i täv-
lingslopp ska detta – av tävlingsledningen 
– meddelas till banveterinär. Banveterinä-
ren ska då utföra en grundligare kontroll 
av hundens kondition, motsvarande den 
genomgång som görs för ett friskintyg. 
Veterinären gör en anteckning om genom-
förda ”frisk-besiktningar” i tävlingsboken 
och i veterinärrapporten.

Förbundsfullmäktige beslöt i enlighet 
med förbundsstyrelsens förslag.

Motion 5. Regelverket.
SHS ville få se den senaste versionen av 
Regelverket.

Förbundsstyrelsens yttrande:
En reviderad upplaga av Regelverket 

planeras utges under april 2010.
Förbundsstyrelsen föreslår förbunds-

fullmäktige att motionen därmed är be-
svarad.

Förbundsfullmäktige beslöt i enlighet 
med förbundsstyrelsens förslag.

Motion 6 från SkHk
Motionen gick ut på att SHCF skulle 

på skynda arbetet med veterinärfrågan, så 
att klubbarna själva skulle kunna anställa 
veterinärer.

Förbundsstyrelsens yttrande:
Förbundsstyrelsen deltar i ett arbete 

där Jordbruksverket fått Jordbruksdepar-
tementets uppdrag att göra en översyn av 
”föreskrifter om tävlingar med djur” samt 
översyn av djurskyddslagstiftningens ut-
formning och innehåll.

Arbetet pågår och förbundsstyrelsen 
har lämnat yttranden löpande. Bland de 
frågor som förbundsstyrelsen tryckt på är 
bl.a. närvaron av veterinär vid tävlingar. 
Förbundsstyrelsen har därvid uttryck att 
de organisationer som har tävlingsreg-
lementen av hög kvalitet och system för 
kvalitetskontroll borde kunna få fritt an-
lita veterinär enligt det behov som orga-
nisationen anser sig ha i frågan.

En kommande stjärna? Här en bild av vinnaren i Rookie Stake i Alingsås i höstas. Ägare är 
Monika Anklew, Skellefteå Hundkapplöpningsklubb.
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Förbundsstyrelsen föreslår förbunds-
fullmäktige att motionen därmed är be-
svarad.

Förbundsfullmäktige beslöt i enlighet 
med förbundsstyrelsens förslag.

Motion 7 från SkHK
Invägning innan start
SkHk föreslår att endast en invägning 

före start genomförs på samtliga banor i 
landet.

Förbundsstyrelsens yttrande:
Förbundsstyrelsen konstaterar att när 

regeln om vägning infördes var det av 
två skäl.

Första vägningen avsåg att ge spelare 
information om hundens vikt i förhållan-
de till föregående start. Den andra väg-
ningen har sin bakgrund i djurskyddet på 
så sätt att hund som enligt regelverkets 
viktangivelser inte skulle tillåtas starta i 
det fall dessa över eller underskreds mel-
lan vägning ett och två. Tävlingsveterinä-
ren har med ledning av denna uppgift och 
hundens allmäntillstånd vid tillfället att 
fatta beslut om start skall medges eller ej.

Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige 
besluta att därmed är motionen besva-
rad.

Förbundsfullmäktige beslöt i enlighet 
med förbundsstyrelsens förslag.

Se förbundscirkulär 08/2010, där har sty-
relsen ändrat rutinerna vid invägning. (reds 
kommentar)

§ 16 Rutiner vid dopingprov
Lars Wicander rapporterade att nedanstå-
ende material kompletterats med rutin för 
handläggning av dopingärenden. 

Utrustning/Rutiner vid dopingprov-
tagning

Genomgång av befintliga rutiner vid 
provtagning på bana, jämte förbunds-
styrelsens rutiner för hantering av do-
pingärenden.

Åkersberga 2004-12-10 SA
rev 2005-03-02
rev 2010-02-11 GH

Utrustning
SHCF tillhandahåller för ändamålet av-
sedd utrustning för provtagning.

Materialet omfattar:
Urinprovsburkar
Blodprovsrör
Redskap för insamling av urinprov
Plasthandskar, engångs-
Handhavandeformulär
Protokollset inkl. streckkodsetiketter
Frigolitförpackningar samt kartonger 

för postbefordran.
Adressetiketter
Kuvert
Anvisningar för provtagningen, insän-

dande av prov etc.
Loggbok
Eventuellt porto
Det åligger provtagaren att innan prov-

tagningen inleds noga läsa igenom, och 
därefter tillämpa anvisningarna och att då 
förseglingen brutits kontrollera att utrust-
ningen är komplett.

Beordrande av dopingprov 
Utväljande av hund för provtagning kan 
ske av SHCF eller person förordnad av or-
ganisationen. Förordnad person kan t.ex. 
vara tjänstgörande banveterinär, tävlings-
domare, eller annan utsänd med kontroll-
funktion. Beordrande av dopingprov idag 

får meddelas närhelst någon av dessa så 
finner det påkallat.

Licensierad och/eller ansvarig person 
är skyldig att ställa hund till förfogande 
vid beordrad provtagning. Denna person 
skall vara införstådd med att provtagning 
kan komma att ske vid annan tidpunkt 
än i direkt anslutning till tävling. Licen-
sierad person och hund som inte ställs 
till förfogande avstängs till dess orsak om 
uteblivande klargjorts.

Genomförande
Provtagare påbörjar provtagningen med 
att meddela ansvarig för utvald hund att 
hunden skall lämna dopingprov samt var 
och när det skall ske. Ansvarig för hun-
den, eller ombud för denne, skall närvara 
hela provtagningen för att provet skall 
vara giltigt. Hundens identitet kontrolle-
ras innan provtagning påbörjas. Ansva-
rig för hunden har rätt att förse den med 
dryck endast i form av rent vatten under 
provtagningen.

Urinprov  
Utifall hunden läggs på avskild plats för 
vila åligger det på den ansvariga för hun-
den att hunden inte tillförs annat än dryck 
i form av rent vatten. 

Då urinen samlats upp (med speciella 
redskap) skall den för hunden ansvarige 
övervaka när provtagaren genomför ned-
anstående moment.

