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Glad Påsk på Åkers
Annan dag Påsk var det dags för arbete 
och träning på Åkers Kanal Greyhound 
Park. Läs vidare på sidan 5.

Inför Fullmäktige
Förbundsfullmäktige hålls den 25/4 i 
Stockholm, motioner m.m. Se sidan 4

Klubbarnas nya  
styrelser
Se sidan 12

Dopingdebatt
Se sidan 2-3
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Debatten om  
doping
Ett inlägg från förbundssekreterare Gert Hen-
ningsson:

§ 1.02 Ändamål
Förbundets ändamål är att främja sam-
spel och aktiviteter som bidrar till såväl 
hundars som människors positiva utveck-
ling.

Främja en god avel och uppfödning av 
kapplöpningshundar samt främja ett gott 
djurskydd för kapplöpningshundar.
§ 1.02.01 Förbundets värderingar

Svenska Hundkapplöpningssportens 
Centralförbund är en partipolitisk obun-
den demokratisk organisation som vär-
nar om grundläggande demokratiska 
principer i samhället. Förbundet bygger 
sin verksamhet på respekten för alla män-
niskors lika värde och rättigheter.

Värderingar som styr verksamheten är 
solidaritet och sammanhållning mellan 
medlemmar.
§ 1.03 Uppgift
- organisera, leda och kontrollera sporten 
- utveckla tävlings-, och träningsformer 
för sporten 
- svara för en organiserad tävlingsverk-
samhet i Sverige   
- inför myndigheter och andra organisa-
tioner tillvarata hundkapplöpningsspor-
tens intressen 
- verka för god hundhållning 
- verka för sportens utveckling och 
spridning 
- stödja och verka för en god ungdoms-
verksamhet

Ovanstående är saxat ur vår stadga och 
är den ledstjärna vi har i vår verksamhet.

I dessa tider när frågan om doping tyd-
ligen är det stora samtalsämnet inom vår 
sport är det naturligtvis bra att läsa och 
begrunda varför vi finns till och vilka vär-
deringar som förenar oss.

Styrelsemöte  
i SHCF
Redaktören har valt ut för tidningen någ-
ra delar från: Förbundsstyrelsens proto-
koll vid möte 02/2009. Tisdagen den 3 
mars 2009

13.1.808 Dopingärende
Rapporterades att Tränaren/ägaren, Ma-
delene Karlsson, till hunden Isis har med-
delats att hunden vid dopingkontroll tes-
tat positivt för otillåten substans.

Substansen tillhörande familjen opia-
ter, i detta fall Morfin, har påvisat i såväl 
a som b-prov.

Tränaren/ägaren har getts möjlighet att 
yttra sig över provet och därmed beskrivit 
den kost och de ev. fodertillsatser i form 
av vitaminer och veterinära behandlingar 
som ev. förekommit.

Av beskrivningen framgår att inget av 
den beskrivna kosten eller kosttillskott 
förutom ett kan ha medfört att provet bli-
vit positivt. Tävlingsdagen gavs hunden 
knäckebröd som var bestrött med vall-
mofrön.

Hunden har varit avstängd för den tid 
som preparatet kan anses verka, § 7.03.05, 
2008-08-07 - 2008-09-07

Beslöts att; förbundsstyrelsen beslutar 
föreslå ansvarsnämnden att Tränaren/
ägaren, utöver hundens avstängning i en-
lighet med stadgan § 7.03.05, stängs av 
för ringa dopingbrott 2 månader enligt § 
7.03.03. Ansvarsnämnden skall innefatta 
denna interimistiska avstängning i sitt be-
slut i enlighet med § 7.03.04, räknat från 
den 7 augusti 2008.

13.1.903 Anna-Lena Landén rörande parning 
av äldre tik

Styrelsen konstaterar att när det gäller 
parning av äldre tik så skall SKK etiska 
regler för uppfödare gälla. Detta innebär 
att SHCF accepterar registrering av valpar 
i det fall SKK har godkänt parningen och 
registrerat valpar.

När det sedan gäller parning där det 
är oklart vilken hane som har befruktat 
tiken. Även här gäller SKK regler innefat-
tande DNA-prov. Samma gäller här att 
om SKK registrerar valparna förs dessa 
även in i SHCF register.

15.1.902 Marknadsundersökning Borås
Styrelsen har delgetts en marknads-

undersökning som 7HS genomfört runt 
namnet Greyhound Park AB. Undersök-
ningsresultatet var mycket intressant och 
visar på att vi har mycket att arbeta med 
när det gäller att göra våra aktiviteter inom 
hundkapplöpningssporten mer kända.

