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Svenskt Greyhound Derby 2011, Kvartsfinalen, 3:e böj. No More Legend (3) i 
ledningen före tre SM-vinnare: Hades Pearl (1), Jack (5) och O'Såfina (6) med 
i bild också Flower Power. Tuff lottning! 
Foto: Greyhoundbilder.se

Årets hund i derbyt

Årets Whippet  
Banana Split

Årets Whippet Tik  
Koruna

Årets Hund Greyhound 
No More Legend

Årets Tik Greyhound 
O'Såfina

Årets Sprinter Greyhound 
Ed Vinn

Årets Rookie Greyhound 
Super Superior

Årets Veteran Greyhound 
Moss

Läs mer om Årets hundar på sidan 10-13
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insända manus.

Nästa nr 2-2012 
Kommer ut i juni

Tidningen kommer under 2009-2012 inte att 
tryckas, utan den kommer att publiceras via 
webben. Man kommer att kunna hämta hem 
tidningen, som en pdf, via förbundets hem-
sida. Utseende och innehåll, kommer till stor 
del att likna den tidigare tryckta tidningen, 
med information från förbundet, referat från 
tävlingar och annonser. Vi tar gärna emot 
insändare till tidningen.
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Ordföranden har ordet

Ny mailadress  
till redaktören
Fr o m 1 mars kan ni nå tidningen på:
bossenore@gmail.com

Då har vi inlett det nya hundkapp-
löpningsåret efter en hitintills gan-
ska mild och snöfattig vinter, i alla 

fall på mina breddgrader (Katrineholm). 
Det märks att tävlingssäsongen närmar 
sig, det spritter i både hundar, hussar och 
mattar.

Närmast på Agendan är dels alla säll-
skaps årsmöten samt den kommande 
kongressen som hålls i Örebro  den  21 
April. Kallelse och motioner har skic-
kats ut från oss tidigare för detta. Vi har 
beslutat att i samband med kongressen 
också ha en möjlighet till en efterföljande 
gemensam middag och kanske dans för 
de våghalsiga för att vi i styrelsen me-
nar att vi behöver någon gång träffas i 
mer avslappnande former och prata om 
utvecklingen av vår favoritsysselsättning. 
Vi har för detta förhandlat fram ett mycket 
förmånligt avtal med Quality Hotel i Öre-
bro för de medföljande gästerna så att vi 
kan ha ett så stort deltagande som möjligt. 
Glöm inta att anmäla Er och boka rum, 
om Ni behöver, i god tid så vi inte står 
och får betala för de outnyttjade rummen 
utan i så fall kan avboka de reserverade 
rummen i tid.

Vi har också i början av detta år sett 
ett "nytt" sällskap födas. Örebro som de 
senaste åren haft ett minskande med-
lemsantal som skall underhålla en bana 
har haft det mycket tufft att klara detta. 
Samtidigt har vi ett sällskap med med-
lemmar i grannskapet till Örebro, nämli-
gen Norrköping som inte haft egen bana. 
Dessa både föreningar har nu beslutat sig 
för samgående till ett sällskap. Styrelsen i 
SHCF ser mycket positivt på detta då det 
med stor sannolikhet kan rädda kvar ba-

nan i Örebro och kanske t.o.m. i framtiden 
kan återuppta tävlingsverksamheten igen. 
Vissa förbättringar behöver genomföras 
på banan, men nu är man ju en både per-
sonellt och ekonomiskt starkare förening. 
Grattis till Er och lycka till i framtiden.

Den nuvarande styrelsen har haft en 
utmanande uppgift med att hålla förbun-
dets kostnader på en så minimal nivå som 
möjligt, detta bland annat genom att ha 
de flesta mötena under 2011 via telefon, 
vilket i sig är effektivt och mycket billigt 
(sponsrat), men det gynnar inte direkt en 
kreativ diskussion då det måste hållas en 
ganska hård disciplin vad gäller de inlägg 
som man vill framföra i saken. Vi i styrel-
sen som bor från Gävle i norr till Halmstad 
i söder så det blir ganska dyrt med resor 
när vi träffas fysiskt, även med så mycket 
samåkning där det bara är möjligt. För det 
kommande året har vi beslutat att träffas 
några fler gånger då vi upplever att eko-
nomin nu är något bättre och vi hoppas på 
ännu bättre diskussioner. Bäst är det när vi 
är helt skuldfria. Men vi är på mycket god 
väg, förra året slutbetalade vi det bank-
lån vi hade inkl. att vi också betalade av 
en del medlemslån. Alla de kvarvarande 
medlemslånen har nu på det nya året bli-
vit återbetalade, därmed återstår lånet till 
SHS att betala av, sedan är vi skuldfria 
och får oerhört mycket större möjligheter 
att genomföra offensiva satsningar att ut-
veckla våra sport. Men har vi inga pengar 
är möjligheterna ytterst begränsade. Men 
vi får göra så gott vi kan med det vi har.

Som vi skriver om på annan plats här 
i tidningen har vi utsett Årets Hundar i 
de kategorier vi har. Stort grattis till alla 
vinnare och till alla nominerade, det är 
stort och en ära att överhuvudtaget bli 
nominerad i de olika klasserna. Det är ju 
6 hundar från den genomförda säsongen 
till slut som styrelsen har att bedöma och 
göra sitt val av för titeln Årets hund. I 
vissa kategorier var det mer jämnt mel-
lan två hundar än i andra där vinnaren 
var ganska ohotad, som man brukar säga. 
Men återigen ett stort grattis till Er alla. 
Era välförtjänta täcken och uppmärk-
samhet för denna utmärkelse kommer Ni 
att få som vanligt under SM-finaldagen 
i Stockholm under sommaren. Nytt för i 
år är att vi dels personligen meddelat alla 
vinnare enskilt om priset innan det nu 
publiceras samt att vi genomfört en mini-
intervju med vinnande husse eller matte 
och skriver lite hemligheter till att få fram 
det bästa ur varje hund. Spännande och 
utmanande och vilka skillnader och likhe-
ter det är mellan hundarna! Vilka härliga 
individer vi har i sporten, både människor 
och hundar. Och jag hoppas att vi un-
der 2012 kan genomföra fler långlopp för 
greyhound och kvalitativt bra Salukilopp 
så den kommande styrelsen får möjlighet 
att utse vinnare även i dessa kategorier.

Jag vill avslutningsvis puscha extra 
igen för att vi i sporten inte bara behö-
ver fler aktiva hundkappare utan också  
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Information angåen-
de det dubbla  
dopingreglementet:
Eftersom Jordbruksverket numera har ut-
kommit med ett eget dopingreglemente 
har det uppstått många frågor kring ka-
rensdagarna . Eftersom vi inom hundkap-
pen är  medlemmar i SKK, har vi auto-
matiskt underställt oss SKKs dopingreg-
lemente. Så är karenstiden som SKK har 
längre än SJV är det den som gäller. Har 
SJV längre karenstid än SKK är det den 
som gäller. Alltså den längsta karenstiden 
gäller oavsett vilket reglemente den står i. 
I de flesta fall har SKK den längsta karens-
tiden men se upp med NSAID preparat 
för utvärtes bruk (medel mot sjukdomar 
i leder etc) där SJV har längre karenstid. 
Båda dopingreglementen finns att hämta 
på vår hemsida.  Om man av en eller an-
nan anledning vill söka dispens för sin 
hund under medicinering för att hunden 
ska få tävla kontaktar man SKK samt SJV.

Vill understryka att det är hundägarens 
eget ansvar att känna till de båda doping-
reglementen./Titti

För er som funderat 
på att åka utomlands 
med hunden.
Till alla länder: Eupass till hunden, utfär-
das av vetrinär, ISO chippade, görs hos 
vetrinär.

Om hunden tidigare har pass utfärdat 
före 3/7-11 och läslig tatuering behövs ej 
chip.

Norge: avmaskning mot dvärgband-
mask inom 48 timmar innan inresa, vetri-
när ska anteckna detta i eupasset.

Finland: avmaskning mot dvärgband-
mask mellan 24-120 timmar innan inför-
sel

England, Irland samt Malta: Rabiesvac-
cinerade vid tidigast 3 månaders ålder, 
med Rabisin (varar ett år).Inresa tidigast 
21 dagar efter vaccination.

Avmaskade mot dvärgbandmask 24-
120 timmar innan införsel, vetrinär an-
tecknar detta i passet.

Frankrike: Detsamma som för England, 
men behöver ej avmaskas.

Övriga länder i Europa: Rabiesvaccine-
rade vid tidigast 3 månaders ålder, med 
antingen Rabisin (varar ett år) eller Nobi-
vac (varar i tre år). Inresa tidigast 21 dagar 
efter vaccination.

Nobivac och Rabisin är de enda god-
kända rabiesvaccinen.
Vid grupp om sex hundar eller fler som 
har samma ägare krävs ett särskilt grupp-
intyg, detta gäller alla länder. För mer info 
gå in på www.jordbruksverket.se.

