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Svag start på säsongen
I maj var det många inställda tävlingsdagar. SHS fick ställa in en dag, men har ändå 
haft fem tävlingsdagar, t.o.m. den 14/6. SkHK har hållit tävling, som vi rapporterar 
ifrån. I Alingsås har Avelsloppet avhållits i tre omgångar, med final den 14/6. Inget 
har kommit in från det, vi får se om det kommer till nästa nr.

Derbyt  
och SM
Inbjudningar till aktivi-
teter på Åkers Kanal och 
Landskrona finns med. 
Derbyt sid 5 och  13. 
SM se sid 14.

Doping-
debatten 
fortsätter
Se sidan 3

Easter Rose Bowl, final lördagen den 23/5 på Åkers Kanal, fr.v. tvåan Tindra, Anne-
lie Andersson, SHS, segraren Toxic Tea Fairy, Katarina Lindberg, GHS, sponsor Lars 
Wicander, trean Titan Buff, My Leffler, SHS, fyran Spirited Away, My Leffler, SHS, 
femman Wednesday, Ingegerd Bergwall, VHS, sexan Playa Negra T Sahi, SHS.

På ett regnigt Åkers Kanal, hölls finalen i Nualas Star Challenge, den 14/6. Fr. v. tvåan Titan 
Buff, My Leffler, SHS, handler Mats Wahlberg, segraren Ruff, A-C Holmkvist, SHS, handler 
Anna-Lena Landén, sponsor Birgitta Söderbert, trea Toxic Tea Fairy, Katarina Lindberg, 
GHS.
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NoHs skrivning av för-
ändring av stadgan 
för kongress och för-
bundsfullmäktige

Först vill jag framhålla att det är ett 
mycket glädjande initiativ som sty-
relsen för NoHs har tagit. Genom att 

konkret och brett inom organisationen ha 
aktualiserat frågan. Det är ytterligt ange-
läget att just demokratifrågorna diskute-
ras inom en organisation oavsett vilken 
ideologi och målsättning organisationen 
har. 

För vår organisation är det kanske än 
mer viktigt eftersom, vi historiskt har 
svårt att se långsiktiga målsättningar och 
planering som en väg till långsiktig ut-
veckling. Vi präglas fortfarande än idag 
av ”nybyggaranda” och fokusering på nä-
raliggande operativa spörsmål. Vår totala 
organisation är i mycket en reaktionsstyrd 
organisation, men borde vara aktions-
styrd. Reaktionsstyrd, vi reagerar i mångt 
och mycket på näraliggande dagliga pro-
blem och åtgärdar dessa, i många fall utan 
tanke på långsiktigheten. En aktionsstyrd 
organisation arbetar tvärt emot reaktions-
styrd, alltså med god framförhållning och 
planering, och som utgår ifrån fattade be-
slut om mål och strategier.

Hanteringen av demokratifrågorna är 
just öppningen för att nå effektivitet i den 
operativa verksamheten. Genom väl ge-
nomtänkta och långsiktiga målsättningar 
vid vår kongress skapas förutsättningar 
till förändringar som kan vara till gagn 
för vår sport.

Om 16-17 månader kommer 2010 års 
kongress att sammanträda och då går vår 
första fyra års kongressperiod till ända. 
Fram till dess vore det glädjande om vi 
diskuterade igenom dessa frågor grund-
ligt.

Tyvärr har kongressperioden hitintills 
präglats av ekonomiska problem, vikande 
medlemsantal ute i sällskapen, omorgani-
sation av verksamheten etc. Kongresspe-
rioden blir därför inte den värdemätare på 
de demokratiska förändringar som vid-
togs vid kongressen 2006 som den borde 
ha blivit under andra omständigheter. 
Däremot kan värdet av en organisation 
mätas i förhållande till vilka svårigheter 
organisationen klarat ut under tiden och 
hur dessa svårigheter har lösts. Det sist-
nämnda gäller på alla nivåer i vår orga-
nisation.

2010 har SHCF funnits i 50 år, vilket 
är glädjande. Men vi bör också analysera 
vart vi nått på dessa 50 och i så fall varför. 
Likaväl bör vi betänka vart bör vi vill nå 
de närmsta 50 åren. Långsökt men, histo-
rien ställd mot framtiden ger ändå en vink 
om vart vi kan nå, och då kan vi kanske 
fokusera på den nya kongressperioden.

När vår familj fick förmånen att be-
kanta oss med Greyhound 1993/1994 var 
detta en upplevelse som gick utanpå det 
mesta, det var fantastiskt. Så småningom 
kom vi också i kontakt med föreningslivet 
inom sporten och det var också en positiv 
upplevelse. Men vi slogs av hur kortsik-
tigt verksamheten bedrevs, både lokalt 
som centralt. För nya betraktare syntes 
den som att det var innevarande säsongs 
6-7 tävlingar som var det stora numret, 
därefter fanns det inget mer, nästa säsong, 
ja vi får se hur det går.

Som enskilda medlemmar funderade 
vi över, är verkligen hundkapplöpning 
något vi skall satsa på som en gemensam 
fritidssysselsättning. Kan föreningen lång-
siktigt garantera oss den service i form av 
träning/tävling som vi förväntar oss ge-
nom vårt medlemskap? Det är ju ändå en 
satsning som vi gör, och om vi har tur med 
att få ha en frisk hund på 5-6 år med aktiv 
tävling och träning, och därefter ansvar 
för hunden så länge den lever.

Läsaren kan ju nu undra vad detta har 
med NoHs skrivelse att göra? Minst en 
sak är i varje fall betydelsefull, vilken är, 
hur attraktiva är vi för en person som kan-
ske står i begrepp att bli medlem? Vad 
erbjuder vi medlemmen i form av fördelar 
genom medlemskapet i form av träning/
tävling inflytande etc.

Hundkapplöpning är i grunden en in-
dividuell sport som vi valt en kollektiv or-
ganisation och styrning för. Alltså är varje 
enskild medlems engagemang av oerhörd 
betydelse för verksamhetens utveckling. 
För att det enskilda engagemanget skall 
ges utrymme och möjlighet att sprida sig 
vidare är en gemensam och väl förankrad 
värdegemenskap betydelsefull. För orga-
nisationen är varje medlem betydelsefull 
oavsett om han/hon äger en hund eller 
inte. Följaktligen är en medlem med en 
klass ett hund, lika betydelsefull som en 
medlem som har en klass fem hund, eller 
en medlem som inte har hund.

Inför förändringen av stadgan vid kon-
gressen 2006 sökte vi se hur historien såg 
ut för de gångna åren.

De erfarenheter som gjorts under ti-
digare år var att varje sällskap hade sin 
stadga, i och för sig godkänd av SHCF. 
Detta ledde till att vi inte kunde visa att vi 
hanterade våra medlemmar lika inom or-
ganisationen. Detta medförde att vi kunde 
upplevas av medlemmarna och utomstå-
ende intressenter som inkonsekventa. Vil-
ket fick till följd att den samlade organisa-
tionen framstod som rörig och instabil.

Kongress hade vi vart annat år. Antalet 
röstberättiga ombud var 49 st. Kongressen 
arbetade mycket lite med strategier och 
målsättningar, men mer med frågor av 
operativ natur. Helt klart blev det så efter-
som det inte fanns några andra tillfällen 
att utöva inflytande på. Vilket medförde 
att rågången mellan förbundsstyrelsen 
och kongressen var oklar.

De beslut som kongressen tog fick för-
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bundsstyrelsen bära ansvaret för, trots att 
kongressen var ansvarig för beslutet. 

Ute i organisationen var det på grund 
av detta svårt att avgöra vem eller vilka 
som i grunden var ansvariga. 

Det antal ombud respektive sällskap 
hade beräknades utifrån att alla hade ett 
ombud i botten. Till detta kom, om säll-
skapet anordnat en tävlingsdag året före 
kongressen, ytterligare ett ombud. Där-
utöver fick sällskapet i proportion till an-
talet betalda hundlicenser ytterligare ett 
antal ombud.

Eftersom vi hävdade att vi var en all-
männyttig och ideell organisation var det-
ta förfarande känsligt. Bland de kriterier 
som används för att avgöra om en orga-
nisation är allmännyttig och ideell, ingår 
bland annat att avgöra om organisationen 
är öppen för alla och om principen en 
medlem en röst gäller.

Det kan sägas nu, att hade vi inte haft 
den nya stadgan 2006 hade vi inte erhållit 
något lotteritillstånd på central nivå gäl-
lande hela landet.

Genom att kongressen var vart annat 
år, och att det inte fanns någon annan 
”institution” att utöva inflytande genom, 
kom frågorna att bli som tidigare nämnts 
mycket av operativ natur. I operativa frå-
gor kom kongressen att ta beslut som den 
egentligen har uppdragit åt förbundssty-
relsen att ta. Även det motsatta förekom. 
Detta medförde att ute hos gemene man/
kvinna var det svårt att avgöra vem eller 
vilka som hade det yttersta ansvaret.

Kongressen har alltid varit hundkapp-
löpningssportens högsta beslutande or-
gan men egentligen aldrig kommit att 
arbeta som ett sådant.

Vi märkte redan då att kongresserna 
var för täta trots att det var ytterst få frå-
gor av strategisk karaktär som hanterades. 
De beslut som fattades av den arten hann, 
aldrig på ett ordentligt sätt arbetas igenom 
av förbundsstyrelsen innan det var dags 
för nästa kongress. Där nya frågor togs 
upp och fattades beslut om etc. Nyval till 
förbundsstyrelsen genomfördes på några 
poster. Vilket innebar att nya styrelseleda-
möter hamnade i en inskolningsprocess 
både i historia och nya beslut. Detta gav 
vare sig kongressen eller förbundsstyrel-
sen arbetsro. En arbetsro att genomarbeta 
fattade beslut och sätta nya mål.

Utöver kongressen fanns egentligen 
inget forum för inflytande mellan kon-
gresserna. De sista åren före stadgeänd-
ringen anordnades en ordförandekonfe-
rens per år. Något år blev konferensen inte 
av. Något förpliktigande om ansvar eller 
möjlighet till beslut fanns inte. 

Sammantaget kan sägas att det fanns ett 
stort behov av ökat inflytande. Samtidigt 
som det också fanns behov av en förbätt-
rad struktur inom hela vår verksamhet. 
Främst gällde det ansvarsfrågorna inom 
vår organisation samt att vid varje tillfälle 
fatta beslut på rätt nivå som sedan lätt 
kunde kommuniceras ut till de enskilda 
medlemmarna.

De övergripande skälen till stadgeför-
ändringen var följande:

Skapa en stadga som kan verka över 
tiden och ger möjlighet till gemensam ut-
veckling

Stärka kongressen som organ för för-
bundets strategier och mål samt i förhål-
lande till yttre intressenter

Ökat inflytande för sällskapen

Ökat inflytande för medlemmar
Renodla och stärka förbundsstyrelsens 

roll som utförare av kongressens beslut
Skapa arbetsro för kongress och för-

bundsstyrelse genom längre mandat man-
dattid och att därmed ge förutsättningar 
för ett planlagt långsiktigt arbete med mål 
och strategier

Stärka sällskapen så att dessa lokalt 
kan arbeta långsiktigt med utveckling

Stärka sällskapen genom att tydligt 
reglera förhållande medlem – sällskap

Jag har inte för avsikt att gå in och kom-
mentera de skäl som NoHs lägger fram el-
ler de förslag som de ställer. Dessa får na-
turligtvis prövas i det fall NoHs kommer 
in med en officiell motion till kongressen.

När det gäller tidsaspekten så är det 
som så, att motion till kongressen skall ha 
kommit in senast den 31 mars kongress-
året till förbundsstyrelsen. När det sedan 
gäller ett beslut rörande stadgeändring 
fattats detta med två tredjedels majoritet 
av kongressen, sedan är det klart.