Uppsamlingskärlets innehåll fördelas i 
två provburkar (A- resp. B-prov) så att de 
kommer att innehålla minst 20 ml varde-
ra. Locken påtrycks noggrant och går ej att 
öppna igen utan att perforeringen bryts. 

Den ansvarige för hunden har rätt att 
välja burkar. Om tillräcklig urinmängd ej 
erhållits inom rimlig tid tas blodprov.

Provburkarna, inte locken, märks med 
streckkodsetiketter från bifogat protokoll-
set. Den för hunden ansvarige skall ges 
möjlighet att kontrollera att etikettens och 
protokollets kontrollnummer överens-
stämmer med varandra. 

Burkarna förpackas i frigolitlåda och 
kartong, som förslutes med öppnings-
säker tejp och förses med adressetikett. 
Provet förvaras sedan kylt och oåtkomligt 
för obehöriga tills att det skickas till labo-
ratoriet.

Blodprov
Veterinären/provtagaren tar blodprov, 2 
x 7 ml, i provtagningsutrustningens två 
gröna vacutainerrör, samt 1 x 6 ml i ut-
rustningens gula vacutainerrör (A- resp. 
B-prov). Alla tre rören skall alltså vara 
fyllda. Det gula röret innehåller en gelé 
vilket gör att detta blodprov kan frysas 
ner och användas som B-prov. 

Då blodprovet tagits skall den för hun-
den ansvarige övervaka när provtagaren 
genomför nedanstående moment. Hun-
den skall medföras och ID-kontrolleras 
igen.

Blodprovsrören märks med streckkods 
etiketter från protokollsetet. Ansvarig för 
hunden ska ges möjlighet att kontrollera 
att etikettens och protokollets kontroll-
nummer överensstämmer med varandra. 

Rören förpackas i frigolitlåda och kar-
tong, som förslutes med öppningssäker 
tejp och förses med adressetikett. Provet 
förvaras sedan kylt och oåtkomligt för 
obehöriga tills det skickas till laborato-
riet.

Handhavandeformulär/protokoll
Vid all provtagning används ett hand-
havandeformulär som ifylls och bifogas 
proven.

Protokollet skall undertecknas av 
ansvarig för hunden, provtagare eller ev. 
veterinär med namnförtydligande.

Protokollet sänd enligt följande
Blankett 1, skall sändas till SHCF.  (vit)
Blankett 2, skall sändas till banan/täv-

lingsarrangör.  (gul)
Blankett 3, skall sändas med proverna 

till laboratoriet.  (blå)
Blankett 4, lämnas till hundens repre-

sentant.  (rosa)
Undertecknande av protokollet inne-

bär att provtagningen skett på ett korrekt 
och fastställt sätt. 

 Övrigt
Nationella Dopingkommissionen kom-
mer också att göra en revidering i det na-
tionella dopingreglementet för hund. På 
sidan 11 kommer det att stå.

Ansvarig för hunden har rätt att förse 
den med dryck i form av rent vatten.

Denna ändring gör att hundarna inte 
kan ges någon form av vätskeersättning 
efter lopp.

Idag är det dessutom vanligt att hund-
ägare ger någon form av elektrolytbland-
ning även innan lopp

SHCF kan dock söka en generell dis-
pens för detta. Med en välformulerad för-
klaring om vikten av att hunden bör få 
elektrolyter, det vill säga vätskeersättning, 
som blandas i dricksvattnet alternativt i 
maten.

Nu innehåller vissa vätskeersättnings-
medel bikarbonat vilket Nationella Do-
pingkommissionen i ett justerat protokoll 
den 20 november 2003 åsatt en karenstid 
på 7 dygn, oavsett form av användning. 
Detta måste naturligtvis informeras till 
alla hundägare så att dessa kan se över 
vad deras vätskeersättning innehåller.  

Susanne Almén
På uppdrag av Svenska Hundkapplöp-

ningssportens Centralförbund

Förbundsstyrelsen rutiner vid posi-
tivt dopingprov:

1. Bedöma den samlade hanteringen i 
enlighet med anvisningarna för doping-
provtagning och säkerställa att alla ruti-
ner följts.

2. Meddela dopingkommissionen att 
svar rörande positivt dopingprov har in-
kommit från anlitat laboratorium.

3. Beordra analys av b-provet.
4. Utifrån resultatet av a-provet teo-

retiskt bedöma vilken sanktion som kan 
komma i fråga i avseende på förseelsens 
art i enlighet med gällande stadga. Sank-
tionen skall inte kunna utgå för längre tid 
än vad som senare kan bli aktuellt vid en 
slutprövning.

5. Meddela berörd medlem att positivt 
prov inkommit samtidigt som interimis-
tisk avstängning av hund och ansvarig för 
hund meddelas.

6. Berörd medlem uppmanas att inom 
14 dagar inkomma med förklaring samti-
digt som en beskrivning av den kost, vita-
miner, kosttillskott etc. som givits hunden 
inför tävlingen/träningen.

7. Resultat av b-prov jämte den berör-
des förklaring insändes till dopingkom-
missionen för utlåtande.
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8. Sammanställning av a-prov, b-prov, 
den enskildes förklaring och redogörelse 
samt dopingkommissionens utlåtande 
sammanställs för att ligga till grund för för-
slag till påföljd till SHCF Ansvarsnämnd.

Härvidlag skall förbundsstyrelsen 
”gaffla” in var någonstans dopingbrottet 
ligger på skalan, ringa dopingbrott – do-
pingbrott – grovt dopingbrott. 

Förslag till sanktion skall även inne-
fatta den interimistiska avstängningen.

9. Ansvarsnämndens beslut fastställs 
sedan av förbundsstyrelsen som med-
delar den berörde det definitiva beslutet 
om påföljd. Härvidlag skall beslut om 
omfördelning etc. i enlighet med stadgan 
innefattas, omfördelning berör resultat 
uppnådda från tillfället för dopingprovet 
fram tills den interimistiska avstängning-
en genomförs.

10. Beslut om påföljd meddelas i för-
bundsstyrelsens protokoll.

Förbundsfullmäktige beslöt godkänna 
rapporten.