För er som vill tävla går det bra att an-
vända våra tävlingsböcker på alla CGRCs 
banor, för England Irland krävs Europe-
an greyhoundstudbook. Kan fås genom 
CGRC. När det gäller FCI, kontakta SKK 
för mer info. /Titti

 

Tävlingskalender för 
Europeiska CGRC  
anslutna banor 2012

April
14 Öppningslopp/Bjerringbro DK
21  Memorial trophy /Geldrop NL
 Öppningslopp/Kallerup DK
28 Graderade lopp/Bjerringbro DK
 Graderade lopp/Hyvinkää FIN
29 Vårtrofeen/Rabapatona HU

Maj
5 Kallerup cup/Kallerup DK
 Breeders special/Hyvinkää FIN
12 Graderade lopp/Bjerringbro DK
 Danskt derby försök/Kallerup DK
 St.leger, Supersonic trophy(whippet)/ 
 Rabapatona HU
 Raila laine memorial/Tampere FIN
17 Graderade lopp/Geldrop NL
19 Graderadelopp/Geldrop NL
 Sprintderby försök/Turku FIN
26 Bjerringbro cup försök/Bjerringbro DK
 Sprintderby final/Turku FIN

Juni
2 Geldrop open 280m 680m/Geldrop NL
 Masters/Oaks försök/Tampere FIN
5 Danskt derby final/Kallerup DK
9 Bjerringbro cup final/Bjerringbro DK
 Bauer and naomi trophy, eu derby  
 försök/Rabapatona HU
 Masters/Oaks final/Tempere FIN
 Top race försök/Oulu FIN
 Top race final/Oulu FIN
23 Försök Jysk mästerskap/Bjerringbro DK 
 Cgrc classic försök/Geldrop NL
24 Cgrc classic final/Geldrop NL
30 Leiriviikko FGD/Oulu FIN

Juli
3 LeirivikkoFGD/Oulu FIN
7 Tjeckiska derbyt försök, Federation 
 sprint/Rabapatona HU
 Jysk mästerskap final/Bjerringbro DK
 Leirivikko FGD/Oulu FIN
8 Tjeckiska derbyt final/Rabapatona HU
14 Redmills stake/Geldrop NL
 Copenhagen cup/Kallerup DK
21 Graderade lopp/Bjerringbro DK
 Manse special försök/Tampere FIN
 Tjeckiska mästerskapen, Chudleys grey 
  open, Puppy open/Rabapatona 
28 Geldrops open 490m, veteran/Geldrop NL
 Sommarlopp/Kallerup DK 
 Manse special final/Tampere FIN

Augusti
4 Finska mästerskapen försök/Hyvinkää 
 FIN
11 Nicandra cup( whippet), Odsherrads  
 vandringspokal(greyhound)Kallerup DK
 Finska mästerskapen semifinal/ Hyvin- 
 kää FIN
15 Försök danska mästerskapen/Bjerring 
 bro DK
18 Final DM/Bjerringbro DK
 Final FM/Hyvinkää FIN
25 Oaks, master,master sprint, cinpress  
 trophy(whippet)/Rabapatona HU
 Kvfs vandringspokal/Kallerup DK
 Jd /GP försök/Turku FIN

September
1 Jd/Gp finalTturku FIN
 Euroean Tour/Geldrop NL
 Graderade lopp/Bjerringbro DK
8 Själlands mästerskapen/Kallerup DK
 EGU open semi/Hyvinkää FIN
15 Jysk derby, Jysk unghundsderby försök/ 
 Bjerringbro DK
16 EGU open final/Hyvinkää FIN
 Tjeckiska mästerskapen, Euderby för- 
 sök/Rabapatona HU
22 Danska breeders cup/Kallerup DK
23 Tävlingar/Turku FIN
29 Jysk derby, unghundsderby Final/Bjer- 
 ringbro DK
 Turku classic/Turku FIN
 Europa derbyt semi/Rabapatona HU
30 Europaderbyt final/Rabapatona HU

Oktober
6 Turkuclassic final/Turku FIN
13 Graderade lopp/Bjerringbro DK
 Puppyderby, Whippetderby/Rabapatona  
 HU
20 Oaks, Master/Geldrop NL
 Öresundscup final/Kallerup DK
27 Avslutningslopp/Bjerringbro DK
 Oaklane derby/Geldrop NL

November
10 Avslutningslopp/Kallerup DK

För närmare info och anmälan till tävling: gå 
in på respektive klubbs hemsida.
www.kallerupbanan.dk
www.grl.fi
www.midtjyskgreyhoundstadion.dk
www.dogracing.cz
www.oaklane.nl
Har ni några frågor, kontakta gärna mej på 
tel: 035 38354/ Titti

behöver fler utbildade A- och B-domare 
för att vi skall få så väldömda tävlingar 
som möjligt. Påfyllningen av nya A-do-
mare har varit väldigt låg de senare åren 
och en del av befintliga A-domarna är till 
åren gångna så vi behöver verkligen både 
föryngra och växa antalet A-domare de 
närmsta åren. Hjälp till, inte minst alla 
styrelser i sällskapen, att föreslå engage-
rade människor att genomföra A-domar-
utbildningen. Vi alla hundkappare skall 
kunna kräva att våra tävlingar bedöms av 
formellt och praktiskt utbildad domare. 
Det är inte godkänt att ha en domare en 
tävlingsdag som i sig säkert är jätteduktig 
men som inte enligt Regelverket har for-
mell behörighet, A-domaren är ju också 
förbundets förlängda arm. Styrelsen kom-
mer att vara mycket restriktiv framöver 
vad gäller dispenser för att agera som A-
domare framöver.

Hans BoHman



tidningen Svensk Hundkapp nr 1/20124

Björkis Greyhound Park 26/8 och sä-
songsavslutningen 10/9.

Jag kan inte annat än påstå att vi har i 
alla fall haft tur med vädret på våra hem-
matävlingar. Fastän det har störtregnat 
dagarna, ja ibland t.o.m timmarna före 
första start så har vi haft uppehåll under 
tävlingarna.

Den 26/8 genomförde vi 6 lopp 

Lopp 1 Skellefteå GP race 510 m seger 
till Crimdon Cobra, MiHK, äg. Kennel 
Speedfire´s, 30,07. 2:a Dot, MiHk, äg. 
Björn Nyberg, 30,54. 3:a Crimdon Snake, 
SkeHk, äg. Team NWK.

Lopp 2 510 m. 1:a Crimdon Belte, MiHk, 
äg. Ola Sjödin, 31,61. 2:a Lady Electra, Ske-

Hk, äg. Rabbe Anklew 31,64. 3:a Crimdon 
Jou, SkeHk, äg.Mariana Bergwall, 31,65

Lopp 3 Buffys Race 510 m. 1:a Happy 
Feet, MiHK, äg. Björn Nyberg, 30,46. 2:a 
Knockout Dame, NHK, äg. Jeanette Lind-
gren, 30,51. 3:a Tactical, MiHK, äg. Björn 
Nyberg 30,52

Lopp 4 295 m. 1:a Wanda Jackson, SkeHk, 
äg. Åsa Lundberg, 17,92. 2.a Run Faster, 
NHK, äg. Sanna Andersson, 18,07 3:a 
Shawnee Iowa, SkeHk, äg. Monica Ank-
lew 18,32

Lopp 5 295 m. 1:a Rudolf, SkeHk, äg. N/M 
Marklund, 17,52. 2:a Crimdon Mamba, 
SkeHk, äg. Eastbrook racing, 17,56. 3:a 
Prince Domino, MiHK, äg.L Henriksson, 
17,56.

Lopp 6 Myggracet 295 m 1:a Big Bob, 
MiHk, äg. Shamrocks, 17,23 2:a Crimdon 
Björkis, SkeHk, äg. Lisa Strålberg, 17,43. 
3:a Yo-gi-oh, NHK, äg. Jeanette Lindgren, 
17,5.7

Årets sista tävling
Säsongs avslutningen den 10/9 hade lika 
tur med vädret och då gick det 8 lopp!

Lopp 1 September race 295 m  1:a Socker-
toppen, MiHk, äg. M/A Söderberg, 17,50. 
2:a Kung Bore, MiHk, äg. Catrin Sand-
gren, 17,53. 3:a Rudolf, SkeHk, äg. N/M 
Marklund, 17,59.

Lopp 2 Ske-å GP race 295 m. 1:a Atlas 
Dinozzo, SkeHk, äg. Åsa Lundberg, 17,68. 
2:a Run faster, NHK, äg. Sanna Anders-
son, 17,73. 3:a Crimdon Limye, SkeHk, äg. 
S/V Lundqvist, 17,74

Lopp 3 Ske-å GP race 295 m. 1:a Con-
ference, SkeHk, äg. Lindqvist/Östman, 
17,86. 2:a Backyard Baby, MiHK, äg. Ken-
nel Heartlines, 18,11. 3:a Shawnee Iowa, 
SkeHk, äg. Monica Anklew, 19,27.

Lopp 4 Nisses sprint 295 m. 1:a Rapp, 
SkeHk, äg. Källmark/ Marklund, 17,20. 
2:a Yo-gi-oh, NHK, äg. Jeanette Lindgren, 
17,67. 3:a Big Bob, MiHK äg. Shamrocks, 
17,88,

Lopp 5 Ske-å GP race 510 m. 1:a Smoke-
screen, NHK, äg. Sanna Andersson, 31,04. 
2:a Lady Electra, SkeHk, äg.Rabbe Ank-
lew, 31,09. 3:a Queen Carisma, SkeHk, äg. 
Monica Anklew, 31,54.

Hösttävlingar i Skellefteå
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Lopp 6 Ske-å GP race 510 m. 1:a Crimdon 
Björkis, SkeHk, äg. Lisa Strålberg, 31,19. 
2:a Crimdon Argus, SkeHk, äg. S Boman, 
31,56. 3:a Matilda-Clover, MiHK, äg. Ca-
trin Sandgren, 31,72 .

Lopp 7 Skellefteå kraft race 510 m. 1:a 
Lady Champ, NHK, äg. A/M Söderberg, 
31,07. 2:a Knockout Dame, NHK, äg. Jea-
nette Lindgren, 31,09. 3:a Beauty-Clover 
MiHk äg. Catrin Sandgren 31,16.

Lopp 8 Grand national 510 m. 1:a Crim-
don Soley, SkeHk, äg. Fam. Lundberg, 
30,08. 2:a Sir Sirocco SkeHk, äg. Monica 
Anklew, 30,39. 3:a Clover Horror, SkeHk, 
äg. K/T Södermark, 30,41.

Tack för i år och välkomna till en ny hund-
kappsäsong 2012! 

Ulle skeHk

Lopp 7 Skellefteå kraft race 510 m.