Gert HenninGsson  

Ang styrelsens beslut i 
dopingärenden
De blodtörstiga 
vargarna vann!

Jag har sedan Benny Borg-tidens slut 
varit adjungerad på SHCF:s styrelse-
möten och för att undvika alla miss-

förstånd vill jag till att börja med meddela 
att jag har mycket stor respekt för ledamö-
terna i SHCF. De arbetar helt utan ersätt-
ningar och helt utan egen vinning i något 
avseende. Inkomsterna är noll och utgif-
terna för att sitta i styrelsen inte försum-
bara. Drivkraften har jag sett varit deras 
kärlek till vår sport. De är mycket kunni-
ga, uthålliga och arbetar med stor respekt 
för alla medlemmar inom hundkapplöp-
ningssporten, både enskilda medlemmar 
i sällskapen och sällskapen själva.

Under de senaste åren har arbetet varit 
extra tungt och flera ledamöter har dukat 
under och ersatts av andra som också du-
kat under. Heder åt de som orkar kämpa 
i motvinden trots att varken sällskap eller 
enskilda medlemmar haft förstånd att visa 
uppskattning annat än den uppskattning 
man visar i samband med invalet. Invalet 
är ju den största uppskattning man kan få 
eftersom det är då sällskapen tillsammans 
väljer in de personer man hyser mest för-
troende för inom sporten, men det kanske 
skulle vara på sin plats att någon gång 
visa uppskattning. Det är ett synnerligen 
mäktigt arbete de utför!

Men nu tycker jag att styrelsen kört or-
dentligt i diket, men först lite bakgrund:

Då skitsnacket om dopade hundar 
kom igång i slutet på 1970-talet började 
de styrande i förbundet känna press från 
de skitsnackande medlemmarna och bör-
jade beordra dopingprover. Sedan de för 
mig kända första dopingproven togs i slu-
tet på 1970-talet har det påvisats otillåtna 
preparat i hundar vid totalt åtta tillfällen. 
Ett i slutet på 1970-talet (magnecyl), ett 
i slutet på 1980-talet (koffein), ett i bör-
jan på 1990-talet (teobromin), ett i slutet 
på 1990-talet (teobromin), ett i början på 

2000-talet (morfin), ett ett par år in på 
2000-talet (smärtstillande salva) ett för 
ett par år sedan (teobromin) och ett i fjol 
(morfin). 

Eftersom anklagelserna (skitsnacket) 
accelererade (det verkar accelerera i sam-
ma takt som det ökande antalet prover) 
beslöts att öka antalet prover kraftigt un-
der den period Svenska Spel arrangerade 
spel på hundar. Resultatet blev naturligt-
vis att skitsnacket ökade i kraft och steg i 
höjden! Kostnaden för de dopingprover 
som tagits var under perioden 1978–1999 
ca 700.000 kr och under perioden 2000–
2009 ca 2.735.000 kr. Under åren 1978–999 
och 2006–2008 har hundkapparna stått för 
kostnaderna genom dopingavgiften som 
lagts som en avgift att betala direkt till 
förbundet i samband med tävling. Sum-
man har uppgått till ca 950.000 kr. Under 
perioden 2000–2005 betalade sporten med 
de medel som Svenska Spel försåg sporten 
med ca 2.750.000 kr.  Totalt har det tagits 
ca 900 prover till en total kostnad av ca 
3.650.000 kr. Pga skitsnack från ett rela-
tivt litet antal hundkappare har det alltså 
kostat sporten ca 455.000 kr att hitta åtta 
positiva misstagsdopingfall eller ca 57.000 
kr per fall i jakten på dopade hundar inom 
vår sport. Skitsnack kostar!!

Många har haft synpunkter att det tar 
så lång tid för att få fram beslut i do-
pingärenden.

Så här är rutinerna vid ett positivt 
prov: Efter ett par veckor (i normalfal-
let, men det kan ta betydligt längre tid) 
meddelar SVA (Statens Veterinärmedicin-
ska Anstalt) SHCF och SKK att det finns 
ett positivt dopingprov (A-provet). SVA 
ställer då frågan om det skall tas fram 
ett till dopingprov (B-provet) och föreslår 
också ett laboratorium i ett annat land. 
Förbundet har hittills besvarat frågan ja-
kande för att utredningen skall fortsätta 
och meddelar samtidigt en interimistisk 
avstängning av den med otillåtet medel 
aktuella hunden till tränaren. Enligt stad-
gan skall i och med detta tränaren och alla 
hans/hennes hundar stängas av och be-
söksförbud på alla hundkappanläggning-
ar i Sverige för tränaren skall meddelas. 
Detta har dock aldrig verkställts. Efter ca 
en månad, i normalfallet, kommer svaret 
på B-provet till SHCF och om det också 
är positivt går ett brev till SKK för vidare 
utredning. Dopingkommissionen på SKK 
sammanträder med jämna mellanrum 
några gånger om året och då de fastställt 
att det föreligger ett dopingfall medde-
lar de sitt beslut till SHCF som därefter 
kan föreslå Ansvarsnämnden ett lämpligt 
straff. Om Ansvarsnämnden samtycker 
verkställs straffet och tränaren meddelas. 
Hela denna procedur tar i mycket lyckliga 
fall ca 15 veckor, men det kan ta betydligt 
längre tid. 

I det senaste fallet drog det ut på ti-
den ordentligt eftersom SKK meddelade 
att Dopingkommissionen skulle diskutera 
frågan om vallmofrön på ett kommande 
möte varför ärendet stannade upp. Nå-
got besked har än i dag inte kommit från 
SKK trots upprepade påpekandet från för-
bundsstyrelsen.

Vi hade i England ett parallellfall med 
det senaste dopingfallet i Sverige. Där tog 
det många månader för att komma fram 
till ett beslut vilket det alltså kan göra 
också i Sverige. På humansidan går det 
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betydligt snabbare. Där kommer man of-
tast till beslut inom tre månader, men till 
en helt annan kostnad. De medlemmar jag 
pratat med som vill ha en snabbare han-
tering har inte varit villiga att vara med 
och betala de högre kostnaderna. Förbun-
det har förhandlat till sig ett bra pris på 
SVA och ett krav på snabbare hantering till 
samma kostnad är knappast möjligt och 
Ansvarsnämndens kostnader är i det när-
maste försumbara om de får arbeta efter 
en tidtabell de själva finner lämplig. Na-
turligtvis går det att tvinga fram snabbare 
hantering även där. Men jurister kostar 
om de skall ta fullt betalt.

Hundkappen har valt metoden att 
meddela namn på den dömde först efter 
att Ansvarsnämnden kommit med sitt be-
slut, alltså samma metod som man har på 
humansidan. Travet har valt en annan väg 
som i varje fall jag tycket är synnerligen 
osmaklig. Där meddelar man namnet på 
den anklagade direkt vid misstanke. Sedan 
får den misstänkte leva med misstanken, 
tissel och tassel fram till en ev friande dom 
många månader senare. Hemska tanke!

De fall som jag personligen känner väl 
till i vår sport är de som tagits från och 
med år 2000. I det första fallet var det otil-
låtna ämnet morfin vilket det fanns spår 
av i urinprovet. Tränaren till hunden stod 
helt främmande för det otillåtna ämnet. 
Tränaren fick uppge vad hunden intagit 
för mat, tillskott och ev godis mm. Förkla-
ringen ansågs finnas i antingen det kött 
som hunden ätit (kött kontrolleras endast 
med stickprov enligt de slakterier jag kon-
taktat) eller att hunden ätit franskbröd 
med vallmofrön på (vallmo ger utslag 
för morfin i dopingprover). Förbundet 
och ansvarsnämnden kom efter kontakt 
med Statens Veterinärmedicinska Anstalt, 
SVA, fram, till att tränarens förklaring var 
rimlig speciellt med det fakta att hunden 
startat kontinuerligt både före och efter 
det att det positiva dopingprovet togs. 
Att tränaren eller annan i hundens när-
het gett hunden ett otillåtet preparat för 
att lindra smärta ansågs inte troligt just 
med avseende på att hundens startat och 
sprungit bra både före och efter det po-
sitiva provet och inte heller kunde man 
hitta någon orsak till negativ doping för 
att en spelkupp skulle vara tänkbar. Straff 
för ringa doping utdömdes med avstäng-
ning i två månader vilket avräknades mot 
den interimistiska avstängningens längd. 
Förbundet avstod från att återta prispeng-
ar och annat pris i de lopp som hunden 
sprungit under utredningstiden och inte 
heller utdömdes tillträdesförbud för trä-
naren till landets hundkappbanor under 
utredningsperioden och inte heller stäng-
des alla tränarens andra hundar av och 
inte heller togs kostnaderna för A-prov, 
B-prov och Ansvarsnämndens kostnader 
ut av tränaren. Domen meddelades hund-
kapparna i Tidningen Hundkapp efter det 
att Ansvarsnämnden kommit med sitt be-
slut.

I det fall som kom ett par år in på 
2000-talet var det spår av ett smärtstillan-
de preparat som hittades i hundens urin. 
Tränaren kom som brukligt är in med en 
lista över mat och preparat som hunden 
intagit. Förklaringen ansågs vara den att 
hunden legat tillsammans med en äldre 
med smärtstillande salva (Zonsalva) be-
handlad hund och alltså möjligen kan ha 
slickat i sig salva med det förbjudna äm-

net. Även här ansågs tränarens förklaring 
rimlig speciellt med anledning av att ock-
så den här hunden startat och sprungit bra 
tätt både före och efter det positiva provet. 
Den straffpåföljd och övrig hantering av 
ärendet blev exakt densamma som i det 
ovanstående fallet och domen meddela-
des på samma sätt som i fallet ovan.

I det tredje fallet för ett par år sedan 
var det teobromin som det fanns spår av 
i hundens urin. Precis som i de andra fal-
len fick tränaren komma in med en redo-
görelse över var hunden intagit för föda, 
godis mm. I tränarens förteckning över 
vad hunden intagit hittades att hunden 
sannolikt ätit Ballerinakex som tränarens 
barnbarn sannolikt bjudit hunden på.

Återigen ansågs efter kontakt med SVA 
tränarens förklaring rimlig och påföljden 
blev densamma som i ovanstående fall 
och domen meddelades på samma sätt 
som i de ovanstående fallen.

I det fall som just avslutats genom 
Ansvarsnämndens slutgiltiga besked var 
det spår av det otillåtna ämnet morfin. I 
tränarens redogörelse för vad hunden in-
tagit hittades att hunden tävlingsdagens 
morgon ätit en knäckebrödssmörgås med 
vallmofrön på. Återigen ansågs efter kon-
troll med SVA tränarens redogörelse rim-
lig. (tex får fångar på våra fängelser som 
ingår i avvänjningsprogram inte äta detta 
bröd eftersom det kan ge utslag i doping-
prover) och hunden avstängdes interimis-
tiskt i 50 dagar. Efter att Ansvarsnämn-
den kommit med sitt utlåtande tog för-
bundsstyrelsen ett helt annat beslut än 
de gjort i de tidigare exakt likadana fall! 
Hundens placering i det aktuella loppet 
samt i loppen närmast efter skulle räknas 
bort och vunna prispengar pokaler mm 
återtas samt att en omfördelning av pris-
pengarna skulle göras. Förbundsstyrelsen 
beslöt alltså i detta fall att följa stadgan 
betydligt längre än man gjort i de tidigare 
fallen. Dock beslöts att inte belasta träna-
ren enligt stadgan med de kostnader som 
dopingproverna medförde. I skrivande 
stund har domen så vitt jag vet ännu inte 
meddelats då ärendet alldeles nyligen av-
slutades.