17. Övriga ej anmälda frågor
Förbundsfullmäktige beslöt medge att föl-
jande frågor togs upp:

Bo Norevik rapporterade att medlems-
matrikeln var klar. Ett ex kommer att sän-
das till sällskapen som sedan distribuerar 
denna till berörda medlemmar efter be-
hov.

Bo Norevik vädjande om att sällskapen 
skall meddela namnsättning på tävlings-
loppen för innevarande säsong.

Bo Norevik rapporterade att SHS för 
tävlingssäsongen kommer att ta ut en ve-
terinär och dopingavgift om 120 kr/hund 
till start.

Christina Johansson och Tommy Åberg 
anförde att samtliga sällskap borde ta ut 
samma avgift för veterinär och doping-
avgift. Detta för att bl. a. skapa likartade 
avgifter för samtliga tävlanden. Det är 
rimligt att anta att samtliga sällskap har 
likartade kostnader för i varje fall vete-
rinären.

Tom Pörhö, VHS, framhöll att de re-
dan publicerat att kostnaden är 100 kr i 
Västerås.

Förbundsfullmäktige beslöt att god-
känna rapporterna, samt att uppmana 
samtliga sällskap att för säsongen 2010 
ta ut en veterinär och dopingavgift om 
120 kr. 

Gert Henningsson
Lars Wicander
Ditt engagemang sportens framtid!

Förbundscirkulär 08/2010. 
Snabbinfo  
Beslut som fattats vilka kommer att infö-
ras i supplementet till regelverket:

Nedanstående beslut har fattas inför 
säsongen 2010. Dessa kommer senare att 
i exakt ordalydelse att återfinns i doku-
mentet ”Supplement till regelverket”, 
detta publiceras under kommande vecka. 
I grunden gäller reglementets föreskrifter. 
Nedan angivna hänvisningar till regelver-
ket avser den nya upplagan.

Hunds tävlingsvikt, regelverket 5:17
Hund som överskrider eller underskrider 
de toleransnivåer, som anges i regelverket 
vid första invägningen, skall inte medde-
las tävlingsförbud förrän veterinären har 
gjort en veterinärmedicinsk bedömning 

om hundens samlade hälsostatus inför en 
eventuell start.

Vid andra vägningen gäller för samt-
liga hundar att, för att hunds tävlingsvikt 
skall godkännas vid tävlingslopp att hun-
dens vikt inte ökat eller minskat med mer 
än 50 % av angivna avvikelsetoleranser. 
Vid större viktavvikelser avgör veterinär 
om hund skall tillåtas starta.

Anmälan till tävling, regelverket 
8:21
Samtliga anmälningar till tävling skall ske 
via förbundet hemsida.

De hundar som anmäles till SHCF 

hemsida översändes till aktuellt sällskap 
efter anmälningstidens utgång, fredag 
kväll, orankade.

Medlemskap i SKK, regelverket 2.1
Vid start av hund i av SHCF sanktionerad 
tävling eller officiell träning skall star-
tande uppvisa gällande medlemskort i 
Svenska Kennelklubben, SKK. I det fall 
detta inte görs skall hunden tillåtas starta 
vid den aktuella tävlingen eller träningen. 
I det fall inte giltigt medlemskort kunnat 
uppvisas skall tävlingsledaren eller trä-
ningsansvarig meddela förbundssekrete-
raren att vederbörande inte kunnat visa 

Skellefteås nya klubbstuga under byggnation 10/4 2010.
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upp giltigt medlemskap i SKK.
Inlottnings och startförbud läggs på 

vederbörande tills den tidpunkt kopia på 
kvitto om inbetald medlemsavgift till SKK 
inkommit till förbundssekreteraren.

Trail och sololicens, klassning, regel-
verket 8.7 och 8.11
Från och med säsongen 2010 kommer inte 
T 1, T 2 och sololicens att klassas. Ge-
nomförd sololicens skall dock anmälas till 
förbundet.

Vaccinationer, regelverket 8.28
Vaccin för parvo och valpsjuka ges efter 
grundvaccineringen vart tredje år. Denna 
regel gäller från den 1 juli 2010.

Vid rabiesvaccination gäller Jordbruks-
verkets regler. Övrig information beträf-
fande vaccinationer finns på www.skk.se

Äldre hund, regelverket 5.17
Då hund som fyllt 6 år lottas in i tävlings-
lopp ska detta – av tävlingsledningen – 
meddelas till banveterinär. Banveterinä-
ren ska då utföra en grundligare kontroll 
av hundens kondition, motsvarande den 
genomgång som görs för ett friskintyg. 
Veterinären gör en anteckning om genom-
förda ”frisk-besiktningar” i tävlingsboken 
och i veterinärrapporten.

Förbundscirkulär 09/2010

Medlems- och licensavgifter 2010.
Sällskapen ombeds att distribuera detta 
cirkulär till berörda medlemmar omgå-
ende.

Vilka det berör framgår av listan över 
betalda och obetalda avgifter, ”kassörens 
ex.”.

De medlemmar som inte betalt sina 
avgifter beläggs fr. o. m. idag inlottnings- 
och startförbud tills dessa att avgifterna 
betalts. Nästa uppdatering av listan kom-
mer att ske den 7 maj 2010. De som då 
betalt sina avgifter till nämnda datum 
kommer att medges inlottning och start-
möjlighet från detta datum.

Övriga kommer att ligga kvar med in-
lottnings- och startförbund till nästa upp-
datering som sker 7 juni 2010.

Förbundscirkulär 10/2010

Dopingprovtagning, rutiner.
Bilagt översändes dokumentet ”Utrust-
ning/Rutiner vid dopingprovtagning”.

Förbundsstyrelsen har kompletterat 
dokumentet med ”Rutiner vid positivt 
dopingprov”. (Se protokoll från förbunds-
fullmäktige.)

Dopingprov beordras av förbundets 
tävlingsledare, Hans Bohman. Därutöver 
kan banveterinär och tävlingsdomare be-
ordra dopingprov.

Tänk på att de vanligaste misstagen vid 
provtagningen har varit:

För liten mängd av urin/blod tagits för 
att provet skall kunna genomföras.

Felaktig förslutning/märkning av 
provmaterialet

Dokument som följer provet varit brist-
fälligt ifyllda

Det är angeläget ur den tävlandes syn-
punkt att vi har hög kvalité vid provtag-
ningstillfället.