Lopp 8 Grand national 510 m

Födda
Greyhound
Född dag Hane Tik Född H+T  Kvar Uppf/Kennel Ort Tel
12-01-16 Apollons Pearl I am 6+1 6+1 Sjudraget Norsborg 08-530 282 81
12-01-04 Fräcke Fredrik Dot 3+3 1+2 Björn Nyberg Gällivare 076-928 33 72
11-12-28 Roxholme Ryan AC DC 2+4 0+2 Crimdon Skellefteå 0910-329 12
11-12-26 No More Legend Empire Rose 3+0 0+0 Magic Runner's Öxabäck 0320-460 38
11-12-26 Surf Lorian (AUS) Swedish Roxette 4+2 0+1 Ravage Töllsjö 033-28 72 04
11-09-09 Black Shaw (Irl) Yagga Wagga 5+5 1+2 Hannemon Örebro 0582-910 49
11-08-27 Delwood Senior Tiger Lilja 3+3 2+0 Eva Jacobsson Norrköping 011-31 20 32
11-01-04 Jack Kingdom Leon 4+3 1+0 Björn Nyberg Gällivare 076-928 33 72
11-06-10 Apollons Pearl Tai Queen 6+2 0+2 Hultings Västerhaninge 08-530 233 08
11-05-09 Shaneboy Lee (Irl) Peach Passion 2+3 0+1 Heartlines Gnarp 0652-240 09
10-11-23 Delwood Senior Single Daisy 1+4 0+0 Crimdon Skellefteå 0910-329 12
09-09-30 Hallucinate (AUS) Bluff Princess 3+3 0+2 Track and Field Hofors 0290-851 11
Whippet
11-12-09 Invicible (W) Pandora 2+5 2+5 Metropolitan Kovland 070-536 61 33

Parade 
Parade Hane Tik Uppf/Kennel Ort Tele 
2012-01-09 Milldean Panther (IRL) Alamo Gold Quliqa Hammenhög 0414-321 66
2012-01-05 Back O Bourke Athenas Perl Racing Neftus Åby 011-663 15
2011-12-16 Risto Bambina Oath-Hill's Älvkarleby 076-841 75 88

Planerade Parningar
Paras Hane Tik Uppf/Kennel Ort Tele 
2012-08 Pennys Trix Ozseeyaeire Hadesrikes Sjömarken 033-29 63 53
2012-05 Hades Pearl Rocket Baby Tali-Ho Racing Åkersberga 08-540 251 23
2012-03 Shaneboy Lee (Irl) Flower Power Annelie Andersson Sorunda 08-501 087 44
2012-02 Hades Pearl Fiorentina Commose Racing Fristad 033-26 98 75
2012-02 Line of Fire Run Mary Ann Sjudraget Norsborg 08-530 282 81
2012-01 Droopys Maldini (Irl) Rosa Parks Almandins Vällingby 08-761 13 39
2012-01 Mustang Mission Crimdon Exxtra Lappguldets Boliden 0910-20 02 04
2012-01 Nitro Methane Crimdon Caelesti Stormcatcher Skellefteå 0914-702 26
2011-11 No More Legend Isis Hadesrikes Sjömarken 033-29 63 53
Whippet
2012-05 Banana Split Dalasi Qetesh Årsunda 0730-29 11 86

Avelsnytt 
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2010 började SHS att bygga ringarna till 
utställningen Stockholm Hundmässa. Ar-
betet flöt på så bra att SHS blev erbjudna 
att även lägga mattorna som tillhör ring-
arna inför 2011 års hundmässa. Mattorna 
har vi haft på prov ett år och en enkät till 
alla medlemmar har gått ut för att se om 
vi ska fortsätta med det.

Vecka 49 drog det igång. På tisdagen 
gjorde vi iordning ringarna och på ons-
dagen lades mattorna ut. Arbete mellan 
14-21. Ringarna hade vi byggt året innan 
så det gick som på räls. Mattorna däremot 
var ett nytt kapitel. Och här behövdes kraft 
i armarna vill jag lova. 5 mattor i varje ring 
skulle rullas ut. På söndagen skulle allt ner 
igen och det fanns en oro för att det skulle 
bli näst intill nattjobb. Klockan 14.00, när 
bedömningarna i C-hallen var slut kunde 
vi börja vårt arbete. Det kördes stenhårt 
med ett uppehåll för mackor och fika i 
vårt konferensrum. Vi arbetar så smidigt 
tillsammans och alla gav garanterat allt. 
Strax efter 21.00 var det dags för ordfö-
rande Mats Wicander att skicka efter våra 
mässgeneraler för att kolla av att allt var 
gjort. Och hör och häpna, vi var klara!!! 
Det var en underbar känsla att vi kunde 
gå hem så tidigt, och vilket jobb vi gjort. Vi 
i mässgruppen med ordförande i spetsen 
och hårt arbetande medlemmar hade all 
anledning att vara galet stolta över vårt 
arbete. Vid varje arbetstillfälle var det ett 
20-tal medlemmar som ställde upp.

Jag citerar Carina Jägrén och mässge-
neralerna Eva och Sara  - Ni är fantastiska 
och helt underbara. Mässgruppen kan 
bara hålla med, vilket jobb SHS har gjort. 
Återigen är man alltså en stolt SHS:are.

Inte nog med det, SHS hade för fjärde 
året i rad monter på Stockholm Hund-
mässa. Hela helgen har vi visat upp våra 
underbara hundar och vår härliga sport. I 
år hade vi även försäljning i liten skala, för 
att få folk att naturligt stanna upp hos oss. 
My Lefflér sålde munkorgar, Gustav Ny-
ström sålde sina fina servettställ och Agge 
Pettersson sålde sina berömda tossor för 
känsliga tassar. Vi hade som vanligt en 
stor skärm med ett bildspel på hela tiden. 
Vi fick också ta del av SDA/GHK:s fina 
spellopp för att kunna låta mässbesökarna 
spela tripplar hos oss i montern. Det har 
gjort stor succé på My Dog i Göteborg. 
Tyvärr blev det ingen succé i Stockholm. 
Trots att Hans Bohman och Linda Edberg 
från förbundet fanns på plats. Vi har nog 

en del att lära av SDA/GHK, och tack för 
lånet! 

Däremot var det många som stannade 
upp och såg loppen. Vi skruvade upp vo-
lymen och Björn Wessmans härliga spea-
kande fångade mycket publik! SHS har 
genom åren blivit bortskämda med att ha 
en väldigt fin monter, Mats Wahlbergs Re-
klamtjänst, kan verkligen det här! Varje 
år får vi så mycket beröm för vår monter. 
Ca 30 000 besökare har mässan haft och 
många av dom har kommit i kontakt med 
svensk hundkapp.

Tyvärr var det många som missat an-
mäla sina hundar till utställningen, så i år 
var det bara tre kappare som kom. Camil-
la Johanssons (CIM), stiliga kille Sjudraget 
Elf, lyckades bäst i ringen av kapparna. 
Han fick rött band (det bästa av tre fär-
ger), snubblande nära CK-kvalitet. Hade 
han bara kunnat trava på snabbare för att 
få ut steget hade succén varit fullständig. 
Men som dom flesta kappare är så blir 
det liksom lite för roligt när matte eller 
husse springer fort, buset tar över. Monica 
Nymans (GHS), Jeremy Wariner även han 
en snygging fick blått band (snäppet efter 
rött) med fin bedömning. Sist ut för kap-
parna var Mats Wahlbergs (SHS) Quantico 
Poppie i veteranklassen. Fina Poppie var 
gladast av dom alla och fick även hon ett 
blått band med fin bedömning. En upp-
födare av standard greyhounds tyckte att 
Poppie hade en otroligt fin spänst i ste-
get för att vara nio år. Det är många av 
"utställningsfolket" som tycker att det är 
roligt att vi är med i ringen. Hoppas vi 
blir flera som ställer ut nästa mässa. Det 
är så viktigt att vi finns med och syns i alla 
möjliga hundsammanhang.

annelie andersson sHs

Järngänget med ordförande Mats Wicander i spetsen. Bosse Ståhl, Minea Hulting, Annelie 
och Christer Gauffin med Solan. Sabina och Otto Haraldsson, Lena Höglund, Jeanette, Daniel, 
och Klas Frid, Lasse och Anita Wicander, Kent och Tommy Andersson, Agge Pettersson och 
Mats Wahlberg. Tack också till alla som jobbade på tisdagen och onsdagen.

Klas Frid i montern berättar om vår sport. 
Greyhound - så mycket mer

Tommy Andersson och Daniel Frid, med 
Kent Andersson i bakgrunden

Stockholms Hundmässa 2011
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6 hanar och 1 tik födda 16 januari 2012 

Vid intresse av dessa valpar kontakta My Leffler kennel Sjudraget 
 tel: 08-53028281 eller mobil 0707457102 

                 
          Apollons Pearl                     &                             I Am 
    Mustang O´Jay – Bondi Babe                                    Lydpal Sammy - Indigo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fadern Apollons Pearl är medlem 
av kullen som tilldelades Zellinger 

priset 2010. 
Han har vunnit många stora 

tävlingar och även blivit 2:a efter 
sin bror ibland. 

De har båda tävlat i högsta eliten 
hela tiden. Apollon är startsnabb 

och har inga problem att stå 550 m. 
Hans snabbaste tid 320 m 18.14, 

550 m 32.26 och trial 32.07. 
2008 vinnare av Rookie Stake, 

Damernas Hanar.  
2009 vinnare av  

Avelsloppet, Gåsaloppet, 
Västgötaloppet, Västsvenskt 

Derby, Iron Man och Sylvias Flash 
samt varit i SM-final 2 gånger. 

2009 Årets Hund. 
2011 far till Årets Rookie. 

 

Modern I Am tillhör kullen som tilldelades 
Zellinger priset 2007. 

Hon är en mycket stark och beslutsam tik 
med mycket gott löphuvud. Har inte tävlat 
lika mycket som sina duktiga syskon då 

hon skadades alltför tidigt.  
2006 hon hann i alla fall med att bli 

Stockholms Champion, vinna Tik Masters 
och Cindy Rose Trofé. Bästa tid på 550 m 

32.10 (trial). 
 I Am´s kullsyskon har presterat:  
2005 Årets Rookie Koj´s Kallikå.  

2007 Sparky blev Stockholms Champion.  
2008 Spirited Away Årets Tik och 

Stockholms Champion. 
2009 Titan Buff Årets Tik, Årets Veteran  

och Stockholms Champion.  
Poppie, Run Mary Ann, Lista, Ängla, 

Tinctoria, EdVinn, Moss, Caisa är också 
vinnare av Årets Hundtitlar som kommer 

efter denna starka tiklinje.. 