En annan men mindre tänkbar bov 
i dramat den här gången kan möjligen 
vara kött eftersom tränarens hundar får 
det att äta. Enligt den dopingansvarige 
på SKK, Brith Andersson, är det riskfyllt 
att ge hunden kött då det finns risk för att 
preparat som slaktdjuret fått kan finnas 
kvar i vom eller köttet, speciellt då vi har 
nollgräns till skillnad från alla andra täv-
lingsverksamheter så vitt jag vet. 

För att införa ett gränsvärde måste vi 
veta vilka gränsvärdena skall vara för att 
SVA skall kunna bedöma om ett prov är 
positivt Det går säkert att utreda, men till 
en fullständigt orimlig kostnad. Dels kos-
tar det att ta fram gränsvärden på alla pre-
parat och dels blir proverna ca 50% dyrare 
enligt SVA. SKK:S dopinglista är nu på 87 
sidor och det finns mängder av förbjudna 
preparat både i den och vid sidan av. 

Apropå dopinglistan har en del säll-
skap haft synpunkter på att förbundet 
inte meddelat nyheter i den. Det beror på 
att förbundet inte får mer information än 
vilken enskild medlem som helst. Det är 
upp till var och en att känna till listan, spe-
ciellt om man har för avsikt att ge hunden 
något som kan vara inom riskzonen. Min 
erfarenhet är att det är få som kan listan. 

Själv har jag inte ens kunskapen att veta i 
vilken grupp jag skall leta och hittar inte 
alls i listan. Jag har vid något tillfälle frå-
gat den veterinär jag besökt och kunska-
pen har också där varit nära noll och i ett 
fall fullständigt fel då veterinären gav mig 
helt fel karenstid. Brith Andersson på SKK 
räddade mig den gången. Det går att till 
SKK via SHCF söka dispens för förbjudna 
preparat men hittills har alla dispensan-
sökningar som kommit från vår sport 
avslagits av SKK. De dispensansökningar 
som avslagits har varit ansökan om att få 
ge Levaxin och olika sorters droppreparat 
för ögonskador. 

För mig är förbundsstyrelsens beslut i 
det senaste dopingfallet fullständigt hor-
ribelt! Visserligen är det viktigt att stad-
gan följs, men om det visar sig att den är 
fullständigt orimlig måste väl ändå för-
ståndet få vinna och varför i så fall bara 
till en del följa stadgan. Någon jag pratade 
med tyckte att ”regler är till för att följas”.  
Jag har väldigt svårt för detta uttrycks-
sätt. En regel måste väl ändå ha ett högre 
syfte än att följas. Om det enda som krävs 
är att regeln följs behövs den ju inte. Den 
är då helt tom och innehållslös i sitt skal. 
Det måste enligt min mening alltid fin-
nas en orsak till en regel. Ett syfte för att 
uppnå något eller kanske för att förhindra 
något. I den stadga vi har i dag gällande 
doping så varken uppnår vi något eller 
förhindrar något. Jag anser att förbunds-
styrelsen här bryter mot en av de vik-
tigaste paragraferna av alla, 1.02.01, att: 
”förbundets verksamhet skall bygga på 
respekt för alla medlemmars lika värde 
och rättigheter. Värderingar som skall sty-
ra verksamheten är solidaritet och sam-
manhållning mellan medlemmar”. Det 
tycker jag inte att förbundsstyrelsen lever 
upp till i det senaste dopingfallet. Vilka är 
den anklagade medlemmens rättigheter 
och var är den anklagade medlemmens 
lika värde i det senaste fallet i förhållande 
till det fall som jag beskrivit tidigare med 
exakt samma otillåtna preparat?

En annan av huvudparagraferna är 
1.03 där det står att styrelsens uppgift bla 
är att:

– ”verka för sportens utveckling och 
spridning” vilket jag tycker att man inte 
gör i fallet med det senaste positiva do-
pingfallet.

Här har väl styrelsen i stället tagit ett 
beslut som endast kan minska antalet utö-
vare av vår sport. Enda sättet att hyggligt 
kunna skydda sig mot positiv eller negativ 
doping är väl att ha hunden i ett särskilt 
hundhus som är välbevakat dygnet runt 
och att se till at den inte kommer i kon-
takt med kakor, godis och kött. Ungefär 
på samma sätt som man har tävlingshäs-
tar. Det är en del som har det på det sät-
tet, men långt ifrån alla. Vi behöver vara 
öppna också för medlemmar som bor på 
annat sätt, tex i lägenhet och för medlem-
mar som vill ha sin hund som ett vanligt 
husdjur. Att paragrafen om doping anger 
så sträng påföljd är ju naturligtvis den att 
det är synnerligen vidrigt om det nu är 
möjligt att med otillåtna medel få hunden 
att vinna fördelar gentemot sina konkur-
renter. Det är vidrigt ur rättviseaspekten, 
men framför allt vidrigt ur aspekten för 
hundens välmående. Det är bra, det skall 
vara synnerligen stränga straff mot fusk, 
men att de misstag som gjorts i de fall vi 
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Sparky
Lydpal Sammy—Indigo 
Vinnare av bl a: St Leger

Breeders Oaks

Easter Rose Bowl

Kullsyskon: 
Titan Buff 

I Am 
Koj´s Kallikå 

Spirited Away 
Lill Strumpa 

 Whimawheppa 
Bromstick Kiara 
Chicky Chicky

Lexicon
Prince of Tinrah—Slip The Lock

Vinnare av: Puppy Stake 2003                                

Snabbaste unghund Åkers -03 tid 32,09                                            
                                                                                                                    

Kullsyskon:   
Prince Of Lock                          

From Above                                                        
Being Served 

Ten Points 
Showbiz  

Sugarrush

                                                                                                                                                                                                                      
Vid intresse prata med Annelie Lundin 0734160940 el. 0855159199

eller Kennel Heartlines (Lexicon) 0652 24009

Mer info på www.greyways.se eller www.heartlines.dinstudio.se  
och www.greyhound-data.com

Valpar i juli

tidningen Svensk Hundkapp nr 3/2009 5

Sparky
Lydpal Sammy—Indigo 
Vinnare av bl a: St Leger

Breeders Oaks

Easter Rose Bowl

Kullsyskon: 
Titan Buff 

I Am 
Koj´s Kallikå 

Spirited Away 
Lill Strumpa 

 Whimawheppa 
Bromstick Kiara 
Chicky Chicky

Lexicon
Prince of Tinrah—Slip The Lock

Vinnare av: Puppy Stake 2003                                

Snabbaste unghund Åkers -03 tid 32,09                                            
                                                                                                                    

Kullsyskon:   
Prince Of Lock                          

From Above                                                        
Being Served 

Ten Points 
Showbiz  

Sugarrush

                                                                                                                                                                                                                      
Vid intresse prata med Annelie Lundin 0734160940 el. 0855159199

eller Kennel Heartlines (Lexicon) 0652 24009

Mer info på www.greyways.se eller www.heartlines.dinstudio.se  
och www.greyhound-data.com

Valpar i juli

Derbyvinnaren 2008 Cheeta, 32.53, ägare Mazhar 
Iqbal, SkHK, och sponsorer från Lundin & Persson 
Bygg & Maskin AB.

Välkomna till Derbyveckan 26/6-4/7  
på Åkers Kanal Greyhound Park

Program för veckan:
Fredag 26/6: Derbynight, grillning kl 19.00, puben öppnar 
19.30. Spel på GR6 och GR3 före 20.00. Ev. spel på Irland 
21-23.00
Lördag 27/6: Derbyts kvartsfinaler, kl 15.00, efter 
tävlingen lottning till onsdagens tävling. Utslagna hun-
dar kan anmäla om till Onsdag eller Lördag senast en 
kvart efter sista loppet. Puben öppen på kvällen.
Söndag 28/6: SHS medlemsmöte, kl 12.00. På kvällen ca 
19.00 tävling i Boule för två-mannalag. Pubkväll.
Måndag 29/6: Unghundsträning, kl 18.00, för unghundar 
och övriga raser, släphare, boxträning, kurva och rakor, 
efter unghundsträningen har vi träning för tävlingshun-
dar.
Tisdag 30/6: Kanotpaddling på Åkers Kanal, kl 11.00 
startar vi. På kvällen Chicagoturnering i puben.

Onsdag 1/7: Derbyts semifinaler, kl 20.00. efter 
tävlingen lottning till lördagens tävling. Utslagna hundar 
kan anmäla om till Lördag senast en kvart efter sista lop-
pet.
Torsdag 2/7: Femkamp, kl 19.00, puben öppen
Fredag 3/7: Golf, kl 12.00. Derbynight med derbyfest, vi 
grillar medhavd mat kl 19.00, spel på GR6 och GR3 före 
20.00, ev spel på Irland 21.00-23.00, efter dans i klubb-
huset. Ingen avgift, egen mat, dricka, kaffe m.m. köps i 
puben.
Lördag 4/7: Derbyfinaler, kl 15.00.

Ni som vill campa under veckan, anmäl till Bo Norevik, 070-8653413.

Fredag 26/6: Derbynight, grillning kl 19.00, puben öppnar 
19.30, Spel på GR6 och GR3 före 20.00. Ev, spel på Irland 
21-23.00.
Lördag 27/6: Derbyts kvartsfinaler, kl 15.00, efter tävling-
en lottning till onsdagens tävling! Utslagna hundar kan 
anmäla om till Onsdag eller Lördag senast en kvart efter 
sista loppet. Puben öppen på kvällen.
Söndag 28/6: SHS medlemsmöte, kl 12.00. På kvällen ca 
19.00 tävling i Boule för två-mannalag. Pubkväll.
Måndag 29/6: Unghundsträning, kl 18.00, för unghundar 
och övriga raser, släphare, boxträning, kurva och rakor, 
efter unghundsträningen har vi träning för tävlingshun-
dar.
Tisdag 30/6: Kanotpaddling på Åkers Kanal, kl 11.00 star-
tar vi. På kvällen kl 19.00, Chicagoturningen i puben.

Onsdag 1/7: Derbyts semifinaler, kl 20.00, efter täv-
lingen lottning till lördagens finaler. Utslagna hudnar 
kan anmäla om till lördagen senast en kvart efter sista 
loppet.
Torsdag 2/7: Femkamp, kl 19.00, Puben öppen.
Fredag 3/7: Golf kl 12.00, Derbynight med derbyfest, vi 
grillar medhavd mat kl 19.00, spel på GR6 och GR3 före 
20.00, ev spel på Irland 21.00-23.00, efter dans i klubbhu-
set. Ingen avgift, egen mat. Man kan köpa dricka, kaffe, 
m.m i puben.
Lördag 4/7: Derbyfinaler, kl 15.00.

Ni som vill campa under veckan, med husvagn, husbil, tält, 
anmäl till Bo Norevik, 070-8653413.

Mera om derbyt se inbjudan, som finns på SHCFs hem-
sida.
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Informationen baseras på förbundsstyrel-
sens cirkulär 24-35 2009. Det kan förekom-
ma förkortningar i texterna. Hela cirkulä-
ren finns att hämta på SHCFs hemsida.

Förbundscirkulär 24/2009

Ekonomisk redovisning första kvar-
talet 2009.
Denna redovisning var från SHCF, VHS 
och MiHK. Det är meningen att alla klub-
bar skall sända in kvartalsrapporeter till 
förbundet. Senare kom resultat in från 
flera klubbar.

Förbundscirkulär 25/2009

Dopingreglemente, hundväst
Förbundsstyrelsen har fått förfrågan hur 
den ställer sig till Nationella Dopingkom-
missionens, NatDopK, beslut rörande 
hundvästen ”Back – On – Track”.

I och med det samarbete vi har i do-
pingfrågor, är SHCF bundna till de beslut 
kommissionen fattar.

Slutligen ber vi sällskapen göra sina 
medlemmar uppmärksamma på, att via 
Skk hemsida följa NatDopK information, 
bl.a. deras ATC-förteckning. Utifrån det 
egenansvar som tränare/ägare har i dessa 
frågor. (Karensen för denna behandling är 
14 dagar, reds anm.)