Nytt Regelverk
Regelverk och supplement har kommit 

ut till klubbarna, regelverket är på 19 si-
dor och supplementet 15 sidor. Finns på 
SHCFs hemsida. Fliken SHCF nedtill och 
sen SHCF igen upptill, så finns ett doku-
mentarkiv där finns det.

Förbundscirkulär 15/2010 

Att tänka på inför säsongen
Anna-Lena Landén har plockat fram en 
”lathund” över de områden, tävlande, 
tävlingsledare och uppfödare, skall beak-
ta under säsongen. Den bygger på praxis 
samt utdrag ur regelverket och dess supp-
lement.

Tävlingsledare:
Tävlingsprogram skickas till hundkapp@
glocalnet.net för införande i Tävlingsin-
bjudan.

Har ni bytt tävlingsledare så meddela 
detta till RegSHCF@gmail.com, samt till 
shcf@shcf.se

Anmälan sker via webanmälan på 
SHCF:s hemsida. Alla tävlingar som an-
mälts kommer att läggas ut för weban-
mälan. Fördelen med webanmälan är att 
vi ser vilka hundar som anmälts till alter-
nativbanor och därför kan slippa problem 
med felinlottningar. Dessutom förenklar 
det för den aktiva hundkapparen att en-
dast ha ett ställe att anmäla.

Anmälningstiden går ut fredag före täv-
ling, kl 18.00 – sällskap kan få dispens 
med förlängd anmälan enligt samma reg-
ler som föregående år. Se supplementet till 
regelverket punkt 10 och regelverket 8.21

En lista på anmälda hundar kommer 
senast lördag förmiddag till respektive 
sällskaps tävlingsledare. Vill tävlingsle-
daren ha information innan dess så finns 
en förteckning över webanmälda hundar 
på SHCF:s hemsida.

Sällskap som av någon anledning öns-
kar ställa in en tävlingsdag meddelar 
detta snarast till RegSHCF@gmail.com 
så att information kan gå ut på SHCF:s 
hemsida.

Sällskapen ser till att presentera en an-
mälnings-/rankinglista så att hundägaren 
kan kontrollera att anmälan kommit fram 
ordentligt.

Tävlingsledningen i respektive sällskap 
ansvarar för att hund som lottas in i lopp 
har registrerats med nödvändiga uppgif-
ter hos SHCF!

Utländska hundar som ska tävla måste 
registreras på samma sätt som svenska 
hundar! Allt för att programblad och re-
sultatrader ska presenteras rätt och resul-
tat kunna registreras för eventuellt kom-
mande tävlingar.

Lottningen sker enligt den rankinglista 
som tagits fram, Innerhundar först sedan 
Ytter och sist Mitten.

Sällskapen lottar loppen enligt de för-
utsättningar som angivits i tävlingsinbju-
dan och mejlar information om: Lopp, 
loppnamn, loppets klass*, prispengar, 
starttid för respektive lopp, lottning till 
RegSHCF@gmail.com

*Lopp klassas genom att lägga ihop 
hundarnas startklass och dela med antal 
startande hundar, avrundat till närmsta 
heltal.

Då alla uppgifter om lottning och in-
lottade hundar är insända, återkommer 
SHCF med en PDF för programblad se-
nast inom tre dagar.

Då tävling genomförts rapporteras re-

sultaten in samma dag (!) via Resultat-
databasen – http://resultat.shcf.se/. Be-
räkna gärna bankondition och mejla till 
RegSHCF@gmail.com för en snabbare 
hantering och publicering på SHCF:s 
hemsida.

Resultat från Trials och Licenslopp mej-
las till RegSHCF@gmail.com för registre-
ring och publicering på SHCF:s hemsida.

Rapport om strukna, 0-placerade och 
diskvalificerade hundar mejlas även till 
SHCF@shcf.se för eventuella påföljder.

Äldre hund, regelverket, regelverket 
5.17, supplementet till regelverket punk.7

Då hund som fyllt 6 år lottas in i täv-
lingslopp ska detta – av tävlingsledningen 
– meddelas till banveterinär. Banveterinä-
ren ska då utföra en grundligare kontroll 
av hundens kondition, motsvarande den 
genomgång som görs för ett friskintyg. 
Veterinären gör en anteckning om genom-
förda ”frisk-besiktningar” i tävlingsboken 
och i veterinärrapporten.

Återkallande av anmälan och utgåen-
de ur lopp samt strykning av hund efter 
startlista fastställts regelverket 8.23, punkt 
9 supplementet till regelverket

Hund som får tävlingsförbud av veteri-
när stängs av från tävlande under 10 da-
gar, eller den tid som veterinär meddelar.

Hund som stryks av tävlingsveterinär 
stängs av under 10 dagar, eller den tid 
som veterinären meddelar.

Tik som stryks p.g.a. löpperiod stängs 
av under 20 dagar.

Hund som stryks p.g.a. kennelhosta 
stängs av under 20 dagar, detta gäller 
även de hundar som ägaren/tränare i öv-
rigt förfogar över.

I samtliga fall gäller att avstängningen 
kan hävas genom att friskintyg utfärdat 
av veterinär insändes.

Insändandet av uppgiften om strykning 
skall ske senast tävlingsdagens kväll. I 
uppgifterna skall det framgå vilken dag 
hunden ströks, om dagen är annan än täv-
lingsdagen. Vidare skall den orsak som är 
underlag för strykningen anges. Sändes 
till shcf@shcf.se

Förlängd anmälningstid till tävling, re-
gelverket 8.21, samt punkt 10 i supple-
mentet till regelverket.

Vid förlängd anmälningstid gäller föl-
jade:

När två eller flera närliggande banor 
har tävling samma dag, eller dagen före, 
eller dagen efter, har alltid den bana som 
skall leverera till GR Spel AB ensam rätt 
till förläng anmälningstid.

När två eller flera närliggande banor har 
tävling samma dag, eller dagen före, eller 
dagen efter. Som inte skall leverera till GR 
Spel AB, har alltid den bana som har mest 
hundar anmälda vid anmälningstidens 
utgång kl 18:00 fredagen innan aktuell 
tävlingsdag.