Dessa valpar är en kombination av Sveriges kanske mest framgångsrika tiklinjer, 
Bondi Babe på fädernet och Burnt Sienna, Indigo på mödernet.
Linjer som lämnat bra i en mängd olika kullar.

 
Parning i februari 2012 

Vid intresse av denna parning kontakta My Leffler kennel Sjudraget 
 tel: 08-53028281 eller mobil 0707457102 

                 
             Line of Fire                          &                 Run Mary Ann 
         Top Honcho – Mind the Way                            Lydpal Sammy – Cold Mary Gold 

 
 
     

 

 

 

 

 

Frusen sperma till salu                Australiensiska munkorgar 
Tough Hombre      3000.-             och amerikanska kennel- 
Long Tack             2000.-              munkorgar finns hemma  
Tadys Champion  1000.-              för försäljning. 

  

Group 1 John Casey winner, 
Group 1 St Leger winner,   
Group 1 Tote Gold Cup Finalist,  
Derrys ltd Open 575y winner, 
The Fairways Hotel Open 550y 
winner, The Red Mills Racer 
Champion Unraced Stake 2:a, 
Line of Fire är far till Risto 
(nominerad till Årets Rookie) 
tillsammans med  Spirited Away 
(helsyster till I Am och 75 % 
syster till Run Mary Ann) se 
Burnt Sienna´s tik linje.  

Vinnare av: 
Årets Tik 2007 
Tik SM 2007 
Skellefte Trofén 2007 
Tik Masters 2008 
Landskamp Sprint 2008 
Nualas Star Challenge 2008 
Bästa tid 550m 32.04, haft dagens 
snabbaste tid många gånger. 
 



Statistik från 2011 

 

OBS! Klassindelningen bygger på de hundar 
som startat på distanserna under året. 
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Segrar Avelstik Greyhound Topp 8 Segrar Avelshane Greyhound Topp 8 Segrar Tränare Greyhound Topp 5 

48   Air Song 144550kr  46   Hallucinate 136750kr  23   My Leffler 
23   Alamo Gold 46140kr  42   Kerberos Pearl 81490kr  17   A-C Holmkvist 

22   Titan Buff 38300kr  32   N Y Ranger 66780kr  16   Lars Wicander 
21   Bondi Babe 50200kr  25   Westmead Lark 53950kr  15   Camilla Johansson 

20   Kingdom Leon 29750kr  19   Segundo 27275kr  15   Jane Pettersson 
19   Peach Passion 41500kr  15   Droopys Maldini 33250kr   

19   Poppie 27275kr  13   Ahane Boy 21595kr   
15   Tinctoria 34270kr  13   Blue Majestic 34750kr   

Segrar Avelstik Whippet Topp 8 Segrar Avelshane Whippet Topp 8 Segrar Tränare Whippet Topp 5 
25    El Ponyta 33350kr  42   BS-Jonathan 54050kr  21    M-L Rönnberg 

19    BS Juliet 34600kr  24   Jykä 39370kr   18    Torsten Axelsson 
17    Tre Rand 30420kr  17   Derek 29050kr  17    Göran Johansson 

15    Doris 19450kr  13   Gryphon 12450kr  15    Katarina Nilsson 
11    Agatha 20110kr  11   Cannavaro 23860kr  9    Sara Burman 

9    Aye 7100kr    9   Dingo 10150kr   
9    Mocca Mousse 13580kr    7   Sandringham 3600kr   

9    Pion 10150kr    6   Cheesecake 4000kr   
Segrar/Kennel Greyhound Topp 7 Segrar/Kennel Whippet Topp 7  

Sjudraget 59 AxRace 36   

Almandins 48 Moneystep’s 26   
Crimdon 23 Emmaline’s 21   

Taisto Aalto 23 Goat-Wool 15   
Hadesrikes 21 Idomic’s 8   

Björn Nyberg 20 Mibisan’s 8   

Heartlines 19 Västanvind’s 7   

     
     

Vinstrikaste Greyhound Topp 10 Vinstrikaste Whippet Topp 10 Vinstrikaste Kennel Greyhound 
No More Legend    43050 Banana Split 13400  Almandis 144550  

O'Såfina                33300 CA-Gibson 13260  Sjudraget 98325  
Jack 30950 Marrachino 12000  Crimdon 51050  

Playa Marina 25100 Hembra 8650  Hadesrikes 50200  
Ed Vinn 21850 Bryan Adams 8350  Taisto Aalto 46140  

Rapp 20700 Mocca Mousse 7950  Heartlines 41500  
Bromstick Zazu 19350 DJ Vargtass 7900  T Sahi 34750  

Pennys Trix 17950 Koruna 7610  Björn Nyberg 29750  
Super Superior 17440 Moon Quake Shake 7100  Nattfaris 27290  

Elf 15700 CA-Glavio 6850  Hannemoon 24510  
Vinstrikaste Tränare Greyhound Vinstrikaste Tränare Whippet Vinstrikaste Kennel Whippet 

Lars Wicander 43050 Göran Johansson 27370  AxRace 48180  
My Leffler 42300 Torsten Axelsson 26220  Moneystep’s 40570  

Jane Pettersson 41250 M-L Rönnberg 19350  Emmaline’s 35600  
Peter Norevik 30950 Ewa Wedin 13260  Goat-Wool 19450  

Teuvo Sahi 28950 Hans Larsson 13250  Västanvind’s 8700  
Camilla Johansson 27900 Katarina Nilsson 12550  Mibisan’s 7650  

Anne-Lie Källmark 23550 Sara Burman 12010  Idomic’s 5320  
Gunilla Lindmark 23100 Sofia Lundberg 8700  Ståhej 3450  

A-C Holmkvist 22200 Mia Kristoffersson 8650  Torshammarens 3250  
Klassindelning Greyhound Klassindelning Whippet   

M1 34st K1 20st m1 13st k1 30st  

M2 23st K2 40st m2 25st k2 22st 

M3 31st K3 59st m3 11st k3 13st   
M4 42st K4 60st m4   7st k4 19st   

M5 36st K5 39st m5 12st  k5 19st   
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Nylicenserade hundar 2011

7HS Leader of The Pack I’m A Fish (W) Chicago Crimdon Medusa VHS 
Caica (B) CIM NoHS Crimdon Cronus Crimdon Sirens Ella Electra
Nicolaij (B) Blue Line Maffia Dannie Lynn Crimdon Soley Limozin
Zvezda (B) Themis Wild Run Mann Delbanco Queen Carisma Mara Bourbon
Alecto’s Pärla GHS Moon Quake Shake Exodia Razzia Alkhaams Heya (S)
Amfora Capone SDA-GHK Gangster Undercover Arraaba Huwa (S)
Diablo Charlie Harper Ninotschka (B) Heman SkHK Atomic Bomb (W)
Elvis The King Iris Pärla Angel-Eyes (B) Iam Tjatte Dutch Bahama Cooper (W)
Eos Pärla Respect Kortschinov (B) Ksara Kizz DJ Black Jack (W)
Hera Rockies Chinook Zemljanijka (B) Risto Miss Gorgeous DJ Hanna med H (W)
Kourtaki Starscream Jayden James Selene’s Pärla Nemnesis DJ Kalle Kula (W)
Nike’s Pärla Ulvasteg Medea Sunstreak Rocker Mac DJ Kristina Kanel (W)
Super Ojay MiHK Amille (W) Tokaji Sean Preston DJ Vargtass (W)
Super Superior Backyard Baby Grimar (W) Veyron Super Apollon Giorgio Armani (W)
Yalumba Crimdon Belte Mr SilverDollar (W) Cane (S) Super Nikita Hajen (I)
Jasmine (S) Kung Bore NN-Sofie (W) Soraya Nikoo (S) Super Sonic Weron (I)
Yazid (S) Lurifax SHS SkeHK Zeus Pärla ÖHK
Bull Fighter (W) DJ Juliettan (W) Bindi Sue Crimdon Etwal A Ben Nevis (W) Andersens Hanne
Derraco (W) Flying Horse (W) Bluff Buff Crimdon Jou A Black Sheep (W) Jefferson A-P
El Dorado (W) NHK By By Mary Fly Crimdon Lannwit A Boomerang (W) Hierra Niña (W)
Smokescreen Chakana Crimdon Limye 

Tilldelad klassning/Bana 

Greyhound Whippet Greyhound Whippet 
Alingsås  Simrishamn  
M1=32 m1=4 M1=11 m1=9 
M2=18 m2=3 M2=10 m2=7 
M3=14 m3=1 M3=4 m3=3 
M4=16 m4=4 M4=9 m4=0 
M5=37 m5=0 M5=17  m5=0 
K1=6 k1=5 K1=3 k1=15 
K2=13 k2=0 K2=9 k2=7 
K3=15 k3=0 K3=17 k3=1 
K4=22 k4=3 K4=3 k4=5 
K5=10 k5=1 K5=12 k5=5 
Borås  Skellefteå  
M1=57 m1=26 M1=12 m1=0 
M2=51 m2=29 M2=21 m2=0 
M3=37 m3=14 M3=26 m3=0 
M4=22 m4=1 M4=14 m4=0 
M5=30 m5=6 M5=25 m5=0 
K1=17 k1=37 K1=12 k1=2 
K2=32 k2=13 K2=12 k2=1 
K3=46 k3=13 K3=22 k3=0 
K4=68 k4=14 K4=42 k4=0 
K5=80 k5=10 K5=29 k5=0 
Järbo  Västerås  
M1=13 m1=24 M1=6 m1=28 
M2=7 m2=7 M2=4 m2=24 
M3=10 m3=1 M3=4 m3=13 
M4=16 m4=0 M4=8 m4=1 
M5=13 m5=0 M5=11 m5=9 
K1=3 k1=37 K1=6 k1=31 
K2=6 k2=19 K2=7 k2=15 
K3=10 k3=9 K3=23 k3=15 
K4=11 k4=9 K4=7 k4=19 
K5=19 k5=5 K5=13 k5=26 
Landskrona  Åkersberga  
M1=9      m1=2 M1=70 m1=3 
M2=11 m2=3 M2=46 m2=7 
M3=10 m3=1 M3=53 m3=14 
M4=9  m4=3 M4=51 m4=2 
M5=15  m5=0 M5=73 m5=4 
K1=7     k1=16 K1=25 k1=29 
K2=10 k2=6 K2=48 k2=22 
K3=8 k3=9 K3=40 k3=14 
K4=10 k4=4 K4=44 k4=15 
K5=6 k5=0 K5=43 k5=4 
Midlanda  Älvsbyn  
M1=11 m1=9 M1=0 m1=5 
M2=10 m2=7 M2=0 m2=2 
M3=4 m3=3 M3=2 m3=0 
M4=9 m4=0 M4=0 m4=1 
M5=17  m5=0 M5=2 m5=1 
K1=3 k1=15 K1=0 k1=5 
K2=9 k2=7 K2=3 k2=5 
K3=17 k3=1 K3=1 k3=6 
K4=3 k4=5 K4=2 k4=8 
K5=12 k5=5 K5=2 k5=5 
 