Beslöts att; beslöts att ta kontakt med 
7HS och efterhöra om vi allmänt kan 
delge samtliga sällskap undersöknings-
resultatet.

16.1.900 CGRC
Lars Wicander rapporterade att CGRC 

lämnat en förfrågan om att de har för 
avsikt att hålla ett styrelsemöte i slutet 
av april 2009 i Stockholm. Styrelsen för 
CGRC önskar vid detta tillfälle besöka 
Åkers Kanal.

6.1.901 CGRC tävlingar Landskrona
Lars Wicander rapporterade att CGRC 

kontaktat SkHk rörande en tävling.
Tävlingen hålls på en av Landskronas 

ordinarie tävlingsdagar.
Inga ekonomiska åtaganden för SHCF 

räkning görs i dessa båda frågor.
Beslöts att; godkänna rapporterna och 

lägga dem till handlingarna.
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Diskussionen syns röra sig om det 
straff som förbundsstyrelsen har fat-
tat beslut om att pröva och fastställa via 
ansvarsnämnden. 

Det är ju så att förbundsstyrelsen är 
vald av kongressen att mellan kongres-
serna fatta beslut i en mängd olika frågor. 
Dopingfrågan är en sådan fråga.

Det innebär att förbundsstyrelsen fat-
tar beslut utifrån uppdraget med ledning 
av de fakta, regler etc. som finns. I en så-
dan här fråga har förbundsstyrelsen, och 
endast förbundsstyrelsen, den samlade 
bilden av vad som förekommit, förutom 
den berörde. Detta med hjälp av experter 
vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt, 
SVA och Laboratoires des Courses Hippi-
ques, Paris, för analys av a- respektive b-
prov. Härtill kommer SKK, Dopingkom-
missionen som yttrar sig utifrån gällande 
dopingreglemente. Eftersom ingen i detta 
land dömes ohörd, har den berörde att 
yttra sig och beskriva vad som förevarit. 

Dessa enskilda kunskaper samlas hos 
förbundsstyrelsen och utgör sedan un-
derlag för en bedömning utifrån gällande 
stadga.

I stadgan finns det tre sanktionsnivåer 
när det gäller doping, dessa är:
- ringa dopingbrott två till fyra månaders 
avstängning
- vid dopingbrott fyra till tjugofyra må-
naders avstängning 
- vid grovt dopingbrott uteslutning och 
avstängning på livstid.

Härtill kommer s.k. generella påfölj-
der.

Med utgångspunkt från den insam-
lande informationen och gällande regler 
i stadga och regelverk, samt vad som sägs 
inom djurskyddsområdet i övrigt.  Fattar 
förbundsstyrelsen sedan ett beslut, i detta 
fall ringa dopingbrott, och fastställer ett 
förslag till påföljd som sedan ställs till ans-
varnämnden för prövning.

När det gäller antalet dopingfall inom 
hundkapplöpningen så är dessa få, under 
de senaste åtta säsongerna har vi haft to-
talt fyra fall. Alla har varit att betrakta som 
ringa dopingbrott. Detta trots att vi har 
en nolltolerans och att laboratorierna har 
en ytterst känslig provutrustning är det 
glädjande att det varit så få fall.

Nu har det kommit till förbundsstyrel-
sens kännedom att det ute i leden pratas 
väldigt mycket om detta, vilket i grunden 
är naturligt. Men när detta ”prat” börja ta 
sig former som direkt riktas mot den en-
skilde är det mycket beklagligt. Tänk efter, 
alla kan göra fel medvetet eller omedve-
tet. Det kan ju vara så att Du glömmer att 
kontrollera vad för tid hunden är avstäng 
efter en medicinsk behandling, eller Du 
kan ju ha använt linement, eller Du kan ju 
ha givit Din hund en bit choklad. Därmed 
är Du en ”fuskare” som ”åker” dit för do-
ping vid ett prov.

Förbundsstyrelsen kan aldrig och kom-
mer aldrig att försvara något brott som 
begås mot våra djur. Men vi kan aldrig 
i bedömningen glömma av människan 
som finns bakom ärendet. Har förbunds-
styrelsen utdömt en sanktion så är det den 
som gäller. Sedan kan jag som enskild ha 
uppfattningar om detta, men dessa upp-
fattningar kan aldrig vändas mot den 
enskilde. Tycker jag att sanktionerna vid 
dopingbrott är för milda deklarerar jag 

detta till min lokala styrelse som jag ger 
i uppdrag att verka för en skärpning av 
påföljderna i en framtid. Frågeställningen 
belyses då i enlighet med de demokra-
tiska principer som vi bestämt skall gälla 
vår organisation. Men driv aldrig aktioner 
mot någon enskild!