Uppfödare:
Uppfödare ska ansöka om C-Licens oav-
sett ”verksamhet”, C-Licensen är kost-
nadsfri!

För publicering av Kennelnamn och 
Parningsinformation betalas en summa 
till SHCF, för närvarande 300:- (2010).

Uppfödare anmäler in till SHCF när en 
parning planeras, tik har parats, valpat 
eller gått t.o.m. Uppgifter om planerad 
parning/parning/valpning ska innehålla 
datum, hane och om tiken eventuellt är in-
lånad. Om tiken gått tom meddelas detta 
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annars anges antal valpar av respektive 
kön.

Innan valpar registreras hos SKK ska 
namnen godkännas av SHCF, detta för 
att undvika att hundar förväxlas eller att 
samma namn återkommer hos flera indi-
vider.

När valparna registrerats hos SKK 
skickas en kopia av stamtavlans förstasida 
in till RegSHCF@gmail.com tillsammans 
med chipnummer.

Vid försäljning av hund fylls ägaran-
mälan i och skickas till RegSHCF@gmail.
com

Tävlande:
Se till att alla avgifter är betalda: SKK, 
SHCF, Sällskapet – både för dig själv och 
för tävlande hundar (som inte är äldre än 
6 år) med licens.

Ett tips, ha alltid med Dig SKK:s med-
lemskort, enklast att ha det i tävlingsbo-
ken så är det alltid på plats när Du tävlar.

Vid eventuell utökning av Licens alter-
nativt ny ansökan ska detta ske till SHCF, 
UtbSHCF@gmail.com! 

Kontrollera att uppfödaren skickat in 
de uppgifter som behövs, till SHCF. Om 
inte – komplettera med nödvändiga upp-
gifter!

Innan hund tar Sololicens måste alla 
nödvändiga uppgifter ha inkommit till 
SHCF, en tävlingsbok för hunden ska ha 
utfärdats, ägare/tränare ska ha genom-
gått och godkänts i B-licensutbildning.

Den som ansvarar för tävlingshund, 
ägare/tränare, ska ha kännedom om och 
efterleva de regler som sporten följer; 
SKK, SHCF, Jordbruksverket m.m.

Äldre hund, regelverket, regelverket 
5.17, supplementet till regelverket punk.7

Då hund som fyllt 6 år lottas in i täv-
lingslopp ska detta – av tävlingsledningen 
– meddelas till banveterinär. Banveterinä-
ren ska då utföra en grundligare kontroll 
av hundens kondition, motsvarande den 
genomgång som görs för ett friskintyg. 
Veterinären gör en anteckning om genom-
förda ”frisk-besiktningar” i tävlingsboken 
och i veterinärrapporten.

Skaderapportering vid tävling/träning, 
anmälan om avlivning, regelverket 3.3., 
5.20, samt punkt 11 i supplementet till re-
gelverket

Skaderapportering vid tävling:
Hund som skadas vid tävling skall un-

dersökas av banveterinär, skadan skall 
alltid anges i veterinärrapporten. 

Skada kan ha inträffat under tävling, 
men visar sig inte förrän ett till två dygn 
efter tävlingen. Här har tränare/ägare, att 
rapportera detta på eget initiativ till SHCF 
senast tredje dygnet efter tävlingen. I det 
fall skadan medför veterinärbesök är det 
bra om veterinärrapport bifogas. 

Skaderapportering vid träning:
Eftersom det oftast vid träning inte 

finns någon banveterinär närvarande har 
alltid tränare/ägare att rapportera skada 
enligt ovan.

Här följer en sammanställning över 
de nya styrelserna i varje klubb, 
samt klubbens hemsida.

Cimbria
Ordf. Eskil Nilsson, 0414-505 18
V. ordf. Sture Johansson, 0414-44 05 03
Kassör Inger Johansson, 0414-44 05 03 
Sekr. Lennart Jonsson, 0414-308 59
lennart.jonsson@delta.telenordia.se
Ledamot: Mikael Olsson, 0414-321 66
Suppleanter: Rose-Marie Andersson, 
0417/10388, Åke Nordin, 0455-420 09
Tävlingsledare: Sture Johansson
www.cimbriahk.wordpress.com

Gästrike Hundkapplöp-
ningssällskap

Ordf. Monica Engström, 070/3264306.
Kassör Ewa Abrahamsson, 070/5356758 
Sekr. Margareta Hill, 073/8174991, 
hill_ghs@hotmail.com 
Ledamot: Carin Wiik,  0290/91114, Per 
Norgren, 0270/287613
Suppleanter: Michael Rodin, 076/5776961
Katarina Lindberg, 070/5564717
Tävlingsled.: Katarina Lindberg
www.klubben.se/ghs/start.html

SDA/GHK
Ordf. Tommy Åberg, 0707-98 00 05.
V ordf. Stig Fredriksson, 0707-73 35 06
Kassör Tore Ericsson, 0739-33 99 43 
Sekr. Agne Carlsson, 0706-47 93 92, 
agne.carlsson@comhem.se 
Ledamot: Gunnar Åström, 0708-23 41 38 
Suppl.: Robert Jansson, 0707-79 64 89, 
Hanna Åström, 0512-341 38
Christer Andersson, 0703 - 26 77 87,  
Magnus Rosengren, 0709-47 37 03
Tävlingsled.: Stig Fredriksson,  
0707-73 35 06, gunni.putte@telia.com
www.ghk-hundkapp.se

Midlanda Hundkapplöp-
ningsklubb

Ordf. Lena Klöfver, 060-61 40 98.
V ordf. Catrin Sandgren, 060-55 68 16
Kassör Åsa Carlsson,  070-687 89 35
Sekr. Marie Karlsson, 060-5603 92, 
speedfires@telia.com 
Ledamot: Yvonne Flink, 0652-240 09
Suppleanter: Sofia Lundberg,  
070-536 61 33, 
Veronica Söderberg, 0652-321 05
Tävlingsled.: Lena Klöfver, 060-61 40 98
www.midlanda.dinstudio.se