 

Tilldelad klassning/Bana 

Greyhound Whippet Greyhound Whippet 
Alingsås  Simrishamn  
M1=32 m1=4 M1=11 m1=9 
M2=18 m2=3 M2=10 m2=7 
M3=14 m3=1 M3=4 m3=3 
M4=16 m4=4 M4=9 m4=0 
M5=37 m5=0 M5=17  m5=0 
K1=6 k1=5 K1=3 k1=15 
K2=13 k2=0 K2=9 k2=7 
K3=15 k3=0 K3=17 k3=1 
K4=22 k4=3 K4=3 k4=5 
K5=10 k5=1 K5=12 k5=5 
Borås  Skellefteå  
M1=57 m1=26 M1=12 m1=0 
M2=51 m2=29 M2=21 m2=0 
M3=37 m3=14 M3=26 m3=0 
M4=22 m4=1 M4=14 m4=0 
M5=30 m5=6 M5=25 m5=0 
K1=17 k1=37 K1=12 k1=2 
K2=32 k2=13 K2=12 k2=1 
K3=46 k3=13 K3=22 k3=0 
K4=68 k4=14 K4=42 k4=0 
K5=80 k5=10 K5=29 k5=0 
Järbo  Västerås  
M1=13 m1=24 M1=6 m1=28 
M2=7 m2=7 M2=4 m2=24 
M3=10 m3=1 M3=4 m3=13 
M4=16 m4=0 M4=8 m4=1 
M5=13 m5=0 M5=11 m5=9 
K1=3 k1=37 K1=6 k1=31 
K2=6 k2=19 K2=7 k2=15 
K3=10 k3=9 K3=23 k3=15 
K4=11 k4=9 K4=7 k4=19 
K5=19 k5=5 K5=13 k5=26 
Landskrona  Åkersberga  
M1=9      m1=2 M1=70 m1=3 
M2=11 m2=3 M2=46 m2=7 
M3=10 m3=1 M3=53 m3=14 
M4=9  m4=3 M4=51 m4=2 
M5=15  m5=0 M5=73 m5=4 
K1=7     k1=16 K1=25 k1=29 
K2=10 k2=6 K2=48 k2=22 
K3=8 k3=9 K3=40 k3=14 
K4=10 k4=4 K4=44 k4=15 
K5=6 k5=0 K5=43 k5=4 
Midlanda  Älvsbyn  
M1=11 m1=9 M1=0 m1=5 
M2=10 m2=7 M2=0 m2=2 
M3=4 m3=3 M3=2 m3=0 
M4=9 m4=0 M4=0 m4=1 
M5=17  m5=0 M5=2 m5=1 
K1=3 k1=15 K1=0 k1=5 
K2=9 k2=7 K2=3 k2=5 
K3=17 k3=1 K3=1 k3=6 
K4=3 k4=5 K4=2 k4=8 
K5=12 k5=5 K5=2 k5=5 
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ÅRETS GREYHOUND:  
NO MORE LEGEND

No More Legend(Hallucinate - Air Song) 
är uppfödd av Almandins Kennel och ägs 
av Anita och Lars Wicander som tävlar 
för SHS.

No More Legendstod överst på prispal-
len hela 16 gånger förra året. Bland hans 
segrar fanns två av de allra största loppen 
- Agria Svenskt Avelslopp och Svenskt 
Greyhound Derby. Bara en endaste gång 
var han utanför prispallen och det var i 
SM finalen, dit han tagit sig i kraft av två 
raka segrar. Förutom alla dessa segrar har 
hans tider varit historiskt bra, under 32,50 
i femton lopp, bara två gånger har han 
sprungit 550 meter på en tid över 32,50.

Lasse och Anita hade, som många kan-
ske vet, en bror till No More Legend som 
var extremt talangfull men som på grund 
av skada gick ur tiden som allt för ung. 
Bara några dagar efter att de varit tvungna 
att ta bort denne Advantage var Lasse och 
Anita och tittade på derbyt på Åkers Ka-
nal där No More Legend deltog. Han tog 
sig till semifinalen men blev där diskad 
för en händelse som hans dåvarande mat-
te inte uppfattat. Lasse blev då erbjuden 
att ta över hunden, ett erbjudande som 
Lasse vid tillfället inte tog så allvarligt 
på men inte heller riktigt kunde släppa. 
Några veckor senare var det överenskom-
met och No More Legend flyttade hem till 
dem på prov. Kärlek uppstod och även om 
förhoppningarna på hunden i början inte 
var så stora så började resultaten rulla in 
ganska direkt

No More Legend påminner på många 
sätt om sin bror men är kanske lite mju-
kare till sättet, berättar Lasse. Han är glad 
och positiv och med på allt, en mycket 
träningsvillig hund. Efter en längre trä-
ningsvila hos familjen Wicander är de nu 
igång igen. Vi brukar låta honom springa 
mellan oss i ridhus under vintern och det 
gör han så gärna, om och om igen till hans 
storknar. Inför kommande säsong finns 

det många nya hundar att försvara titlar 
mot och dessutom hoppas vi förstås på 
den vi missade, nämligen SM.

Vid frågan om hur man gör för att vin-
na titeln ÅRETS HUND tvekar Lasse en 
stund - han fortsätter sedan med att man 
måste förstås ha rätt hund för det, No 
More Legend har förutsättningen. Han 
har viljan, han ger sig inte och plockar 
fram en växel till om det behövs. Mitt bäs-
ta tips, säger Lasse till slut - är nog isåfall 
att vara noga med hundarna och passa sig 
för småskador och lära sig av de erfaren-
heter man får. 

I denna familj finns det erfarenhet då 
man hållit på med sporten längre än vad 
många av oss gått i skor men med No 
More Legend vinner familjen Wicander 
sin första ÅRETS HUND titel. Det är inte 
annat än att man anar att Lasse gärna vill 
att samtalet ska ta slut så han kan gå och 
berätta den glada nyheten för Anita och 
klappa om sin Joffe som säkerligen tar 
nyheten med ro.

Övriga nominerade - Årets Grey-
hound:

Bromstick Zazu
Curry Kanon
Ed Vinn
Jack
O’Såfina
 

ÅRETS GREYHOUND TIK: 
O´SÅFINA
O’Såfina (Hallucinate - Air Song) är upp-

Årets hundar 2011

född av Almandins Kennel och ägs av 
Jane och Roland Pettersson som tävlar för 
SHS.

O´Såfina har haft ett sagolikt år, en enda 
gång var hon utanför pallen och det var i 
Avelsloppsfinalen. I övrigt har hon bara 
första och andraplatser i alla sina lopp, 
mest första förstås. Hela 13 segrar hann 
hon med och utav dessa finner vi bland 
annat Tik-SM, Västvenskt Oaks, Easter 
Rose Bowl och Boråstiken. De få gånger 
hon inte vann så var det nästan alltid en av 
hennes bröder som stod överst på pallen.

Att O’Såfina kom till familjen Petters-
son var lite utav ett lyckokast. De hade 
bestämt sig för att de ville ha en tik i kullen 
efter Hallucinate och Air Song. Nu blev 
det ju bara två tikar så Jane sa till uppfö-
daren Christina Glimskog att ta du den 
du vill ha så tar vi den som blir över - och 
över det blev alltså Årets Tik och en av 
de mest framgångsrika tikarna på många 
år - O’Såfina. 

Jane beskriver sin hund som pigg och 
glad, en hund som hänger med på det 
mesta. Hon är världens myshund inne 
men ganska tuff när vi är ute. Detta är 
en av de saker Jane tror att O’Såfina har 
nytta av som kapplöpningshund. “Hon 
är ju helt orädd och slänger sig in mellan 
sina stora bröder. Jag har aldrig sett henne 
backa från en tät situation på banan.” 

Sitt eget bidrag till O’Såfinas framgång 
är Jane lite mer osäker på. Men hon näm-
ner att hon är väldigt noga med att kolla 
igenom sina hundar efter all träning och 
att hon stretchar och masserar dem regel-
bundet. I övrigt springer de lösa och far 
över stock och sten, funderar Jane vidare, 
så det kan kanske vara en del av fram-
gångsreceptet. 

När det gäller målsättningen inför 
kommande år dröjer Jane lite med svaret 
och hamnar i att de hoppas på att kunna 
vara med och göra bra ifrån sig, och andra 
lite försiktiga formuleringar. I bakgrun-
den hörs en bekant röst, det är Roland 
som ropar ifrån soffan - “Vi ska vinna Der-
byt” hörs det till slut. Och varför inte – det 
var väl några år sen nu som en tik vann 
detta traditionstyngda lopp. O’Såfina har 
varit tvåa två gånger, är det någon som 
ska göra det så är det väl hon. 