I övrigt skall man aldrig bemöta ”skit-
prat” men när man får höra att någon 
”källa” närstående förbundsstyrelsen 
tvärsäkert vet att förbundsstyrelsen har 
mörkat två fall av doping vid SM 2007 
blir man upprörd. Frågar man sedan vem 
denna källa är vill man inte tala om det. 
Det får alltså stå oemotsagt.

 Om vi då betänker texten i de tre inle-
dande paragraferna i stadgan, men kanske 
framför allt texten i gemensamma värde-
ringar, så bryter denne någon mot stad-
gan. Eftersom påståendet är osant men 
det ändå vidarebefordras inom vår krets 
borde denne någon uteslutas ur verk-
samheten eftersom vederbörande genom 
osant påstående skadar vår gemensamma 
verksamhet.

Det skulle aldrig gå för förbundsstyrel-
sen att mörka några dopingfall. Rutinen är 
sådan att de som vet om dopingprov har 
tagits är en ganska stor krets av individer 
och organisationer.

För att räkna upp dem så är det föl-
jande:
Förbundets tävlingsledare
Tävlingsledare, domare och banveterinär 
som vet att prov skall tas
Provtagaren
Den tävlande på vars hund provet tas 
Lokal person som sänder in provet till 
SVA

Är provet sedan positivt tillkommer;
SKK, dopingkommissionen, som också 

följer upp vad för beslut som fattats i frå-
gan

Det rör sig alltså om ett tjugotal perso-
ner som har kunskap om att ett det finns 
ett dopingprov, och av dessa tjugotal per-
soner är det minst ett tiotal som vet om att 
det varit positivt.

Bedöm själv sannolikheten för att ett 
positivt dopingrov skulle kunna döljas.

Det som är allvarligt, är att det är trots 
den information som sänts ut i organisa-
tionen inte tycks nå ut till medlemmarna.

Det som är mera allvarligt, är att med-
lemmar som inte har den fullständiga in-
formationen startar kampanjer som drab-
bar den enskilde.

Det som är mest allvarligt, är att med-
lemmar bedriver en helt utomparlamen-
tarisk kampanj, som skadar den enskilde, 
och som aldrig har en möjlighet att be-
möta detta på ett normalt sätt. Detta görs 
utan att kunskap i frågan har inhämtats 
från förbundsstyrelsen.

Förbudsstyrelsen finner detta mycket 
beklagligt och kommer därför att starta en 
utredning om det finns enskilda medlem-
mar, eller sällskap, som har varit delaktiga 
i denna kampanj. Skulle det visa sig att 
det förekommit handlingar som motver-
kar förbundets mål eller syften så kommer 
denna fråga att särskilt prövas i enlighet 
med stadgan.

Naturligtvis är SHCF såväl som andra 
organisationer beroende av att det finns 
en debatt inom organisationen och att det 
också skapas en kreativ opinion. Men vi 
får aldrig glömma att skilja på sak och per-
son. Anser jag att det är fel i någon fråga så 

Familjehund eller 
racingmaskin?
Läste i SHCF's senaste protokoll om ett 
nytt dopingfall Om nolltoleransen bibe-
hålls kan vi knappast ha våra tävlings-
hundar inomhus med familjen i fortsätt-
ningen. Hur ofta händer det inte att dom 
snor från matbordet, river i soporna, tar 
det som barnen går omkring och tuggar 
på. Vem har koll på sina hundar dygnet 
runt i lägenheten eller huset? Om det är 
möjligt att lite vallmofrön eller några Bal-
lerina kex ger utslag är vi fel ute, och vad 
skulle effekten vara enl. dopingreglemen-
tet. Har man gjort några försök att stoppa 
i någon hund dessa saker och sedan tagit 
prov på denna för att se hur lite av otil-
låtna substanser som ger utslag. Innan 
detta är testat törs i alla fall inte jag ha 
tävlingshundar inomhus eller i en obeva-
kad bil vid banan. Kanske tur att det tas så 
lite dopingprov under en säsong annars 
kanske många fler skulle drabbas.

Hanne Andersen

driver jag den via de upparbetade kanaler 
som finns inom vår organisation.

2009-04-08
Förbundsstyrelsen

Kongress eller 
Årsmöte?
Hej alla.
Här kommer en sista sammanställning 
angående NoHS upprop och förslag och 
lite tankar om hur vi ska gå vidare med 
detta. (Förslaget fanns med i Hundkapp 
nr 1 2009).

Norrköping stöttar förslaget i sin hel-
het. 