Norrbottens Hundkapp/
Älvsbyn

Ordf. Maj-Britt Öhlund, 073-8382785.
Kassör Jeanette Lindgren, 073-8166568 
Sekr. Sari Hasa, 070-369 13 35 
Ledamot: Glenn Skogh, 0971-10619,  
Katja Fredriksson, 0920-82102.
Suppl. Sara Burman, 070-5948668,
Johan Westerberg, 070-176 24 28
Tävlingsled.: Sara Burman, 070-5948668
www.klubben.se/nhk/start.htlm

Norrköpings Hundkapp-
löpningssällskap

Ordf. Kenth Pettersson, 011-34 06 06.
kenth.p@telia.com
Kassör Barbro Pettersson, 011-34 02 06
Sekr. Per-Gunnar Pettersson, 011-34 02 06
Ledamöter: Charles Aghammar, 
011-17 05 38, Hans Bark, 0155-748 10
Suppleanter: Åke Ericson, 0155-26 06 41,
Nils Bohman, 0150-337 72
www.klubben.se/nohs/start.htlm

Sjuhäradsbygdens 
Hundkapplöpnings- 

sällskap
Ordf. Uwe Mirsch, 033-25 90 77.
V ordf. Therese Bevenros,  070-280 65 82
Kassör Håkan Sevholt, 033-29 23 85 

Klubbnytt
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Sekr. Ann-Marie Frendin, 033-13 96 59
Ledamöter: Fredrik Aichorn, Torsten 
Axelsson, 035-444 40, Göran Sundgert, 
033-21 00 66.
Suppleanter: Beda Sundgert, Joakim 
Johansson
Tävlingsled.: Beda Sundgert, Gunilla 
Lindmark, 070-7587902, Annelie Markert
www.hundkapp.se

Skellefteå Hundkapp
Ordf. Madelene Anefur Marklund,   
070-258 99 51
V ordf. Duncan McKie, 070-533 13 92
Kassör Solveig Marklund, 070-214 06 29 
Sekr. Linnea Burman, 070-208 19 2, 
moneysteps@telia.com  
Ledamot: Jessica Lundberg, 070-219 37 37
Suppleanter: Johanna Lundqvist, 070-533 
14 18, Anna Åberg, 070-333 62 68
Tävlingsled.: Linnea Burman,  
070-208 19 25
www.klubben.se/skellefteahundkapp/start.

htlm

Skånska Hundkapplöp- 
ningsklubben

Ordf. Bengt Held, 0454-894 32.
V ordf. Claes Spångberg,  0413-270 08
Kassör Christina Johansson, 035-383 54 
Sekr. Ingrid Prytz, 0451-613 10, 
ina.millie@passagen.se 
Ledamot: Anette Forsberg, 0418-333466
Suppleant: Susanne Johansson, 0418-
27127
Tävlingsled.: Patrik Andersson,  
033-29 63 53
www.skhk.se

Stockholms Hundkapp-
löpningssällskap

Ordf. Mats Wicander, 08-543 543 52.
V ordf. Kent Andersson, 08-530 449 46
Kassör Christina Glimskog, 070-871 13 39 
Sekr. Irene Gustavsson,  070-772 55 39
Ledamöter: Monica Svalborg-Englund, 
073-628 09 89, Agnetha Pettersson 070-
9397039, Anja Mårtensson, 070-749 19 89
Suppl.: Lena Nyström, 073-77073 50, 
Gerd Andersson, 073-929 64 96.
Tävlingsled.: Bo Norevik, 070-8653413, 
Kent Andersson, 08-530 449 46.
www.shsracing.se

Västerås Hundkapplöp-
ningssällskap

Ordf. Tom Pörhö, 073-999 03 34.
V ordf. Lennart Jansson, 073-999 03 34
Kassör Eva Salander, 070-317 21 22 
Sekr. Linda Edberg, 08-550 855 10
Ledamot: Jenny Cedervång, 070-641 16 62
Suppleanter: Pia Höggren, 070-641 16 62, 
Lisbeth Högberg, 073-971 05 26
Tävlingsled.: Lennart Jansson,  
0224-74 00 66, 070-313 86 53
www.vhshundkapp.se

Örebro Hundkapplöp-
ningsklubb

Ordf. Hanne Andersen, 0582-91049.
hanne@lovnas.com
Kassör Lars-Erik Palmqvist, 0122-20115 
Sekr. Sofia Björnfot, 070-2035823
Ledamöter: Rolf Sundberg, 019-335542  
Suppleanter: Carina Funck, 0581-308 20, 
Anki Norberg, 019-23 24 63
Tävlingsled.: Vakant
www.klubben.se/orebrohundkapplopning/
start.htlm

SV
EN

SK
A

H
U

N
D

KA
PPLÖ

PNINGSSPORTENS
CEN

TR
A

LFÖ
RBUND

SHCF och VHS  
inbjuder till SM på 

Hässlöbanan,  
Västerås.

För information om camping, tävlingar, aktiviteter m.m. 
under veckan se hemsidan vilken uppdateras löpande 

www.vhshundkapp.se 

Tävlingsplanering

Lördagen den 17 juli 13.00
Försök

Sprint 24 hundar 295 m
Veteraner 24 hundar 295 m
Whippet 24 hundar 510 m

Söndagen den 18 juli 13.00
Försök

Öppen klass 24 hundar 510 m
Tik 24 hundar 510 m

Saluki 18 hundar 510 m

Måndagen den 19 juli 14.00
Utställning vid banan

Tisdagen den 20 juli 18.00
Cuper, Graderade lopp

Onsdagen den 21 juli, 18.00
SM semifinaler

Torsdagen den 22 juli, 19.00
SM bankett

Tema Whippet 13.00

Fredagen den 23 juli, 18,00
Cupfinaler, Graderade lopp

Lördagen den 24 juli, 13.00
SM finaler

Derbyts vänner
Som alla känner till är det kärva ekono-
miska tider. Det gör att SHS har svårt att 
sponsra Svenskt Greyhound Derby med 
det belopp som vi önskar. För att tävling-
en inte ska tappa status som Sveriges kan-
ske största tävling för eliten startar vi i år 
Derbyts vänner. Det innebär följande.
1. Insats à 250:-. Målet är att få minst 100 
insatser. Du bestämmer själv hur många 
insatser du vill göra.
2. För varje insats på 250:- erhålles en 
stycken lott.
3. 20% av insatserna delas ut som ett pen-
ningpris i lotteriet.