Övriga nominerade - Årets Greyhound 
Tik:

Annies Song
Elektra
Gnista
Moonami
Playa Marina

ÅRETS GREYHOUND SPRINT: 
ED VINN

Ed Vinn (Segundo - Poppie) är uppfödd 
av Sjudragets Kennel och ägs av Ann-
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Chatrin Holmkvist som tävlar för SHS.
Under 2011 kammade Ed Vinn hem 

hela 16 segrar. I hälften av alla de lopp han 
startade i noterades en tid under 18.50. 
Bland hans segrar finner vi European CC, 
Sprinterderbyt och Sylvia Flash där han 
dessutom raderade ut ett urgammalt ban-
rekord.

Att det skulle bli en Ed Vinn hemma 
hos familjen Holmqvist var inte så noga 
planerat men efter att ha träffat honom 
vid sex veckor så var saken biff. Han skilj-
de sig en aning i färgen från sina syskon 
och därför blev det just han.

Som hund beskriver Ann-Chatrin Ed 
Vinn som rolig men mycket intensiv. Han 
går in för allt han gör till 100 % om det 
så är att skälla på ett rådjur, fara runt i 
trädgården eller ställa till med något an-
nat hyss. Ed Vinn är inte en hund som 
passerar obemärkt. Denna intensitet tror 
dock Ann-Chatrin att han har nytta av på 
banan. Så fokuserad som han är där är han 
egentligen ingen annanstans och i loppen 
har han förstås nytta av sin enorma vilja.

Hur man gör för att träna årets sprinter 
påstår sin Ann-Chatrin inte ha en aning 
om, trots att hon och Ed Vinn erövrat ti-
teln två år i rad nu. Nä, han gör det mesta 
själv han, jag gör då inget speciellt säger 
Ann-Chatrin, han bara är så duktig. Det 
hon möjligen tror kan vara viktigt är att 
vara lite försiktig och inte träna och köra 
hunden för mycket på banan. 

I skrivande stund ligger Ed Vinn och 
sover och det verkar bli mycket sovande 
denna vinter. Där familjen Holmkvist bor 
kan mycket väl vara den enda snöfria plats 
i landet just nu så där råder vila och på sin 
höjd ett par halkiga promenader.

Till sommarn hoppas Ed Vinn att få 
vinna sprint SM. Det var ju lite snöpligt 
med en skada under SM förra året. Även 
om Ed Vinn har noterat fina resultat på 
medeldistans så är det inte någon sådan 
satsning på gång. Det finns så många fina 
sprinterlopp och det vet jag ju att han kan. 
Och så kan vi väl bli årets sprinter ett år 
till, säger Ann-Chatrin men både hon och 
jag vet att även om tonen är skämtsam 
så är det alls ingen omöjlighet. Men nog 
är det väl en härlig ironi att sonen till en 
av våra främsta stayerhundar nu är vår 
främsta sprinter.

Övriga nominerade - Årets Greyhound 
Sprint:

Crimdon Cobra
Elf
Gnista
Rapp
Pennys Trix

ÅRETS GREYHOUND ROOKIE: 
SUPER SUPERIOR

Super Superior (Apollons Pearl - Concor-
de) är uppfödd av Nattfaris Kennel och 
ägs av Annette Robertzon som tävlar för 
7HS.

Super Superior har hunnit med sexton 
lopp och bara tre gånger var han utan-
för pallen. I sina lopp erövrade sex segrar 
trots mycket kvalificerat motstånd. Han 
vann Debutantloppet, Rookie Stake och 
European CC Puppy. I Sprint SM-kvalet 
gjorde han sin fjärde start och tog sig till 
final där han slutade fyra.

Att Super Superior skulle hamna hem-
ma hos Annette var inte alls meningen 
men efter viss övertalning så låg han där 
i soffan. Ja, och det är jag ju glad över nu, 
säger Annette. Han är en kul hund som 
håller igång gänget här hemma med vilda 
lekar. När Super Superior gör något så gör 
han nämligen det ordentligt - om det så 
handlar om att strimla en matta, leka med 
sin papillon-kompis, som får stå ut med 
en del, eller att jaga trasan. Det är nog just 
den där övertygelsen och den inlevelsen 
som Super Superior går in med som är 
en av hans största tillgångar tror Annette. 
Hon berättar vidare att hon aldrig tidigare 
haft en hund som så omedelbart förstod 
vad tävlandet handlade om. Han var bra 
direkt, från första loppet, säger Annette 
och låter än idag en smula förbluffad. 

Vägen till framgång tror Annette ligger 
i att hunden ska få ha det bra. Hunden 
ska få vara älskad och ha roligt. Hennes 
hundar har alltid bott inne och med det 
fått erfarenheter och en trygghet som hon 
menar att de kan ha nytta av även som 
kapplöpningshundar, i kombination med 
goda gener förstås.

Just nu är det ingen vidare fart i Borås-
trakten, nej Super Superior tycker att det 
är alldeles för kallt just nu. Lite prome-
nader blir det väl men inte mycket mer. 
Men även i år ska det väl bli vår till slut 
och då hoppas Annette att Super Superior 
ska utvecklas ytterligare. I år spetsar de 
in sig på Avelsloppet och SM för det året 
hunden fyller tre är ju ofta det bästa menar 
Annette. Har hon rätt så finns det all an-
ledning för den främsta eliten att huka sig 
i bänkarna när Super Superior ger sig ut 
för att erövra nya titlar. Bara den hemska 
kylan släpper först...

Övriga nominerade - Årets Greyhound 
Rookie:

Capone
Chicago
Ksara
Risto
Starscream

ÅRETS GREYHOUND VETERAN: 
MOSS
Moss (First Charter - Hanko) är uppfödd 
av Anki Persson och ägs av Stina Lundin 
men har tränats av Anna-Lena Landén 
som tävlar för SHS.

Som veteran gjorde Moss åtta starter 
och tog fem segrar. Han kvalificerade sig 
till Veteran SM som elfte rankade hund 
men tog obesegrad hem titeln. Utöver det 
vann han också 7HS Old Dogs och Damer-
nas Veteran. 

Stina berättar att hennes första möte 
med Moss var hemma hos My när Moss 
var ungefär ett halvår gammal. Hon och 
hennes dåvarande sambo hade pratat om 
att skaffa en hane och när Moss stod där i 
all sin skönhet så var det ingen som helst 

tvekan. Man kan nog säga att han valde 
mig - och ja jag valde ju honom också, vi 
valde väl varandra helt enkelt.

Stina beskriver sin hund som mycket 
kärleksfull och berättar att han är mycket 
nära sina människor. Men på banan är 
det full fokus som gäller och denna fokus 
ihop med hans klockrena jaktinstinkt är 
några av de faktorer som Stina tror har 
gjort honom så framgångsrik. Både hon 
och tränaren Anna-Lena har varit noga 
med kontinuiteten och hållit igång grund-
träningen året runt. Han är ett riktigt va-
nedjur, säger Stina, och han gillar fasta 
rutiner. Även träningen har blivit en vana 
som säkerligen bidragit till att Moss har 
kunnat tävla så framgångsrikt ända fram 
till i höstas.

Nu, med sex år i bagaget, har Moss 
dragit sig tillbaka och fokuserar mest på 
hur man ligger skönast i soffan. Fram-
över hoppas han få springa på stränder, 
käka praliner och fortsätta att utveckla 
sina olika tekniker för att just ligga skönt 
i soffan.  

Övriga nominerade - Årets Greyhound 
Veteran:

Bay Anchovy
Cherokee
Concorde
Moonshadow
Ängla

ÅRETS WHIPPET: 
BANANA SPLIT
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Banana Split (BS Jonathan - El Ponyta) 
är uppfödd av Axrace Kennel och ägs av 
Marie-Louise och Kurt Rönnberg som täv-
lar för VHS.

Banana Split har, som de flesta vet, 
många bra år bakom sig. Hela fem gånger 
har han plockat hem Årets Hund titeln 
så den här intervjun görs inte för första 
gången. Under 2011 startade Banana Split 
21 gånger. Han vann imponerande 13 seg-
rar och endast fyra gånger var han utan-
för pallen. En av dessa gånger var i SM-
finalen. Däremot så vann han bl a Kanis 
Elitlopp och Deltawhippen och satte dess-
utom nytt banrekord på Midlandabanan.

Historien om Banana Split började i 
en valphage hemma hos uppfödaren när 
Banana Split var ungefär sex veckor. Fa-
miljen Rönnberg var överens om att det 
skulle köpas en hane i den kullen men 
en viss oenighet rådde om vilken. Men 
så plötsligt så fick jag en så stark känsla, 
berättar Kurre, att det skulle vara just han, 
så då blev det så. Dessutom såg vi sen att 
han hade lite längre rygg än de andra, och 
det kan man ju ha nytta av.

Hemmavid är Banana Split en glad fi-
lur med barnasinnet i behåll. Trots sina 
sex år fyllda kommer han ofta springande 
med ett mjukdjur i munnen. På banan är 
det dock full koncentration och det som 
gjort honom så framgångsrik tror Kurre 
är hans extrema jaktinstinkt i kombination 
med hans goda gener.

Frågan hur man gör för att få fram en så 
här duktig hund känns ju extra relevant i 
det här sammanhanget men svaret är trots 
de stora framgångarna tvekande. Till slut 
framträder en stark övertygelse om att det 
viktigaste man kan göra är att se till att 
hunden har det bra. En glad hund har 
goda förutsättningar att bli framgånsgrik, 
säger Kurre. Våra hundar är familjemed-
lemmar, de är med oss överallt och sover i 
sängen. Och apropå att få följa med över-
allt så åker familjen, och förstås då även 
hundarna, till Spanien i månadsskiftet, 
något de gjort i fem år nu. Vi är borta i två 
månader och på vägen hem stannar vi till 
i Tyskland och drar igång träningen på en 
bana där nere. 

I maj hoppas makarna Rönnberg på 
att Banana Split ska komma hem till Sve-
rige laddad till tusen. Målsättningen är 
att Banana Split ska få fortsätta tävla.Han 
är ju som sagt sex år fyllda så vi får väl se 
vad han orkar, funderar Kurre. Oavsett 
den fortsatta tävlingskarriären så hoppas 
Banana Split också på att bli pappa nästa 
år och då är det nog mycket sannolikt 
att den hane som har den längsta ryggen 
får vänja sig vid att fira vårens ankomst i 
soliga Spanien och sova i sängen hemma 
hos familjen Rönnberg. Finns det hjärte-
rum så...