Förbundscirkulär 26/2009

Klassning Whippet och Saluki,  
5 klasser
I konsekvens med vad som anges i cirku-
lär 21/2009, 5 klasser 2009.

Förbundscirkulär 27/2009

Tränings-, och tävlingsrutiner 2009.
Tävlingsanmälan.
Denna sker helst via webben, till SHCF 
hemsida eller direkt till sällskapet i enlig-
het med de rutiner de angivit. 

De hundar som anmäles via SHCF 
hemsida översändes till aktuellt sällskap 
efter anmälningstidens utgång, fredag 
kväll, orankade.
Hundar som ej återfinns i SHCF databas.
För anmälda hundar som inte finns regist-
rerade i SHCF databas, ansvarar sällska-
pet för att SHCF förses med nödvändiga 
uppgifter i god tid innan tävlingen.

Uppgifterna skall omfatta, hund-
namn, födelsedata, kön, färg, härkomst, 
sällskapstillhörighet, tränare, uppfödare, 
ägare, födelseland, antal starter, place-
ringar samt de 2-4 senaste raderna.
Lottning.
Lottningsresultat skickas till SHCF för 
programbladsframtagning. För sällskap 
som är aktuella för riksspel måste lott-
ningen vara SHCF tillhanda senast mån-
dag kväll.

Lottning som insändes till SHCF ska 
innehålla, förutom inlottade hundar i box-
ordning, ras och distans:

Förslag på loppordning, med hänsyn 
till ev. riksspel

Starttid för lopp ett, samt tidintervall 
mellan loppen, eller ange tid för respek-
tive lopp.

 

Loppnamn
Prispengar i loppet, anges i reella tal, vid 
reducerat antal startande i ett lopp.
Klass på loppet
Tänk på att samtliga avgifter skall har er-
lagts för att hund skall lottas in i tävlings-
lopp. Uppgifter om betalda avgifter finner 
Ni i dokumentet ”Sammanställning över 
betalda avgifter”.
Efter tävling.
Tävlingsresultat matas in efter tävlingen 
på resultatsidan, resultat.shcf.se. (Måste 
ske samma dag, som tävlingen hålls, red 
anm.)

En klassningshjälp har tagits fram, så 
att bankondition och hundars klasser kan 
räknas fram. Dessa går för tillfället inte att 
mata in via resultatsidan. E-posta därför 
gärna in dessa uppgifter i samband med 
resultatinmatningen.
GR Spel AB.
Önskemål från GR Spel gällande lopp för 
riksspel säsongen 2009:
 -  Fulla lopp i alla avdelningar.
-  Alla hundar ska ha minst en aktuell rad 
(max 90 dagar gammal). 
- Alla banor godkända, T1 godkänd.  
-  Max två mixade klasser i graderade lopp.  
 
När det gäller lopptider och typ av 
lopp önskar Gr Spel använda samma 
mall som använts de tre senaste åren:  
Tid Spelstopp Spelform
Lopp A 15:05 15:00 (GR 6) GR 6 avd 1  
Lopp B 15:17   GR 6 avd 2  
Lopp C 15:29   GR 6 avd 3  
Lopp D 15:41  15:40 (GR 3) GR 6 avd 4,  
  GR 3 avd 1  
Lopp E 15:53   GR 6 avd 5,  
  GR 3 avd 2  
Lopp F 16:05  16:04 (GR S) GR 6 avd 6,  
  GR 3 avd 3,  
  GR Special 
(7HS har fått dispens för andra tider, reds 
anm).
Att det är bra och jämna lopp har priori-
tet framför klass på loppen eller distans.  
Om valet är möjligt tar GR Spel helst Medel 
(eller Långlopp) på GR Special samt GR 3.  
- Men som sagt, ett klassmässigt jämnt 
kortlopp går före ett klassmässigt ojämnt 
medel- eller långlopp.
Trial och licenslopp.
Dessa går inte att mata in via resultatsida 
i nuläget. Vi håller på att se över denna 
rutin. E-posta därför in resultaten tillsam-
mans med övriga träningsresultat om lop-
pen går en icke tävlingsdag.

Använd även här klassningshjälpen för 
att klassa och beräkna bankondition även 
för trial och licenslopp.
Tänk på.
Vid trial och licenslopp skall samtliga trä-
ningstider rapporteras in efter som detta 
bidrar till att Ni får ett bättre underlag för 
klassningen. Ange då hundnamn, tid och 
helst även hundens nuvarande klass (gäl-
ler både trial och träningstider).

Aktuella uppgifter e-postas till 
 al_landen@telia.com

Kontakt i dessa frågor är Anna-Lena 
Landén tfn 070-242 5880.

Förbundscirkulär 28/2009

Excelsnurra, underlättar klassningen.
Tillsammans med detta cirkulär distribu-
eras en excelsnurra för hjälp med framräk-
ning av bankondition och klassgränser i 
förhållande till bankondition.

Här följde instruktioner för hur man 
skall använda programmet.

Förbundscirkulär 29/2009 

Skaderapportering vid tävling/trä-
ning, anmälan om avlivning
Vid vårt senaste förbundsfullmäktige dis-
kuterade denna fråga. Förbundsfullmäk-
tiges mening var att återigen lyfta fram 
vikten av en korrekt skadestatistik.

Därför gäller:
Skaderapportering vid tävling:
Hund som skadas vid tävling skall 

undersökas 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.

Rapport om skada:
Blanketten finns att hämta på vår hem-

sida under, ww.shcf.se Info aktiva, Doku-
ment/arkiv.

Vi arbetar på att göra det möjligt med 
anmälan via vår hemsida, men tills vidare 
gäller ovanstående insändningsrutin.

Varför skaderapport:
Skaderapporten användes som ett 

komplement till veterinärens rapport vid 
tävling.

Syftet är att kartlägga frekvensen av 
skador på våra banor, och därutöver lig-
ger den till grund för åtgärder och för-
bättringar av våra banor. Vidare följs ska-
defrekvens upp vid våra möten med djur-
skyddsgruppen. Den senare är en grupp 
med representanter för Jordbruksverket, 
veterinärer och djurskyddsorganisationer 
samt GR Spel.

Rapport om avliden och eller avliv-
ning av hund:

Enligt regelverket punkt 3.4 och 5.22, 
skall en sådan rapport lämnas jämte ve-
terinärintyg inom tre veckor. Blanketten 
finns på ovanstående hemsida.

Insändning av rapport sker till:
Linda Edberg
Centralvägen 5
152 57 Södertälje
Tfn. 08-550 855 10
Mobil. 070-471 38 20
e-post. Linsen_171@msn.com

Förbundscirkulär 30/2009

SHCF Hemsida –  
adress, www.shcf.se
Från och med nu är det ovanstående 
adress som gäller. Är det så att Ni har på 
Era hemsidor den tidigare adressen www.
svenskahundkapplopningsab.se behöver 
Ni länka om till www.shcf.se 
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Förbundscirkulär 31/2009

Identitetsbok/tävlingsbok – avrit-
ningar av hund – kopia
Identitetsboken är hundens enda identi-
tetshandling vid träning/tävling. Denna 
skall vara kvar och avritning av hunden 
skall fortsättningsvis alltid ske. 

När det gäller kopian av avritningen 
skall den fortsättningsvis arkiveras hos 
det sällskap där hunden tar sin tävlingsli-
cens och vid anmodan kunna visas upp.

Denna förändring gäller omgående.
De handlingar Ni insänt sedan årsskif-

tet kommer att återsändas till Er.

Förbundscirkulär 32/2009

Förlängd anmälningstid till tävling
Uppdraget från förbundsfullmäktige 
2008-11-23, detaljrutiner vid förlängning 
av anmälningstid. Förbundsstyrelsen har 
fattat följande beslut.

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 ensamrätt till 
förläng anmälningstid.

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

Näraliggande banor:
Alingsås – Borås – Landskrona – Sim-

rishamn – Örebro
Borås - Alingsås – Landskrona – Sim-

rishamn - Örebro
Gävle – Stockholm – Sundsvall – Väs-

terås - Örebro 
Landskrona – Alingsås – Borås – Sim-

rishamn
Simrishamn – Alingsås – Borås – 

Landskrona 
Skellefteå – Sundsvall – Älvsbyn
Stockholm – Gävle – Västerås – Öre-

bro
Sundsvall – Gävle – Skellefteå - Älvs-

byn
Västerås – Gävle- Stockholm – Örebro
Älvsbyn – Skellefteå – Sundsvall
Örebro – Alingsås – Borås – Gävle - 

Stockholm - Västerås
Tävlingsledarna inom respektive be-

rört område fastställer i gemensamma 
överläggningar vilken bana som har 
förtur, detta sker innan meddelande går 
ut om förlängd anmälningstid. I det fall 
dessa inte kan enas avgör förbundets täv-
lingsansvarige vilken bana som har rätt 
till förlängd anmälningstid.

Hans Bohman är SHCF tävlingsledare 
för 2009.

Förbundscirkulär 33/2009

Friskintyg – tävlingsregistrering äld-
re hund
5.19, regelverket, Tävlingsregistrering av 
äldre hund

Från och med att hund fyllt sex år ford-
ras årligen särskilt friskintyg, utfärdat av 
veterinär, innan tävlingsregistrering med-
ges.

För hund som blir sex år under pågå-
ende tävlingssäsong fordras inte särskilt 

Förbundsstyrelsens ansvarsområden, gäller f o m 20090506  
   
Arbetsuppgift: Ansvarig i FS: Utförare: 
  SHCF Sällskapet:
   
1. Registrering Anna-Lena Landén X (x)
2. B-licensutbildning Hans Bohman X 
3. Tävlingsinbjudan Hans Bohman  X
4. Tävlingsprogram Hans Bohman X 
5. B-Licenskontroll Hans Bohman X 
6. Rankinglistor Hans Bohman  X
7. Lottning till tävling Hans Bohman  X
8. Programblad Anna-Lena Landén X 
9. Resultatinläggning Anna-Lena Landén  X
10. Klassning Anna-Lena Landén X 
11. Veterinär och domarrapporter Linda Edberg X 
12. Ekonomifrågor Eva Salander X 
13. Kontakt med spelbolaget Hans Bohman X X
14. Dopingfrågor Lars Wicander X 
15. Domareutbildning Hans Bohman X 
16. Djurskyddsgruppen Lars Wicander X 
17. Samrådsgruppen i djurskyddsfrågor Linda Edberg / Malin Månsson X 
18. Webbinfo Anna-Lena Landén/Malin Månsson X 
19. Mailfrågor Gert Henningsson/Linda Edberg  X
20. Internationella frågor Lars Wicander/Duncan McKie X 
21. Omvärldsbevakning Lars Wicander/Duncan McKie X 
22.  Dokument distribution/ diplom Linda Edberg  X
23. Zellingerpriset Lars Wicander X 
24. Årets hund etc. Lars Wicander X 
25. Försäkringsvärderingsfrågor Lars Wicander X 
26. Stadgefrågor Gert Henningsson/Linda Edberg X 
27 Regelverksfrågor  Hans Bohman/Linda Edberg X 
28 Tävlingsböcker Linda Edberg                                                    X

Ovanstående personer har samordningsansvaret inom SHCF för respektive område. 
Det innebär att de utgör kontaktperson inom respektive sakområde för sällskapen. 
För att nu klara av detta är det viktigt att komma ihåg att de utgör kontaktvägen för sällskapens 
styrelser. Frågeställningar från enskilda medlemmar skall i första han besvarar av sällskapen.
Ansvarig handläggare inom sällskapet har ovanstående personer som stöd.  

friskintyg, såvida inte hunds uppehåll 
från tävling eller officiell träning efter 
den fyllt 6 år överstiger 4 veckor. Särskilt 
friskintyg insändes till Centralförbundets 
kansli tidigast en månad före och senast 
tillsammans med tävlingsanmälan.