4. Lotteriet innebär att vi drar 6 st lotter 
som får varsin hund i finalen. Du väljer 
alltså inte hund själv utan lotten styr.
5. Den av de sex som fått lotten för den 
hund som vinner får hela pengapriset. 
Om din hund blir struken inför finalen 
har du tyvärr dragit en nitlott.
6. Insats/lott köper du genom att sätta 
in 250:- på SHS bankgiro 351-9253 senast 
onsdag 30 juni. Ange DV (Derbyts vän-
ner) samt ditt namn vid inbetalningen. Vi 
behöver framförhållning för att veta hur 
mycket sponsring vi kan lägga i Svenskt 
Greyhound Derby.
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10 år sedan starten på Åkers Kanal
Den 15 april 2010 är det 10 år sedan starten på Åkers Kanal Greyhound Park. Då star-
tades också spelet på Greyhound Racing upp. Här följer lite utdrag ur Hundkapptid-
ningen nr 2 år 2000, som beskriver lite hur starten gick till.

Lopp 5: Box 1 Peek A Boo, 1:a 19.64, box 6 Revenge, 2:a 19.69, box 2 Etna, 4:a 19.97, box 3 Karneol, 3:a 19.74. Bilder Björn Tilly/Bildbyrån.

hallen för en invigningsfest, som Micael 
Bindefeld anordnade. Det hade bjudits in 
ca 1000 personer med sällskap. Vi blev lite 
oroliga för vad hundkapparna och funk-
tionärerna skulle tycka om detta. Bakom 
domartornet fanns det ett stort tält, där 
publik fick kaffe och varmkorv gratis, där 
skulle även hundkapparna få sitt. Men det 
löstes till alla deltagares belåtenhet ändå, 
för Svenska Spel hade skaffat majblom-
mor, som delades ut till hundkappare och 

Efter en för alla inblandade 
stressig vår har spelstarten 
och hundkappsäsongen 
kommit igång på Greyhound 
Park i Landskrona och Åkers 
Kanal.

Förberedelserna har omfattat en hel 
del, det har varit banbyggen, regel-
verk och många pusselbitar, som 

skulle läggas för att vi skulle kunna kom-
ma igång. Dessutom var ju starten satt 
så tidigt som 15 april. Det var många år 
sedan, som hundkappen hade en tävling 
i april, den vanligaste säsongstarten bru-
kade vara kring 1 maj.

SHCFs styrelse och SHABs projekt-
grupp hade en bråd tid med att få allt 
klart när det gällde förutsättningarna för 
hundkapplöpning med toto. Regelverket 
samt dopingreglementet som exempel 
kom ut i tryckt form till hundkapparna 
först veckan innan starten den 15 april.

Åkers Kanal Greyhound Park
Först ut till spelstart skulle Åkers Kanal 
vara. Där var starten satt i samråd med 
Svenska Spel till den 15 april. Den sena vå-

ren med is och tjäle långt in i april, ställde 
till det en hel del inför starten. Bankrop-
pen var visserligen klar i tid, men det blev 
knappt om tid för att provköra med hun-
dar och komma igång med träning.

Den första provtävlingen, första helgen 
i april, skulle köras med en del lopp och 
träning efteråt. Det visade sig då att har-
vagnen inte var tillfyllest. Det var något 
fel med konstruktionen, fast en liknande 
vagn hade fungerat i Landskrona. Vagnen 
ramlade av rälsen under två av loppen, så 
vi blev tvungna att ställa in testtävlingen. 
Banpersonalen tog itu med att bygga om 
den provisoriskt under eftermiddagen, så 
till slut kunde träningen genomföras.

Detta innebar att vi fick leverantören av 
vagnen att tillverka en ny version under 
veckan. Sedan gick det bra och general-
repetionen den 8/4 gick bra. Då var även 
TV3 på plast och filmade och gjorde ett 
provprogam för Vinn 8.

Till spelstarten den 15/4 hade vi gått ut 
till lokalpressen och förklarat att banans 
faciliteter för publik inte vara klara samt 
att vi avsåg att inviga banan den 10 juni, 
men att spelstart och tävlingarna skulle 
dras igång den 15/4. Detta för att inte få 
för mycket folk till premiären.

Svenska Spel hade hyrt in sig i spel-

En hetsig vår!

Vakna Ivve, din hund Burnt Umber har fak-
tiskt vunnit ett av loppen i Vinn 8 premiä-
ren.
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funktionärer. Om man visade upp dessa 
fick man komma in till festborden och 
spela inne i spelhallen.

Det kom publik i massor, det blev fest-
ligt och fullsatt. Köerna till totokassorna 
både ute och inne blev stora. Vi hade be-
hövt fler kassor. De inbjudna hade fått 
spelkuponger för banspelet och det satte 
också fart på omsättningen.

Tävlingarna gick väldigt bra och alla 
var nöjda. Sen fick vi också bevittna pre-
miären i TV3, där Björn Wessman gjorde 
fint ifrån sig som kommentator.

 Vi hade sen tävling på söndagen med 
Vinn 3. Det blev en lugnare dag, inte fullt 
med folk och alla fick fritt fram för spel. 

Bo Norevik

En av festdeltagarna på Åkers Kanal, Börje Salming låter sig väl 
smaka av maten.

Svenska Spels VD Meg Tivéus 
och Micael Bindefeld, visar 
upp glada miner vid invig-

ningsfesten på Åkers Kanal 
Greyhound Park.

Lopp 2: Box 6 About A Naem, 1:a 34.15. Box 
5 Taliwaya, 2:a 34.42. Box 4 Call Me Too, 3:a 
34.65. Box 2 Blue Legend, 5:a 34.77. Box 3 
Green Card, 4:a 34.72 och box 1 Princess Blue, 
6:a 35.07.