Övriga nominerade - Årets Whippet:
Bryan Adams
CA-Gibson
DJ Vargtass
Marrachino

ÅRETS WHIPPET TIK: 
KORUNA
Koruna (Jykä - Tre Rand) är uppfödd av 
Moneysteps Kennel och ägs av Göran Jo-
hansson och Linnea Burman som tävlar 
för NHK.

Årets Whippet Tik Koruna stod föregå-
ende år på prispallen i tio utav tolv lopp. 

Hon har hela tiden sprungit i den högsta 
klassen men har trots detta tagit hem fyra 
segrar. I tik SM kom hon tvåa blott en halv 
whippetlängd efter vinnande Hembra.

Koruna är alltså en egen uppfödning 
och att Koruna skulle stanna på kenneln 
bestämdes nästan i samma sekund som 
hon kom ut. Hon var ju så vacker och så 
visade hon direkt att hon var en liten dam 
att räkna med, berättar Linnea. Som hund 
är hon pigg och glad och har ofta ett hyss 
i rockärmen. Hon är alltid på G, både ute 
och inne. På banan har hon stor nytta av 
sin vilja menar Linnea. Hon är ju inte di-
rekt blyg, säger hon, utan hon ger sig in 
överallt - och så springer hon ju fort.

För att nå framgång och till slut få ti-
tulera sig Årets Whippet Tik tror Linnea 
att det är viktigt att åka runt och tävla 
mycket på olika banor, Det är bra, menar 
hon att hundarna får erfarenhet från olika 
banor och att de får möta olika hundar och 
därmed utvecklas. 

Just nu är det däremot inte så lätt att 
träna hund hemma på kennel Money- 
steps. I helgen hade de - 38 grader och un-
der hela februari brukar det vara alldeles 
för kallt för någon träning. I mars brukar 
vi kunna köra igång lite försiktigt och i 
maj kanske vi kan börja träna på bana.

Sverige är ju som alla vet ett avlångt 
land och det är inte annat än att man im-
poneras av de framgångar som Koruna 
nått trots kyla och långa avstånd. Och i 
är det ju dessutom något lite närmare till 
SM, så vi kan nog vara ganska säkra på att 
Koruna kommer att göra ett nytt försök på 
den titeln.

Övriga nominerade - Årets Whippet 
Tik:

Hembra
JJ Sahlin
Mocca Muosse
Pandora

Vid pennan Malin Månsson

När Svenska Spel fick tillstånd att till-
sammans med SHCF bedriva vadhållning 
i samband med hundkapplöpning gick vi 
in i ett samarbete där vi inte på ett bra sätt 
kunde vara med och påverka utformning-
en av spelet, tävlingarna och sporten.

Att gå från 0 kr till en årsomsättning på 
över 300 miljoner och med spel varje kväll 
året om och i huvudsak på utländska lopp, 
var ju helt fantastiskt. Men då denna spel-

form inte hade någon tradition i Sverige, 
så var det nog mest nyhetens behag som 
gjorde dessa siffror. Snart började omsätt-
ningen att sjunka och Svenska Spel pro-
vade nya spelvarianter utan någon större 
lycka. Efter fem år så tyckte man att det 
räckte och la ner spelformen. Samtidigt 
är det en självklarhet för ett företag av 
Svenska Spels dignitet, att göra en sådan 
satsning. De vill givetvis gå ut stenhårt 
och försöka få tillbaka investerade medel 
så fort som möjligt och generera vinst till 
bolaget, det är ju deras självklara mål. 
Men vi ska ha mycket att tacka Svenska 
Spel för, de gjorde stora investeringar 
som vi har glädje av idag.

Att spela på hundkapplöpning är för 
en inbiten hundkappare både roligt och 
spännande, men även för oss blir det job-
bigt att spela varje kväll och dessutom 
försöka hänga med på de utländska ba-
nornas hundar. Att då tro att andra ut-
omstående ”spelare” ska fångas till detta 
spel varje dag tror jag är naivt.

Men jag tror att det ändå är möjligt 
att försöka bygga upp ett riksspel i egen 
regi. Där vi kan börja i liten skala och 
utöka vartefter. Vi har inte de vinstkrav 
som ett företag har oavsett om de heter 
Svenska Spel eller nånting annat. Idag 
finns det mycket stora möjligheter med 
dagens teknik, både IT-mässigt, tekniskt, 
WEB-TV m.m. jämfört med bara för någ-
ra år sedan. Att börja med spel en gång 
per vecka på någon av våra banor, typ 
”fyrklöver”. Hitta samarbete med någon 
Irländsk bana att fortsätta med under 
vinterhalvåret också varje lördag. Jag tror 
bara bland hundkappare att detta skulle 
kunna generera en del och låta det sedan 
sprida sig till fler intresserade.

Det kan säkert hos en del förefalla 
naivt att komma med dessa idéer men 
jag tror att om vi ska ha en framtid där vi 
kan få in lite bättre ekonomi i sporten så 
tror jag att vi själva måste agera.

Vi motionerar om att SHCF tillsätter en 
grupp som får till uppgift att utreda:

Bedriva riksspel i egen regi
Lagkrav
Vilka tillstånd krävs
IT-lösningar/säkerhet
Bemanning
Kostnader
SHS

MOTION 8
Angående SM

Jag har även förslag på att det skall 
ställas krav på klubbar som vill/ska söka 
SM. Min mening är att för att få SM status 
ska det finnas ett minimum på prispengar 
i varje klass.

Mikael Olsson, CIM

MOTION 9
Angående Årets Hund

Div. Tävlingar, Årets hund (tik) (sprint) 
(whippet) mm.

Alla banor har varsin div. tävling. För 
att få lite klass på tävlingarna så använd 
de klassiska loppen som tex. Östersjö po-
kalen, gåsaloppet, mälartrofen, skellefte-
åtrofen, deltapokalen mfl. Det måste fin-
nas ett minimum på prispengar typ 2000 
kr till vinnaren.

Dom 8 bästa resultatet räknas vid årets 
hund, sprint, tik, stayer, whippet. Poäng-
räkning 7,5,4,3,2,1

Mikael Olsson, CIM

Motioner, forts från sid 15
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Parning i februari 2012 

Vid intresse av denna parning kontakta My Leffler kennel Sjudraget 
 tel: 08-53028281 eller mobil 0707457102 

                 
             Line of Fire                          &                 Run Mary Ann 
         Top Honcho – Mind the Way                            Lydpal Sammy – Cold Mary Gold 

 
 
     

 

 

 

 

 

Frusen sperma till salu                Australiensiska munkorgar 
Tough Hombre      3000.-             och amerikanska kennel- 
Long Tack             2000.-              munkorgar finns hemma  
Tadys Champion  1000.-              för försäljning. 

  

Group 1 John Casey winner, 
Group 1 St Leger winner,   
Group 1 Tote Gold Cup Finalist,  
Derrys ltd Open 575y winner, 
The Fairways Hotel Open 550y 
winner, The Red Mills Racer 
Champion Unraced Stake 2:a, 
Line of Fire är far till Risto 
(nominerad till Årets Rookie) 
tillsammans med  Spirited Away 
(helsyster till I Am och 75 % 
syster till Run Mary Ann) se 
Burnt Sienna´s tik linje.  

Vinnare av: 
Årets Tik 2007 
Tik SM 2007 
Skellefte Trofén 2007 
Tik Masters 2008 
Landskamp Sprint 2008 
Nualas Star Challenge 2008 
Bästa tid 550m 32.04, haft dagens 
snabbaste tid många gånger. 
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Under trettonhelgen avhölls den 
stora hundutställningen MyDog i 
Göteborg. Under de fyra dagar eve-

nemanget pågick kom totalt 33 895 besö-
kare till Svenska Mässan (enligt MyDogs 
officiella websida). 

På plats för att visa upp hundkapplöp-
ningssporten fanns ett gäng glada med-
lemmar från SDA-GHK och i år även från 
7HS, tillsammans med några åtminstone 
nästan lika glada kapplöpningshundar, i 
en egen monter.

Syftet med montern var att visa upp 
kapplöpningshundar av olika raser, berät-
ta om hundarna och om sporten samt att 
bemöta de uppfattningar, ibland felaktiga, 
som finns om vår sport.

Det blir uppenbart när man möter 
andra hundintresserade att de är nyfikna 
på sporten och det känns mycket värde-
fullt att de får tillfälle att ställa frågor och 
träffa våra hundar. En av de vanligaste 
kommentarerna om hundarna var: “Vad 
lugna de verkar, de ser ju helt galna ut när 
de springer…”

Ett mycket uppskattat inslag var att det 
fanns möjlighet att spela. Två gånger per 
dag visades inspelade lopp på storbilds-
skärm i montern och i god tid innan pre-
senterades egentillverkade startlistor och 
spelkuponger. Detta samlade stora skaror 
som stundtals mycket engagerat hejade på 
de hundar de tippat på. Till de som tippat 
något så när rätt delades ut priser skänkta 
av våra sponsorer och samtidigt med pris-
utdelningen sprang vår flitiga monterper-
sonal omkring bland publiken och delade 
ut broschyrer med årets tävlingsdagar. Vid 
varje speltillfälle deltog mellan 50-70 per-
soner.

Vi hoppas förstås att detta ska hjälpa 
till att sprida ett gott rykte om sporten och 
på sikt öka intresset av såväl våra hundar 
som våra aktiviteter. I montern fanns där-
för även informationsmaterial om sporten 

MyDog i Göteborg

med kontaktuppgifter, tränings- och täv-
lingsdagar, listor på uppfödare mm.

Varje dag deltog vi också i rasparaden 
med tävlingshundar av flera olika raser, 
iförda nummertäcken, och vid ett par av 
tillfällena hade vi egen speaker som gjorde 
lite extra reklam för sporten.