Eftersom organisationen har föränd-
rats skall därför friskintyg lämnas till res-
pektive sällskap. Lämpligen görs detta till 
sällskapets kassör eller den person sällska-
pet har utsett till ansvara för sällskapets 
medlems-, och hundregister med ansvar 
för rapportering till förbundssekreteraren 
som kompletterar de gemensamma cen-
trala listorna.

Så länge intyg inte inkommit är sådan 
hund rödmarkerad.

Förbundscirkulär 34/2009

Förbundsstyrelsens konstituering och 
övrig arbetsfördelning.
Nedan följer förbundsstyrelsens kon-
stituering jämte fördelning av övriga 
ansvarsområden.

Konstituering förbundsstyrelsen 2009:
Förbundsordförande Lars Wicander 
Garnsviksvägen 50,  182 42 Åkersberga 
Mobil. 070-432 44 86 Fax arb. 08-795 72 33

V. Förbundsordförande Hans Bohman 
Grävlingstigen 4, 641 53 Katrineholm 
Privat 0150-263 01 Mobil 070-543 33 38 
hans.bohman@bodycote.com
Sekreterare Gert Henningsson
Solhallsgatan 11, 504 93 Borås  
Privat 033-25 23 24, Mobil 070-918 86 74
funningen@telia.com
Kassör Eva Salander 
Åbyggebyvägen 57 B, 805 98 Gävle 
Privat 026-14 56 50, Mobil 070-317 21 22
eva.salander@gavlenet.se
Ledamöter Anna-Lena Landen 
Rilanda 5641, 762 92 Rimbo 
Privat 070-242 58 80 al_landen@telia.com
Ledamot, vice sekreterare Linda Edberg 
Centralvägen 5, 152 57 Södertälje
Privat 08-550 855 10, Mobil 070-471 38 20
linsen_171@msn.com
Malin Månsson, Boaredal 330, 446 93 
Skepplanda.  Privat 0303-33 91 33, Mobil 
073-340 59 12 chubbytjejen@hotmail.com 
Suppleanter
Katarina Lindberg, Messmankärrvägen 3, 
810 22 Årsunda. Privat 0730-29 11 86, 
Mobil 070-547 46 87 katarina.lindberg@
itp.mm.edu
Duncan McKie, Gunsenvägen 39, 
931 54 Skellefteå. Privat 0910-329 12

Förbundscirkulär 35/2009

Förbundscirkulär, sakregister gällan-
de cirkulär
En sammanställning i formen av ett sak-
register över nu gällande cirkulär över-
sändes samt en förteckning i cirkulärnum-
merordning av vilka cirkulär som inte 
längre gäller.
Vi ber att ta bort dessa ur Era register.

Cirkulären återfinns också på vår hem-
sida vilken kommer att rensas från ej gäl-
lande cirkulär. (sammanställningen får ej 
plats här, finns på shcfs hemsida).

Förbundscirkulär 35/2009

Domarrapporter, Veterinärrapporter
Dessa skall omedelbar efter tävling 
insändas till SHCF: 
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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/v sekr.  Linda Edberg, 
Centralvägen 5, 152 57 Södertälje. tfn 
08-550 855 10, 070-471 38 20
linsen_171@msn.com
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. 
Duncan McKie, 0910-329 12. 
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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Linda Edberg, Centralvägen 5,  
152 57 Södertälje
Tfn. 08-550 855 10,  070-471 38 20
E-post: linsen_171@msn.com

Linda Edberg rapporterar sedan hun-
dar som strukits från tävlingen i enlighet 
med cirkulär 2009:14, till tävlingsledarna.

Protokoll fört vid 
förbundsfullmäktiges 
årssammanträde 2009-04-25,
(Ett sammandrag av protokollet gjort av 
tidningens red.)

§ 1 Årssammanträdet öppnas
Lars Wicander inledde med att redogöra 
för hundkapplöpningens utveckling in-
ternationellt. Han konstaterade att det 
kärva ekonomiska läget och aktioner mot 
hundkapplöpningen i USA har medfört 
att två tävlingsarenor stängts.

Även från England har hundkapplöp-
ningen gått igenom organisatoriska och 
strukturella förändringar. Irland har ock-
så problem av strukturell natur.

I Sydafrika arbetar man mycket hårt 
med att få hundkapplöpningen officiellt 
tillåten.

Frågan blir hur kommer hundkapplöp-
ningen att påverkas av det som händer i 
omvärlden?

Här hemma har verksamheten som 
bekant mest präglats av ekonomiska 
bekymmer. Genom en aktiv samverkan 
inom sporten har lösningar av kortvarig 
natur kunnat göras. Avgörande på sikt är 
naturligtvis intäkterna från spelet. Det se-
nare kommer att beröras av Mikael Almén 
under dagen.

Med dessa ord förklarades förbunds-
fullmäktiges årssammanträde för öppnat. 

§ 2  Rapport angående val av full-
mäktigeombud
Samtliga sällskap har valt sina ombud i 
enlighet med stadgan.

§ 3 Upprop
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsfull-
mäktige att: 

– efter genomfört upprop, fastställa 
närvaroförteckningen samt att fastställa 
densamma som röstlängd. Röstlängden 
omfattar 24 röstberättigade. 

Beslöts i enlighet med förbundsstyrel-
sen förslag.

§ 4 Årssammanträdets behöriga kal-
lande

Mötet ansåg att kallelsen var OK.

§ 5 Årssammanträdets genomförande
Tidsplanen godkändes.
Kostnader för mötet inklusive rese-

kostnader.
Förbundsstyrelsen föreslår att;
Kostnaderna för förbundsfullmäktige 

vad avser resekostnader tas av sällska-
pen. 

Beslöts I enlighet med förbundsstyrel-
sens förslag

Planering nominering kommande con-
gress

Valberedningens ordförande Petra 
Hartley berörde nomineringsprocessen. 
Hon underströk vikten av att alla deltog 
aktivt i denna. De ytterst få förslag som 
kommer in till valberedningen påverkar 
den demokratiska processen på så sätt 

att nomineringen i praktiken överlåts till 
valberedningen som därigenom kan styra 
över förbundets beslutsprocess för lång 
tid framöver.

Petra visade på ett nomineringssätt som 
kan användas. Vid mötet föreslog hon att 
varje närvarande skulle på en lapp fylla 
i tre personer varav minst en skall vara 
kvinna och en komma från annat sällskap 
än det egna.

Resultatet av åtgärden var mycket gott, 
ett 60-tal namnförslag kom in.

Hon framhöll vidare att vid nomine-
ringen till valberedningen till poster inom 
förbundsstyrelsen eller annat organ behö-
ver inte personen vara tillfrågad.

Valberedningen sköter detta vid samtal 
med nominerad person samtidigt som un-
dersöker personens kompetens för upp-
draget.

§ 6 Val:
Funktionärer för mötet valdes. 

§ 7 Verksamhetsrapport, avser tiden 
2009-01-01-2009-04-24.
Lars Wicander berörde i sin verksam-
hetsrapport ekonomin samt den senaste 
tidens diskussioner och aktioner inom 
området doping. När det gäller ekonomin 
är läget ansträngt i avseende på förbun-
dets likviditet. 

Verksamheten har ekonomiskt gått 
ihop men fordringarna på GR Spel har 
växt. Genom GR Spels likviditetskris så 
påverkas ju också förbundets likviditet.

När det gällde frågan om doping re-
dogjorde Lars för förfaringssättet vid 
hanteringen av det senast inträffade fal-
let. Han framhöll att förfaringssättet inga-
lunda skiljde sig från tidigare hantering 
av likartade fall. De tre nivåer av påföljder 
som finns skall tillämpas strikt. Efter att 
Ansvarsnämnden har yttrat sig fastställes 
påföljden för dopingbrottet varvid även 
frågan om generella påföljd vad gäller, 
placering, prispengar etc.

I den efterföljande debatten framhöll 
förbundsfullmäktige att det vore bra om 
rutinerna för hanteringen av dopingären-
den gjordes mer tillgängliga för medlem-
marna. Vidare borde samarbetet med SKK 
i dopingkommissionen ses över.

Vidare togs frågan om skadestatistik 
upp. Förbundsstyrelsen borde även här 
förtydliga för medlemmarna vad som gäl-
ler vid rapportering av skada.

Beslöts att;
Rekommendera förbundsstyrelsen att 

ta fram en rutinbeskrivning vid doping-
fall och göra den känd.

Rekommendera förbundsstyrelsen att 
återigen lyfta fram frågan om skaderap-
portering. Göra känt för den enskilde 
medlemmen vilket ansvar som åvilar 
medlemmen för att skapa en tillförlitlig 
skadestatistik. Förbundsstyrelsen under-
söker om det går att lägga blanketten för 
ifyllnad av skadeanmälan på hemsidan. 

 § 8 Förbundsstyrelsens verksam-
hetsberättelse, inklusive sällskapens 
verksamhetsberättelser för 2008
Förbundsstyrelsen rapporterade att den-
na varit utsänd. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbunds-
fullmäktige att den kan anses föredragen.

Beslöts att;
Verksamhetsberättelsen är föredragen 

och lades med godkännande till handling-
arna.

§ 9 Förbundsrevisorernas berättelse 
för 2008
Förbundsstyrelsen rapporterade att den-
na varit utsänd.

Beslöts att; Förbundsrevisorerna berät-
telse var föredragen och lades med god-
kännande till handlingarna.

§ 10 Förfarande med årets överskott
Förbundsstyrelsen föreslår att årets över-
skott 148 805 kr föres i ny räkning därefter 
uppgår balanserat resultat till 557 508 kr.

Beslöts i enlighet med förbundsstyrel-
sens förslag.

§ 11 Granskningsutskottets ev. rap-
port
Granskningsutskottet meddelade att ing-
en fråga inlämnat.

Beslöts att frångå punkten.

§ 12 Till- eller avstyrkan av ansvars-
frihet för förbundsstyrelsen
Förbundsrevisorerna föreslog att för-
bundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Beslöts i enlighet med förbundsrevi-
sorernas förslag samt föreslå kongressen 
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kommande kongress att bevilja ansvars-
frihet för verksamhetsåret 2008.

§ 13 Val, kompletterande val fram till 
kongressen 2010 
Petra Hartley redogjorde för valbered-
ningens arbete, hon konstaterade återigen 
att antalet inkomna nomineringar var 
mycket få, denna gång två stycken som 
föreslagits inom angiven nomineringstid.

Vidare föreslog valberedningen att 
antalet suppleanter för verksamhetspe-
rioden fram till kongressen borde ökas till 
tre, detta skulle underlätta valberedning-
ens arbete inför kongressen.

Beslöts att; Som fyllnadsval fram till 
2010 års kongress välja Eva Salander, 
VHS, och Linda Edberg, CIM, som ordi-
narie ledamöter.

Öka antalet suppleanter till 3, och som 
fyllnadsval fram till 2010 års kongress väl-
ja Malin Månsson, GHK, Katarina Lind-
berg, GHS, och Duncan McKie, SkeHk.

§ 14 Ev. ändringar av regler för av-
giftsuttag
Beslöts att frångå punkten eftersom ingen 
fråga fanns anmäld.

§ 15 Motioner
Motionerna 1-4.

Beslöts i enlighet med förbundsstyrel-
sens förslag.
Motion 5.

Efter diskussioner beslöt förbundsfull-
mäktige att överlämna motionen till be-
redningsutskottet för handläggning.

Beslöts att efter beredningsutskottets 
hanläggning stalla beredningsutskottets 
förslag mot förbundsstyrelsens förslag.

Omröstning och rösträkning genom-
fördes, 10 röster för beredningsutskottets 
förslag och 14 för förbundsstyrelsens för-
slag.

Beslöts i enlighet med förbundsstyrel-
sens förslag.
Motionerna 6-8.