Lopp 3. Box 4 Soulman, 1:a 33.64, Box 2 Mo Ghile Mear, 3:a 34.16, Box 5 
Whirlie Girl, 2:a 34.13, Box 5 Rave Ruby, 4:a 34.36, Box 3 Vera Veronica, 5:a 
34.41, Box 1 Disco Girl, 6:a 34.44.
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Maj
1/5 Lördag Landskrona Inställd
2/5 Söndag Åkers Kanal Valborgsstafetten  Inställd
8/5 Lördag Åkers Kanal St Eriks cup 
15/5 Lördag Simrishamn ÖM Loppet 
22/5 Lördag Åkers Kanal Easter Rose Bowl, Semifinal 
23/5 Söndag Alingås Avelsloppet, första omgången 
27/5  Torsdag Borås Canilab Whippet
29/5 Lördag Åkers Kanal  Easter Rose Bowl, final
30/5 Söndag  Sundsvall Deltasprinten

Juni
5/6 Lördag Åkers Kanal Sprinterderbyt, semif.  Nualas Star Challenge, semifinaler
5/6  Lördag Borås 7HS Old Dogs, 7HS Sprint 
6/6 Söndag Alingsås Avelsloppet, semifinaler. Grand Prix Semifinaler
6/6  Söndag Västerås Triathlon, kort
16/6 Onsdag Landskrona CGRC Continental Classic, semifinaler
12/6 Lördag Älvsbyn Graderade lopp
12/6 Lördag Åkers Kanal Sprinterderbyt, final, Nualas Star Challenge, final
13/6 Söndag Alingsås Avelsloppet, Grand Prix, Keops Cupen, finaler
18/6  Fredag Borås Kvällstävling, Trisstjejerna, Triskillarna
19/6 Lördag Landskrona CGRC Continental Classic, finaler 
20/6 Söndag Västerås Triathlon, medel
23/6 Onsdag Järbo Midsommartävling, Kvällstävling 
26/6 Lördag Järbo Midsommartävling
26/6 Lördag Simrishamn Midsommartävling, YA-Kappen 
27/6 Söndag Åkers Kanal Magentas lopp, semifinaler

Juli
3/7 Lördag Åkers Kanal Magentas lopp final. 
3/7 Lördag Borås Graderade lopp
3/7 Lördag Simrishamn Sommarveckan, Östersjöpokalen och Vikingpågen, semifin
4/7 Söndag Sundsvall Deltatiken
7/7 Onsdag Simrishamn Sommarveckan, kvällstävling
10/7 Lördag Simrishamn Sommarveckan, Östersjöpokalen och Vikingpågen, finaler
10/7 Lördag Åkers Kanal Holeinone Minneslopp, Whippetstore Whippet Race
10/7 Lördag Skellefteå Nystart
17/7 Lördag Västerås SM, kvartsf
18/7 Söndag Västerås SM, kvartsf
20/7 Tisdag Västerås Cuper 
21/7 Onsdag Västerås SM, semif
23/7 Fredag Västerås Cup finaler
23/7 Fredag Skellefteå Kvällstävling
24/7 Lördag Västerås SM, finaler
31/7 Lördag Landskrona
   

Tävlingskalendern 2010
Detta är preliminärt dagarna för år 2010, huvudloppet resp dag har angetts, de som redaktören kän-
ner till, det kan bli ändringar beträffande detta. Kommande inbjudningar gäller när det gäller lopp 
respektive dag. 



tidningen Svensk Hundkapp nr 2/201014

Augusti
1/8 Söndag Sundsvall Deltapokalen, Whippetdivisionen
4/8 Onsdag Åkers Kanal Derbyt, kvartsfinaler
6/8 Fredag Skellefteå Kvällstävling
7/8 Lördag Åkers Kanal  Derbyt, Sv Whippetderby, Semifinaler
8/8 Söndag Alingsås Damernas Dag 
11/8 Onsdag Simrishamn Europamästerskapen, semifinaler
14/8 Lördag Borås 
14/8 Lördag Simrishamn Europamästerskapen, Finaler
14/8 Lördag Åkers Kanal Derbyt, Sv Whippetderby, Finaler
15/8 Söndag Älvsbyn Elitloppet (Troligen)
21/8 Lördag Åkers Kanal Sv Uppfödningslopp, semifinal
21/8 Lördag Skellefteå
21/8 Lördag  Borås Antes Minneslopp
22/8 Söndag Skellefteå
22/8 Söndag Västerås Mälartrofén, semifinaler
28/8 Lördag Åkers Kanal Sv Uppfödningslopp, final
28/8 Lördag Landskrona
29/8 Söndag Västerås Mälartrofén, finaler

September
4/9 Lördag Åkers Kanal Tricias loppet, Cindy Rose Tiktrofé final
4/9 Lördag Skellefteå
5/9 Söndag Alingsås Västsvenskt Derby och Oaks 
11/9 Lördag Borås Boråstiken, Blue Frost Stayer, semifinaler
12/9 Söndag Sundsvall The Ladies, Deltaveteranen
18/9 Lördag Borås Boråstiken, Blue Frost Stayer, Finaler
19/9 Söndag Åkers Kanal Greyhoundbilder.se semif. 
19/9 Söndag Järbo Gästriketrofén, semifinaler
25/9 Lördag Landskrona Debutantcupen
26/9 Söndag Åkers Kanal  Greyhoundbilder.se final. 
26/9 Söndag Järbo Gästriketrofén, final

Oktober
2/10 Lördag Landskrona Öresundscupen
2/10 Lördag Åkers Kanal Sylvias Flash Trofé, Åkers Långa
9/10 Lördag Åkers Kanal Indy 500, semif, Puppy Derby, semif.
10/10 Söndag Alingsås Rookie Stake, Breeders Oaks, semif. 
10/10 Söndag Västerås Triathlon, lång
16/10 Lördag Åkers Kanal Puppy Derby, final. Indy 500, final
17/10 Söndag Alingsås Rookie Stake, Breeders Oaks, finaler
23/10 Lördag Borås Inbjudningslopp Västgötaloppet, Kråkwhippen
23/10 Lördag Åkers Kanal St Leger, semif, eventuellt Landskamp  
30/10 Lördag Landskrona Gåsaloppet, Tikmasters, semifinaler
30/10 Lördag Åkers Kanal St Leger, final, Debutantpokalen

November
6/11 Lördag Landskrona Gåsaloppet, Tikmasters, finaler