Detta var fjärde året vi deltog på mäs-
san och intresset för vår monter bara ökar. 
Vi uppmanar alla sällskap som får möj-
lighet att delta i liknande evenemang att 
ta chansen och vi hjälper gärna till med 
tips och delar med oss av de erfarenheter 
vi gjort.

SDA/GHK & 7HS genom Malin Måns-
son

Malin Månsson i montern.

En glad Johannes Eriksson i uppvisningsta-
gen.

En lugn whippet i montern.
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FÖRBUNDSNYTT
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 Styrelse-
möten” eller kontakta förbundssekrete-
raren. Senast 14 dagar före mötesdatum 
ska ärenden meddelas förbundssekre-
teraren (helst via e-post), för att diarie-
föras och sättas upp på dagordningen:

SHCF Förbundsstyrelsen
c/o Malin Månsson,  
Bodaredal 330, 446 93 Skepplanda. 
E-post: shcf@shcf.se
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Texten är hämtad från SHCFs förbunds-
cirkulär 01-02 2012.

Förbundscirkulär 01/2012
Fördelning av ombud för kongress och för-
bundsfullmäktige 2012

Nedan anges det antal ombud Ni vid 
Era årsmöten skall välja till Förbundsfull-
mäktige, FF, respektive kongress. Supple-
anter skall väljas lika många som de ordi-
narie ledamöterna.

Antalet kongressombud ligger också 
till grund för faktureringen av sällskapens 
årsavgift/medlemsavgift tillsammans 
med grundavgiften. Sällskapens medlems-
avgifter ska uppgå till 68 000 kr att fördelas 
med 3 000 kr i en fast avgift inkluderande 
1 ombud samt en rörlig avgift om 2500 kr 
per ombud utöver ett ombud.

Uppgifter om genomförda val skall 
vara SHCF tillhanda senast den 15 mars 
2012. Till dessa handlingar skall bifogas, 
årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, 
verksamhetsplan, revisionsberättelse samt 
resultat- och balansräkning för 2011.

Förbundscirkulär 02/2012

Kongress, inkomna motioner:
Till kongressen har bilagda motioner in-
kommit i enlighet med stadgan § 4.07.01.

Underrättelse om dessa lämnas i enlig-
het med stadgan § 4.07.02.

Inkomna motioner kommer att behand-
las av förbundsstyrelsen. Motionerna med 
förbundsstyrelsens yttrande utsändes se-
nast den 20 mars då även förbundsstyrel-
sens propositioner utsändes till sällskap 
och kongressombud.

Tiden för nominering av kandidater till 
valberedningen går ut den 15 februari och 
valberedningens förslag ska vara sällskap 
och kongressombud tillhanda senast 20 
dagar innan kongressens genomförande.

Motion 1
Motion angående Starttid tävling.

Starttid för tävlingar under sommartid 
borde senareläggas. Förslagsvis från 15:e 
juni till den 15:e ( ev 30:e ) augusti ska inte 
tävlingar börja tidigare än kl 17.00.

Motivering: Idag verkar alla tävlingar 
genomföras enligt angiven starttid utan 
hänsyn till värme/luftfuktighet vilket har 
märkts under 2011 då flera hundar har bli-

vit mycket dåliga efter genomförda lopp.
Åsa Wall, GHS

Motion 2
Motion angående Medlemskap.

Anser att vi SKA genomföra att vi 
hundkappare SKA vara medlemmar i den 
klubb som vi geografiskt tillhör enligt vår 
bostadadress. Endast synnerliga skäl ska 
finnas för att man ska kunna vara medlem 
i en annan klubb. En kan vara att man får 
vara kvar i sin första klubb trots att man 
flyttar ur det geografiska upptagningsom-
rådet.

Motivering: det är alldeles för vanligt 
i dag att medlemmar byter klubb år från 
år, oftast helt utan anledning eller p.g.a. 
osämja. Det är på tiden att vi hundkap-
pare lär oss att hålla sams och att skilja på 
klubbarbete och personliga relationer.

Åsa Wall, GHS

Motion 3
Motion angående Andra Omvägning

Vårt regelverk kan idag, då det inte 
förekommer spel av större format, synas 
lite övermaga. Ett exempel härpå är regel-
verkets § 8:33 ang. hundarnas vikt. Den 
första vägningen kan vi köpa, men den 
andra vägningen anser vi kan tagas bort. 
Skälet härför är att det idag inte fungerar 
på alla banor och i sak är till för att förhin-
dra doping t.ex. i form av mat eller vatten. 
Det handlar då om negativ doping. Vem 
skulle idag pumpa i sin hund några liter 
vatten för att den skall gå sämre ?

Vårt förslag: Tag bort den andra väg-
ningen inför start

Styrelsen SDA-GHK

Motion 4
Angående Årets Hundtitlar

För att en Årets Hundtitel skall delas 
ut, måste det ha gått minst 4 st lopp på 
distansen ”den kategori titeln delas ut i” 
och den hund som erhåller titeln måste ha 
deltagit i minst 3 st av dessa lopp.

För det mesta är det ju så att det går 
betydligt fler lopp, men när så inte är fal-
let, så ska man stå över det året. Detta för 
att när man efter 2, 5, 10 eller 20 år ser 
tillbaka och vill veta vilka de bästa och 
gedignaste hundarna var, så kan det bli 
helt missvisande.

Därför tycker vi även att man skall stå 

över Årets Stayer 2011 då det enbart gick 1 
lopp på distansen. Vi vill inte på något sätt 
säga att vinnande hund skulle vara dålig 
eller ifrågasätta hennes kapacitet ej heller 
är det ju hennes fel att inga fler lopp blev 
av. Men faktum kvarstår att bli utsedd till 
Årets Hund på enbart 1 lopp är inte merit 
nog. Vilka skulle de 6 nominerade vara 
då? Alla i loppet?

I Finland har man regeln att det måste 
ha gått minst 4 lopp i kategorin, vi kanske 
ska ha fler men vi föreslår fyra.

SHS

Motion 5
Ang. översyn av riksbanornas inventarier

Vi motionerar om en översyn av hur de 
inventarier som idag finns på de tre riks-
banorna, Åkers Kanal, Landskrona och 
Borås, ska hanteras.

Vem äger dessa?
Hur ska dessa få disponeras?
Vem står för underhåll?
Vad gäller vid avyttringar?
Idag råder det stor oklarhet om vad 

som gäller.
SHS

Motion 6
Angående riksspel

Bakgrund. Sedan några år tillbaka be-
drivs, som bekant, inget riksspel för hund-
kapplöpningssporten.

Dessutom börjar den banspelsutrust-
ning som finns ute på våra banor, för det 
lokala banspelet, att fungera allt sämre 
och i en del fall till och med upphört att 
fungera.

Fortsättning sid 12
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Maj
5/5 Lördag Åkers Kanal
12/5 Lördag Västerås
13/5 Söndag Alingsås
19/5 Lördag Borås
19/5 Lördag Tommarp ÖM Loppet
19/5 Lördag Åkers Kanal
26/5 Lördag Landskrona
26/5 Lördag Skellefteå
26/5 Lördag Åkers Kanal
31/5 Torsdag Borås Företagskväll

Juni
2/6 Lördag Midlanda Deltasprinten
3/6 Söndag Alingsås
3/6 Söndag Västerås
6/6 Onsdag Skellefteå
9/6 Lördag Borås
9/6 Lördag Åkers Kanal Derbyt Kvartsfinaler
12/6 Tisdag Åkers Kanal Derbyt Semifinaler
15/6 Fredag Skellefteå
16/6 Lördag Landskrona Sprintmästaren
16/6 Lördag Åkers Kanal Derby Final
20/6 Onsdag Järbo
23/6 Lördag Järbo
23/6 Lördag Tommarp YA Kappen,  
  Thumatorpstrofén
27/6 Onsdag Alingsås
30/6 Lördag Tommarp Östersjöpokalen
30/6 Lördag Åkers Kanal

Juli
1/7 Söndag Midlanda Deltapokalen
4/7 Onsdag Tommarp Roquietine 
  debutantlopp
7/7 Lördag Tommarp Silverskölden
7/7 Lördag Borås Freja Jubileum
7/7 Lördag Älvsbyn Kanis Elit
8/7 Söndag Älvsbyn Kanis Elit
14/7 Lördag Skellefteå
14/7 Lördag Västerås
21/7 Lördag Åkers Kanal SM Kvartsfinaler
22/7 Söndag Åkers Kanal SM Semifinaler
24/7 Tisdag Åkers Kanal SM Semifinaler

27/7 Fredag Åkers Kanal Finaler övriga cuper
28/7 Lördag Åkers Kanal SM Finaler

Augusti
4/8 Lördag Västerås
7/8 Tisdag Borås Borås Weekend / EM
11/8 Lördag Älvsbyn Älvsbyloppet
12/8 Söndag Borås Borås Weekend / EM
18/8 Lördag Järbo
18/8 Lördag Landskrona Debutantloppet,  
  Kommunloppet
19/8 Söndag Skellefteå
25/8 Lördag Åkers Kanal
26/8 Söndag Alingsås Avelsloppet
26/8 Söndag Midlanda Deltatiken

September
1/9 Lördag Skellefteå
1/9 Lördag Åkers Kanal
2/9 Söndag Alingsås Avelsloppet Final
8/9 Lördag Västerås
9/9 Söndag Skellefteå
15/9 Lördag Borås
15/9 Lördag Midlanda The Ladies
15/9 Lördag Åkers Kanal
22/9 Lördag Borås
22/9 Lördag Järbo
29/9 Lördag Järbo
30/9 Söndag Alingsås Breeders

Oktober
6/10 Lördag Åkers Kanal
7/10 Söndag Alingsås Breeders Final
13/10 Lördag Borås Västgötaloppet
13/10 Lördag Åkers Kanal St. Leger,  
  Puppy Derby
20/10 Lördag Åkers Kanal St. Leger, 
  Puppy Derby Finaler
27/10 Lördag Landskrona Gåsaloppet, Tikmas- 
  ters Semifinaler
November
3/11 Lördag Landskrona Örehovstayern,  
  Gåsaloppet,  
  Tikmasters Finaler