Beslöts i enlighet med förbundsstyrel-
sens förslag.
Motion 9.

Beslöts i enlighet med förbundssty-
relsen förslag, med komplettering ”Täv-
lingsledare kan stryka hund vars ägare 
meddelat att hund har kennelhosta, eller 
annan smittsam åkomma.”
Motionerna 10-15.

Beslöts i enlighet med förbundsstyrel-
sens förslag.

§ 16 Verksamhetsplaner för 2009
Förbundsstyrelsen föreslår att den verk-
samhetsplan som kongressen fastställde 
revideras i enlighet med förbundsstyrel-
sens förslag.

Beslöts att i enlighet med förbundssty-
relsens förslag revidera verksamhetspla-
nen för 2009.

§ 17 Information från GR Spel
Mikael Almén informerade om GR Spel 
och dess situation. Spelet har inte utveck-
lats så som det var tänkt. Nuvarande om-
sättning är alldeles för låg vilket bidrar till 
GR Spels dåliga resultat och den likvida 
situation man för tillfället har.

Företaget arbetar nu med ett antal nya 
spelformer och produkter. Detta i hopp 
om att på sikt öka omsättningen kraftigt. 

§ 18 Avslutning

Lars Wicander tacka de närvarande för 
visat intresse och livfulla och kreativa dis-
kussioner och förklarade därmed årssam-
manträdet avslutat.

     
2009-05-28

Till samtliga sällskap
FS
Förbundsrevisorerna

Betr. Likviditeten i SHCF, samt säll-
skapens medlemsavgifter.
Den likvida situationen i SHCF är akut 
då GR spel inte kunnat betala ut provi-
sionen till SHCF, således får SHCF inte in 
någon inkomst. Därav måste SHCF frysa 
utbetalningarna till alla klubbar till års-
skiftet med ändrade förutsättningar. De 
ekonomiska förändringarna som kommer 
påverka sällskapen är följande:

Minskad budget till sällskapen, från 
630 000 kr/år till 403 200 kr/år för 2009. 
Minskningen genomförs på grund-, och 
administrationsbidrag. Grundadminis-
trationsanslaget slopas helt, administra-
tionsbidraget för licensierade medlemmar 
reduceras till 230 kr/år.  

Utbetalning sker under förutsättning 
att den likvida situationen i väsentligt av-
seende förbättras fram till dess.

SHCF måste även eftersom spelet inte 
gett det utslag som vi beräknade, omgåen-
de fakturera ut till alla sällskap medlems-
avgiften 1000 kr per sällskap samt 3000 
kr per kongressombud. Inbetalning måste 
ske omgående till SHCF enligt följande 
beräkning, detta var inget SHCF önskade 
utan hoppades på ett mer önskvärt alter-
nativ genom att pengar kommit in via GR 
Spel istället men dock är detta vår enda 
lösning i detta läge.

De sällskap som redan betalt i delar av 
sin medlemsavgift kommer att få sin fak-
tura reducerat med motsvarande belopp.

Bilaga: förteckning över medlemsav-
gifterna och kongressavgifterna.

haft skall bestraffas så grovt är det enligt 
min mening ingen som helst nytta med. 
Vi alla, eller i varje fall många av oss, som 
håller på med sporten har säkert vid nå-
got tillfälle av oförstånd eller okunnighet 
stoppat i hunden otillåtet godis eller an-
nat. Jag vet att en del förr i tiden följde 
det råd som fanns i Montagu-Harrisons 
”hundkappbibel” med att ge hunden en 
äggula uppvispad i en matsked Sherry före 
start. Det är också en del som köper prepa-
rat från Irland där det på burken står att 
innehållet inte är dopingklassat, men det 
gäller naturligtvis enligt de regler de har 
på Irland. Våra regler ser helt annorlunda 
ut! Det finns exempel på då hundkappare 
medvetet har lindat sin hunds handled 
på ett otillåtet sätt, det finns exempel på 
hundkappare som trots förbudet att an-
vända liniment på sin hund ändå har gjort 
det och det finns exempel på hundkap-
pare som givit sin hund vätskeersättning 
innan beslut om dopingprov kommit. Det 
finns säkert också mängder på exempel 
där hundkappare ”fuskat” med att ge sin 
hund en kaka eller annat godis som kan-
ske varit förbjudet.

Såg för övrigt att i den munsköljvätska, 
Hexident som vår veterinär rekommen-
derade, vi köpte i dag finns det etanol och 
i hundtandkrämen som också inköptes i 
dag finns något som heter propylene gly-
kol vilket jag tycker låter som ett förbjudet 
ämne. Mängden kanske är så liten så att 
det inte syns i ett dopingprov, men det 
är ju lika fullt ett förbjudet ämne och vi 
har faktiskt nollgräns på alla otillåtna pre-
parat. Doping har ju inget med att göra 
om det syns i ett prov eller inte, utan är 
preparatet otillåtet så få r man naturligtvis 
inte använda det. 

Jag tycker att styrelsen i och med beslu-
tet i det senaste dopingärendet uppmanar 
alla att sluta med sporten alternativt se till 
att hunden hålls under total kontroll i tex 
ett hundhus. Det korsar den uppfattning 
som jag tror råder inom medlemsskaran 
där många anser att kapplöpningshunden 
skall leva som ett vanligt husdjur i famil-
jen. Det är ju totalt otänkbart med dagens 
stadga om man inte vill riskera att bli ut-
satt för stadgans stränga påföljd.

Stadgan talar om tre olika typer av 
dopingbrott: Ringa dopingbrott, doping-
brott och grovt dopingbrott. Straffsatsen 
är olika beroende på hur brottet bedöms, 
men åtgärder vid sidan om själva straffet 
är exakt lika för alla tre typerna av brott. 
Det är detta jag i huvudsak vänder mig 
emot. Jag tycker att stadgan fungerar väl 
vid dopingbrott och grovt dopingbrott 
men helt bort i tok då det gäller ringa 
dopingbrott.

Jag tror att styrelsen fallit offer för den 
mejlkampanj ett antal blodtörstiga vargar 
skickade runt i landet. Flockledaren har 
visst sin hemvist någonstans på Väst-
kusten, men flocken finns fördelad över 
hela landet. Det var så vitt jag förstår inte 
många som skrev på men tydligen tillräck-
ligt många för att en majoritet av styrelsen 
skulle reagera med skräck. Nej, sådan skit 
tycker jag att en styrelse skall kunna stå 
emot, det kommer alltid att finnas de som 
tror att de är perfekta och aldrig kan göra 
ett misstag, men i en styrelse tycker jag att 
ledamöterna måste kunna stå emot och 
inte som maskiner besluta enligt en full-
ständigt vansinnig text i ett i och för sig 
viktigt dokument.

I ett antal andra brott som jag anser 
värre än de misstagsdopingfall vi haft har 
styrelsen, sällskapen och medlemmarna 
blundat för trots att det finns reglerat i 
stadga och regelverk. Är vår stadga och 
regelverk för omfattande eller för svårt att 
följa eller är sportens utövare fuskare utan 
moral? Är våra medlemmar sådana som 
tycker att det okej att fuska om kontrol-
lerna saknas? Man har använt handlers 
som inte har handlertillstånd för att hjälpa 
till att köra hundar. De har alltså till och 
med beträtt banan trots att tillstånd sak-
nas och erforderliga avgifter inte erlagts. 
Är det någon av dessa personer som gett 
hundarna otillåtna preparat? Nej, troligen 
inte men den här typen av fusk tror jag 
att vi måste ta itu med. Det kan finnas 
utomstående illvilliga personer som kan 
ta sig in i depån och ge våra hundar en för-
bjuden munsbit. Det finns också många, 
både sällskap och enskilda medlemmar, 
som försöker komma undan avgifter som 
är beslutade i sällskapet eller på kongress 
eller i förbundsstyrelsen. De finns de som 
tagit licens och till och med anmält sina 
hundar till tävling trots att de inte betalt 

De blodtörstiga vargarna.  
Forts fr s 4
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sin licensavgift trots att den skall vara be-
talt för årets utgång året före. Det finns de 
som har haft fler än de 20 hundar som B-
licensen tillåter. Det finns de som skuggä-
ger del av hundar för att den verkliga 
ägaren inte har fullgjort sin utbildning och 
betalning. Det finns de som överlåter sina 
hundar på andra utan att beskriva den 
nya ägarens ansvar och inte heller med-
delat förbundet och det finns till och med 
enstaka som haft hundar som avlidit och 
inte anmält detta till förbundet trots att 
detta inte är tillåtet enligt vårt regelverk. 
Det ryktas om att en hundägare ”fuskat” 
till sig en finalplats i en större tävling ny-
ligen genom att fästa samman två tår på 
hunden med en gummisnodd och en hade 
ett förbjudet värmetäcke på sin hund i 
samband med en träning. Det ”fuskas” 
alltså friskt, eller görs det kanske misstag, 

men få verkar bry sig om det inte rör sig 
om att en hund av misstag har käkat en 
kaka, en macka eller en köttbit. 

Jag älskar den här sporten och tyvärr 
har jag två relativt unga hundar, men som 
jag känner nu blir det inga fler. Jag är 
skräckslagen att fastna i ett positivt do-
pingprov eftersom vi ger våra hundar 
kött, ägg och mjölk. Dock undviker vi all 
form av kakor, godis, liniment och värme-
täcken och vi ger inte heller någon form av 
tillskott i övrigt.

Jag mår mycket illa av styrelsens beslut 
i det senaste dopingfallet!

Nästa fråga som jag reagerat på.
I tidningen Hundsport för ett par 

nummer sedan citerade artikelförfattaren 
Bengt Eriksson en icke namngiven syn-
nerligen korkad person som uttryckte ne-
gativa synpunkter på att SHAB anställt 

personal som varit kända av de styrande 
i SHAB. I vissa fall är det sant då man 
ansett att det varit av vikt att personen 
i fråga var väl bevandrad inom sporten, 
men i många fall har det varit tvärtom 
personer som kommit helt och hållet uti-
från. Det har helt och hållet berott på vad 
det varit för arbetsuppgifter. Som exempel 
så har man valt att anställa kända banskö-
tare att sköta banan, kända tävlingsledare 
att vara tävlingsansvariga, men en full-
ständigt okänd för att tex vara VD eller 
sköta bokföring mm.

Tyvärr måste vi väl dras med dessa 
korkskallar, men varför citerar en så klok 
man som Bengt Eriksson en sådan kork-
skalle?

  Bosse Ländin

Våren på Åkers Kanal
Efter att vi haft tre träningar, med 
chans för att köra trails, så blev det 
dags för den första tävlingen, som vi 
kunde köra med en GR3.

Det blev svårt att pussla ihop, så vi 
skulle kunna få tre fulla lopp med 
hundar, som hade en godkänd rad. 

Men det gick i alla fall. Vill passa på att 
påminna hundkapparna om att köra ett 
trail på de första träningarna, det under-
lättar för att klubben skall kunna köra en 
tävling, som kan vara med på Riksspelet.

Vår första tävling var Valborgsstafetten, 
som i år bestod av lag om två hundar, en 
på kort och en på medeldistans. Tiderna 
lades ihop och bästa tiden vann stafetten. 
Lagens sammanlagda poäng var max 4, 
alltså en M1 och en K3, eller M2 och K2. I 
år hade vi också ett handicapp för lag med 
poängen 5 fick man dra av 2/10, 6 poäng 
gav ett avdrag av 4/10. Nu kunde inte alla 
få ihop lag eftersom vi hade tre lopp på 
320 m och två lopp på 550 m.

Laget som vann var Team Sorunda, som 
bestod av She'll Be Gone, 1:a 18.93, Jea-
nette Frid och Tindra, 3:a, 33.12, Annelie 
Andersson, bägge SHS, och systrar, sam-
manlagd tid 52.05 minus 2/10 eftersom de 
hade 5 i poäng, lika med 51.85.

Tvåa blev lag Team Speedway, Velo-
ciraptor, 4:a 19.40. Susanne Almén, och 

Talisker, 1:a 32.74, Maria Blomkvist, SHS, 
deras tid 52.14, hade poäng 4 och inget av-
drag. Nu visade det sig att Team Sorunda 
hade vunnit även utan handicappet.

Dagens bästa på 550 var Talisker, se 
ovan, på 320 var Titan Buff, My Leffler, 
SHS, snabbast med 18.75.

Vi hade även ett Salukilopp på 320 m, 
som vanns av Amir, Gerd Andersson, 
SHS, på nytt banrekord, 22.91.

Gerd Andersson, SHS, med salukihanen Amir, 
som vann den 3/5 på nytt banrekord, 22.91.

Lördag 9 maj
Denna tävlingsdag fick vi ställa in, vi hade 
inte tillräckligt med fulla lopp och hundar 
med rader för att köra ens en GR3. Vi flyt-
tade huvudloppet St Eriks Cup till helgen 
efter och körde träning med en hel del 
trail den 9/5.

St Eriks Cup, Easter Rose Bowl
Lördagen den 16 maj hade vi hela 12 

lopp, alla var visserligen inte fulla, men vi 
fick ihop till en GR3.

Vinnarna av Valborgstafetten, fam Frid och Andersson, Team Sorunda, här med Tindra.

Forts sid 12
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Care of the Racing & Retired Greyhound // 2007 kom den viktigaste
boken om greyhounds i en ny och utökad utgåva. Där kan den som önskar
läsa om hur greyhounds ska hanteras för att klara den belastning som
tävlandet innebär för hunden. Det här är sista delen av tre i en artikelserie
som tar upp viktig kunskap om hundens reaktion på ansträngning.

Care of the Racing & Retired Greyhound
“Damage to muscle cells due to overuse or
trauma from intense exercise or injury causes
changes in the muscle cell membranes. They
become porous, allowing muscle cell en-
zymes to leak out into the blood” (sida 21)

Översättning (innebörd)
“Skador hos muskelceller som orsakats av
hård ansträngning eller skador (trauma) leder
till förändringar i muskelcellernas membran.
Membranen (cellväggarna) blir porösa och
släpper ut enzymer från muskelcellen ut i
blodet. Skador hos muskelceller kan uppstå
på grund av överbelastning eller trauma.”

En farligt snabb reaktion på överansträngning
I förra artikeln i den här serien beskrevs
hur en greyhound kan drabbas av en
muskelskada på grund av för frekventa
ansträngningar.  Där var det en process
över tre till sex veckor innan skadan uppstår.
Samma process kan få ett mer akut förlopp.

Coursing
Bland greyhoundägare omtalas detta mer
akuta fölopp ofta som att hunden fått
‘coursing’. Det innebär att hunden får
rödfärgad urin och tappar muskelvolym i
hastig takt. Det går på några dagar eller i
riktigt allvarliga fall på mindre än 48 timmar.
Eftersom begreppet ‘coursing’ är så
etablerat i Sverige kommer det att
användas vidare i artikeln. Det veterinära
namnet är ‘Exertional Rhabdomyolysis’.

Hyperakut coursing
Citat 8:
“When the unfit Greyhound is subject to
exessive fast work, there is an enormus
production of hydrogen ions in the form
of lactic acid.” (sida 318)

Översättning (innebörd):
“När en greyhound som inte är
tillräckligt tränad utsätts för en för
krävande belastning produceras enorma
mängder mjölksyra.”

Det produceras mer mjölksyra än vad hunden
kan neutralisera vilket leder till att
muskelcellernas väggar förlorar sin funktion.
Vatten dras in i cellerna i sådan omfattning att
cellväggen spricker vilket leder till att
muskelprotein och elektrolyter läcker ut ur
cellen. Det muskelprotein som läcker ut är
rödfärgat myoglobin vilket efter en tid färgar
hundens urin.
     Vid hyperakut coursing visar hunden tydliga
tecken på att den är sjuk. Hunden har svårt att
varva ner under lång tid (timmar) efter
ansträngningen med tilltagande generell
muskelömhet de närmaste dagarna. Musklerna
ger intryck av att vara svullna. Det finns en
stor risk att njurarna slutar att fungera inom 48
timmar som en följd av närvaron av det
rödfärgade myoglobinet. Därför måste hunden
komma under omedelbar behandling vid
hyperakut coursing.

Akut coursing
Den här formen av coursing kommer också som
en reaktion på ett lopp eller en träning.
Skillnaden mot hyperakut coursing är att
förloppet tar något längre tid. Vid akut cours-

Varm och fuktig vädelek utgör en
förhöjd risk för akut coursing för alla
greyhound.

ing dröjer det två till tre dagar innan
hunden visar yttre tecken på att vara sjuk.

Citat 9:
“...For this reason, the usual time to see
pain developing is around 2 to 3 days
after the trial, probably when the dam-
age is already done” (sida 319)

Översättning (innebörd)
“...Av det skälet är en normal tid innan
hunden visar tecken på smärta 2 till 3
dagar efter ett lopp. Förmodligen när
skadan redan är skedd.”

Skadan i detta fall är förlorad muskelvolym
och risk för nedsatt njurfunktion.

Riskhundar och klimat
Vissa hundar löper större risk än andra att
drabbas av akut coursing. De är: dåligt
tränade greyhound, spända och
lättstressade greyhound samt greyhound
med kaliumbrist.
     Därtill är klimatet en faktor som
påverkar risken för akut coursing för alla
greyhound. Är det varmt och fuktigt vid
ansträngningen är risken för akut cours-
ing större än vid sval och torr väderlek.
Till stor del beroende på att hundar inte
kan svettas bort värme.

Av: Håkan Nilsson
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St Eriks Cup, en av Sveriges äldsta tävlingar, hölls den 16/5 på Åkers Kanal. 
Fr. v. tvåan Ruff, A-C Holmkvist, SHS, här med handler Anna-Lena Landén, 
segraren Talisker, Maria Blomkvist, SHS, trean Hondos Flash, Karin Berg-
man, SHS,

St Eriks Cup för högsta klass  på medel-
distas blev en kamp mellan SHS två bästa 
hanar just nu Ruff och Talisker. Segrade 
gjorde Talisker, Maria Blomkvist, på fina 
32.75, före Ruff, Ann-Christin Holmkvist, 
32.95. Trea blev Hondos Flash, Karin Berg-
man, 33.51. My Lefflers fina tikar I am och 
Run Mary Ann, föll i loppet.

Denna dag var det också semifinaler i 
Easter Rose Bowl, ett tiklopp med semi-
finaler på sprint, och finalen på medeldis-
tans, detta innebär att vinnaren är en all-
round tik. Loppet sponsrat av Revisions-
byrån Wican, läs Lars Wicander. Här fick 
My Leffler lite medgång, eftersom hennes 
tikar Spirited Away, vann första semin på 
18.83, den andra semin vann Titan Buff, 
19.02. Tvåa i semifinal 1 blev Wednesday, 
19.05, I Bergwall, VHS, trea Playa Negra, 
19.07, T Sahi, SHS. Till final från semifinal 
2 gick också tvåan Tindra, 19.03, A An-
dersson, SHS och trean Toxic Tea Fairy, K 
Lindberg, GHS.

Denna dag debuterade Elbony Com-
mander, I Hellberg, SHS, med en fin 
vinnartid 18.80.

M-L Rönnbergs whippets vann varsitt 
lopp, Unikum, 37.90 och Banana Split, 
20.75, bägge VHS, det tredje whippetlop-
pen i klass k3 vann Vitesse, 21.63, Peggy 
Lundqvist, SHS.

Final i Easter Rose Bowl
Lördag den 23 maj, hade vi 10 lopp, och 
ännu en GR3. Vi hade som huvudlopp på 
sprint Alamo Gold Sprint, sponsrat av 
fam Aalto, SHS. I loppet var tipset i pro-
grammet: 1:a Mr Speed, 2:a Tarik och trea 
Love Machine. Men det blev en Foxx, som 
raskade fram till en överraskande seger 
på 18.83, E Petersson, NHS, tvåa Staffan, 
18.92, My Leffler, SHS, trea Tarik, 19.15, 
Mona Augustsson, SHS. Denna gång var 
tipparen fel ute.

Dagen huvudlopp var finalen i Easter 
Rose Bowl, nu på 550 m. Här var tipsen: 
1:a Titan Buff, 2:a Spirited Away, trea Tind-
ra. Men även här blev det en överraskning 
för tipparen och publiken, ty Gästriketi-
ken Toxic Tea Fairy, vann övertygande på 
32.82, glad vinnare Katarina Lindberg. 
Tvåa Tindra, 32.92, Annelie Andersson, 
SHS, målfotoslagen trea blev Titan Buff, 
32.92, My Leffler, SHS.

Dagens snabbaste på medeldistans blev 
Ruff, A-C Holmkvist, SHS, som vann ett 
graderat lopp på fina 32.61.

OS-loppet i klass M4 vanns av Run 
Riot, 33.24, Kent Lindgren, SHS.

I whippetloppet på 550 m vann Utah 

Kid, 37.04, Å Ericsson, VHS, före Årets 
Whippet 2008 Banana Split, 37.12, M-L 
Rönnberg, VHS.

Nualas Star Challenge och 
Hundkökets Sprinterderby
Lördagen den 6 juni var det dags igen, nu 
med nio fulla lopp och årets första svenska 
GR6. Vi hade semifinaler i tre cuper, Nua-
las Star Challenge för medeldistanseliten, 
loppet sponsrat av Birgitta Söderberg, 
Hundkökets Sprinterderby för eliten på 
sprint. Dessutom Små & Stora Tassar Cup 
för M4, sponsrat av Therese Asplund.

Lopp 1 var sprinterderbyts första se-
mifnal. Loppet gick i klass K2, vi har inte 
så många K1 hundar igång än. GR spel 
provade ett nytt spel, där man skulle tippa 
vinnaren av de 12 hundarna, alltså avgjor-

En glad Katarina Lindberg, GHS, efter seger 
med Toxic Tea Fairy i Easter Rose Bowl.

Prispallen i Alamo Gold Sprint. Fr. v. Staffan, SHS, handler A-C Holmkvist, 
segraren Foxx, E Peterson, NHS, sponsor Taisto Aalto, trean Tarik, Mona 
Augustsson, SHS.

des tipset på finaldagen.
Den första semfinalen togs hem av Han-

ky Panky, Pia Aalto, SHS, 18.91, hon var 
inte ens med på bantipset. Tvåa den nya 
stjärnan Elbony Commander, I Hellberg, 
SHS, 18.97, trea och med till final blev 
Love Machine, I Lindstedt, VHS.

I semifinal två visade den förre Sprin-
terderbyvinnaren Tarik fin form och vann 
på 18.81 för Mona Augustsson, SHS, tvåa 
här Wednesday, I Bergwall, 18.85, VHS, 
trea Staffan, 19.01, My Leffler. Foxx, som 
vunnit Alamo Gold Sprint, blev utslagen 
som fyra på 19.16.

Sedan följde två semifinaler över 550 m, 
klass 4, i Små & Stora Tassar Cup. Den för-
sta vanns av tippade Go Mary Lou, 33.00, 
Nilbrink/Rydqvist, SHS, tvåa blev Action 
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Rose, 33.46, Christina Glimskog, SHS, 
med till final blev också trean Hitchin' A 
Ride, 33.49, fam Ehrnlund, GHS. Segrade 
i den andra semifinalen gjorde tävlings-
debutanten Rosa Parks, 33.58, Christina 
Glimskog, SHS, tvåa Common Stingray, 
33.61, I Bergwall, VHS, han släppte ifrån 
sig ledningen med ett halvt stopp alldeles 
före mållinjen. Som trea fick vi se Chief 
Commander, 33.76, Åsa Wicander, SHS.

I högsta klass på medeldistans hade vi 
semifinaler i det nya storloppet Nualas 
Star Challenge. Detta lopp hade samlat 
eliten i mellansverige, några var ju upp-
bokade av Avelsloppet också.

En av vårens stjärnor Ruff, vann första 
semifinalen på fina 32.66, A-C Holmkvist, 
SHS, tvåa Hondos Flash, Karin Bergman, 
SHS, 33.26, trea Toxic Tea Fairy, som kom 
till ytteligare en final på 33.29, för Katarina 
Lindberg, GHS. St Eriks Cup vinnaren Ta-
lisker var tyvärr struken.

I den andra semfinalen vann Titan Buff, 
på den fina tiden 32.50, My Leffler, SHS, 
och blev med detta favorit till slutsegern. 
tvåa Tärna, 33.17, Kerstin Halldoff, SHS, 
trea Fabs Cippollini, 33.29, Michael Lund-
berg, SHS.

Umberto, Krister Säll, SHS, vann whip-
petloppet i klass k2, 21.12 före Umambo.

Finaler i regn och rusk
Söndagen den 14/6 var det dags för fina-
lerna. Det hade regnat mycket dagarna 
före tävlingen, när jag åkte till banan, trod-
de jag att det inte skulle gå och tävla. Men 
banpersonalen hade gjort ett gott jobb och 
lyckat få bort nästan allt vatten, så banana 
var körklar. Vi hade 8 lopp av dessa var 7 
fulla och vi kunde återigen köra en GR6, 
som denna gång blev en jackpot.

I lopp 2 över 320 m vann Kos, Bo Län-
din, SHS, på fina 18.76, det visade att ba-
nan var bra, åtminstone i de första sex 
loppen, sen blev det blött, för regnet bara 
fortsatte.

Dagens första final var Små & Stora 
Tassar Cup, Hitchin' A Ride, fam Ehrn-
lund, GHS, tog ledningen och såg ut att 
gå mot seger, men på upploppet närma-
de sig Chief Commander, Åsa Wicander, 
SHS, det blev en målfotoseger, bägge hade 
33.31, som tid, trea blev favoriten Go Mary 
Lou, Nilbrink/Rydqvist, SHS, 33.60. 

Nästa final var Nualas Star Challenge, 
här hade tipparen fått till det bra, han 
hade rätt på de tre första. Segrade gjorde 
Ruff, 32.63, A-C Holmkvist, SHS, bra tid i 
regnet, tvåa Titan Buff, 32.71, My Leffler, 
SHS och trea Toxic Tea Fairy, 32.99, Kata-
rina Lindberg, GHS.

Sedan följde finalen i Hundkökets 
Sprinterderby. Det blev en bejublad se-
ger för fam Hellbergs nya stjärna Elbony 
Commander, som vann på 18.91, tvåa 
Hanky Panky, Pia Aalto, SHS, 19.00, trea 
Love Machine, I Lindstedt, VHS, 19.24. 

Text och bilder (förutom 14/6) Bo Norevik

Inför Svenskt 
Greyhound Derby
När detta skrivs är det ca 10 dagar kvar 
till Derbyts start. SHS har ett tufft ekono-
miskt år framför sig. Bidragen från SHCF 
minskar drastiskt och vi blir tvungna att 
dra ner på prispengar och andra utgif-
ter. Trots detta har vi till i år fått behålla 

Hundkökets Sprinterderby, fr.v. trean Hanky Panky, med Pia Aalto, segraren Elbony Com-
mander, Christina Hellberg, trean Love Machine, Ida Lindstedt, VHS. Regnbilder tagna av 
Teuvo Sahi.

En glad handler Anna-Lena Landén tar emot 
pris efter Ruffs seger i Nualas Star Challeng, 
prisutdelare sponsorn Birgitta Söderberg.

Ytterligare ett glatt gäng i regnet. Pristagarna i Små & Stora Tassar Cup, fr, v, Hitcin' A Ride, 
Lotta Ehrnlund, GHS, segraren Chief Commander, Emma Wicander, SHS, sponsorn Therese 
Asplund, trean Go Mary Lou, Kristina Nilbrink, SHS.

många av våra klubbsponsorer, detta vill 
jag speciellt tacka för. Vi väntade i det 
längsta med att skriva ut prispengar till 
derbyt, vi letade efter en sponsor. Men 
det gick inte vägen, klubbens styrelse gick 
med på en klubbsponsning på 10.000 kr 
till derbyt, men några derbyentusiaster i 
styrelsen vill mer. Vi ville få behålla der-
byts status med att inte dra ner för mycket 
på prispengarna.

Förra året gjorde vi en uppmaning till 
våra medlemmar att sätta in en slant till 
Landskampen, som SHCF inte kunde 
sponsra, det gick bra.

Vi gjorde nu detsamma i elfte timmen, 
efterlyste hjälp med spons till derbyt. Föl-
jande som vi kallar Derbyts vänner har 
bidragit tills nu:

Atlas Racing, Hundkanalen, Yvonne Pe-
tersen, Jane Pettersson, Eva Jacobsson, Bo 
Norevik, Kent/Anneli Andersson, Mats 
Wahlberg, Anja Mårtensson, Fam Fridh, 
fam Hulting, fam Lundin, Nanna Nord-
lander.

Jag vill passa på att tacka dessa. Nu är 
det upp till er att anmäla till Derbyt och 
dess kringtävlingar. Jag vill passa på och 
puffa för Purina Race, för i första hand 
hundar utslagna i derbyts semifinaler. 

Vi har även en lågpoängcup och Svenskt 
Wippetderby, även i år sponsrat av Ken-
nel Goat-Wool.

Bo norevik
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VILL DU OCH DIN HUND  
HJÄLPA TILL OCH RÄDDA LIV??

Regiondjursjukhuset Bargarmossen startade 2004 blodbanken för hundar, 
där hundar som enligt kriterier passar som blodgivare kommer och lämnar 
blod 4-6ggr/år.
Hundarnas blodgrupper delas upp i POSITIVA samt NEGATIVA där 
NEGATIVA kallas för universaldonator vilket innebär att så gott som alla 
hundar kan mottaga det blodet. 
Det finns raser som är överrespresenterade i den NEGATIVA blodgruppen 
som t.ex. Greyhound.
Vi söker därför just ER för att hjälpa oss rädda fler liv. 
Karenstiden efter en blodtappning är 7 dygn för er som tävlar.

Kriterier:
Stabilt/lugnt temperament•	
1-4 år gammal vid start•	
Väga minst 27kg utan•	  övervikt
Frisk och ej stå på medicinering•	
Ej varit/planera att bli dräktig•	
Vaccinerad•	  och avmaskad

För mer information ring: 08-505 303 00
Eller maila på: blodbanken@djursjukhusen.se

// Maria och Linda, 
Blodbankssköterskor
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SkHK och SHCF bjuder in till  
Svenskt Mästerskap  
i Landskrona 2009

Lördagen den 18/7, 14.00. Kvartsfina-
ler i Öppna SM och Tik SM.

Söndagen den 19/7, kl 14.00. Kvartsfi-
naler i Sprint SM, Whippet SM, semi-
finaler i Veteran SM.

Måndag den 20/7, kl 18.00. Utställ-
ning för kapplöpningshundar, Anmä-
lan till Ingrid Prytz på banan senast 
19/7, 20:- per hund.

Tisdag den 21/7, kl 19.00, Chicago-
kväll i klubbstugan.

Onsdag den 22/7, kl 19.00. Semifina-
ler i Öppna SM, Tik SM, Sprint SM, 
Whippet SM, Saluki SM, samt cuper, 
se tävlingsinbjudan.

Torsdag den 23/7, kl 19.00. SM ban-
kett i klubbstugan, buffe med en öl 
eller ett glas vin. Anmäl till Anette 
Forsberg på banan senast 20/7 eller 
på klubbens hemsida under "kontak-
ta oss". www.skhk.se

Lördagen den 25/7, kl 14.00. Finaler i 
SM loppen samt cuper.

Se tävlingsinbjudan, på SHCFs hem-
sida angående tävlingarna

Camping på banan 80 kr/dygn, beta-
las i förskott på banan till Titti, anmä-
lan görs på mail till: husvagn@skhk.
se ange namn och klubb.

Vi kommer att ha baren öppen i klubb-
stugan varje kväll.

Varmt välkomna önskar vi i  
Skånska Hundkapplöpningsklubben.

Program
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Landskrona är igång  
inför SM-sommaren

Den 4 april hade vi arbetsdag på ba-
nan i Landskrona. Claes och Chris-
ter hade redan fixat det mesta, som 

behövdes med anläggningen. Vi andra 
kavlade upp ärmarna för här skulle röjas 
överallt. Ja, ni vet, bra att ha saker, som 
bara tar plats. Efter utfört arbete dukade 
vi långbord på altanen, och i vårsolen 
smakade fikat extra gott.

Öresundscupen startar
Till den 2/5 fick vi ihop hundar till sex 
lopp. Några boråsare, lite fler danskar 
samt resterande skåningar. Hemmaklub-
ben fick två segrar. Apollons Pearl vann 
på tiden 18.19 på 320 m. Kullsystern Ar-
temis Pearl tog hem segern på 480 m, på 
29.08.

Tävlande för Cimbria: Crimdon Peritas 
tävlingsdebuterade med en seger på 480 
m på tiden 30.05. Stitch vann även han på 
480 m, med 29.26. So Happy to Run (W) 
fixade seger nr tre till Cimbriaklubben på 
320 m, med tiden 21.62. Marrachino star-
tade året med att vinna 320 m, 20.68.

Många bra tider som kan bli till viktiga 
poäng i Öresundscupen. Tävlingen är ett 
samarbete mellan Kvf (dk), Cimbria och 
SkHK. Finalen kommer att gå på Kalle-
rupsbanan den 24/10. Mer info på vår 
hemsida: www.skhk.se

Gun Britt

Bilder från den 2/5, överst publikbild, nederst lopp 6 till start. Bilder: Sten 
Johansson.

Födda
Greyhound
Född dag Hane Tik Född H+T Kvar Uppf/Kennel Ort Tel
09-05-31 Hallucinate (AUS) Forrest Fairy 4+0  4+0 Peagreen  Torsåker 0290-853 58
09-05-08 Kerberos Pearl Alamo Gold 3+5  1+1 Taisto Aalto Harbo 0292-300 78 
08-12-28  Westmead Lark Tinctoria 0+4  0+2 Sjudraget  Norsborg 08-530 282 81
08-09-09  Ahane Boy Balalajka 2+5  0+2 Sjudraget  Norsborg 08-530 282 81 

Parade 
Parade Hane Tik Uppf/Kennel Ort Tele 
2009-05-10 Lexicon Sparky Greyway's Hölö 08-551 591 99

Planerade parningar 
Paras Hane Tik Uppf/Kennel Ort Tele 
2010-01 Go Wild Teddy Run Mary Ann Sjudraget Norsborg 08-530 282 81 
2009-11 Droopys Maldini Peach Passion Heartlines Gnarp 0652-240 09
2009-09 Back o Bourke Isis Hadesrikes Sandared 033-29 63 53
2009-09 Greve Moltke Single Daisy Crimdon Skellefteå 0910-329 12
2009-08 Fräcke Fredrik Worlass Crimdon Skellefteå 0910-329 12
2009-07 Hallucinate (AUS) Bluff Princess Track and Field Hofos 0290-851 11
2009-06 Weastmed Lark Blue Moyne Crimdon Skellefteå 0910-329 12
2009-05 Geordie Parker (UK) Sun Moon Stella Dogs Härryda 0301-305 18
2009-05 Toms the Best (IRE) Kaikoura Track and Field Hofos 0290-851 11
 
 
 
 

Avelsnytt 