Örebro stöttar förslaget i sin helhet.
Midlanda stödjer skrivelsen fullt ut.
Malmö tycker förslaget är mycket bra 

och vill att vi motionerar i ärendet.
Göteborg har tagit upp frågan på sty-

relsemöte. Positiv respons.
Skellefteå har tagit upp frågan på års-

möte samt styrelsemöte. Kom med ett eget 
förslag i samma anda. (Bifogas) 

Alingsås skulle ta upp det på årsmötet. 
Ej hört något därefter.

Gästrike tyckte att det var bra synpunk-
ter. Möjligen någon detalj som dom ville 
fundera vidare på i övrigt kan vi räkna 
med deras stöd. Ej hört något därefter.

Norrbotten skulle ta upp det på möte. 
Ej hört något därefter.

Cimbria skulle ta upp det på årsmötet. 
Ej hört något därefter.

Skånska tycker förslaget är bra skulle 
ta upp det igen på möte. Ej hört något 
därefter.

7HS skulle ta upp frågan på årsmötet. 
Ej hört något därefter. (dom har däremot 
lämnat in en motion till årssammanträdet 
som går åt samma håll.)

Stockholm har jag inte hört något ifrån. 
(SHS hade en motion 2006 om att minska 
på antalet ombud, som behövde åka till 
kongress, red. anm.)

Västerås tog upp frågan på årsmötet. 
Togs emot positivt.

Forts sid 9
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Informationen baseras på förbundsstyrel-
sens cirkulär 14-22 2009. Det kan förekom-
ma förkortningar i texterna. Hela cirkulä-
ren finns att hämta på SHCFs hemsida.

Förbundscirkulär 14/2009

Strykning av hund efter startlista 
fastställts
Styrelsen har beslutat att följande regler 
skall gälla. Dessa regler utgör ett komple-
ment till vad som regleras i regelverket, 
jämte de föreskrifter som finns i doping-
reglementet vid medicinsk behandling av 
hund.

För att underlätta för tävlingsledare 
och undvika att utöka antalet register i 
sällskapen och på förbundet gäller föl-
jande:

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

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

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

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

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

Förbundscirkulär 15/2009

Medlemsavgifter, licens och hundli-
censer 2009.
Som tidigare aviserats skall numera säll-
skapen redovisa vilka som betalt sina 
avgifter löpande. Materialet skall sedan 
ligga till grund för kontroller som utförs 
av tävlingsledarna vid kommande inlott-
ning till tävling.

Agare/tränare och hund kommer inte 
att medges start i det fall inte korrekta 
avgifter erlagts till sällskapet

Eter att grundlistan har inlämnats av 
sällskapet, skall en kontinuerligt uppda-
tering ske. Dessa uppdateringar insändes 
till förbundssekreteraren så snart som 
möjligt som därefter meddelar respektive 
tävlingsledare.

Medlemsavgiften, redovisas på föl-
jande sätt:

Medlem som innehar b-licens, H.
Familjemedlem, F.
Stödmedlem, S.
Hedersmedlem, HM.
Licensavgift, redovisas på följande 

sätt:
Enbart med markering i avsedd ruta.
Hundlicens, redovisas på följande sätt:
Enbart markering i avsedd ruta.
Fri licens avser hundar som under 

året tar sin licens eller har fyllt 5 år under 
2008

Ytterligare upplysningar finns i cirku-
lär 10/2009.

Bifogade lista skall senast den 10 april 
insändas till förbundssekreteraren, och ut-
visa betalda avgifter. Ni som redan insänt 
listan kontrollerar och kompletterar och 

returnerar den samma till undertecknad.

Förbundscirkulär 16/2009

Sanktionerade tävlingar 2009.
Förbundsstyrelsen beslutade sanktionera 
91 tävlingsdagar 2009. Detta trots mål-
sättningen, att försöka anpassa antalet 
tävlingar, i förhållande till det antal hun-
dar som finns till förfogande, till 70 dagar 
2009.

Det är nu angeläget att samtliga täv-
lingar genomförs i enlighet med sällska-
pens planering.

Till cirkuläret bifogades en uppställ-
ning över tävlingarna, dessa finns i annan 
form på annan plats i tidningen.

Förbundscirkulär 17/2009

Påminnelse om Årsmöteshandlingar
SHCF uppmanade klubbarna att inkom-
ma med handlingar från Årsmötena.

Förbundscirkulär 19/2009

Medlemsavgifter, licens och hundli-
censer 2009.
Som tidigare aviserats skall numera säll-
skapen redovisa vilka som betalt sina 
avgifter löpande. Materialet skall sedan 
ligga till grund för kontroller som utförs 
av tävlingsledarna vid kommande inlott-
ning till tävling.

Ägare/tränare och hund kommer inte 
att medges start i det fall inte korrekta 
avgifter erlagts till sällskapet.

Därefter en uppmaning till sällskapen 
att sända in en uppdaterad lista senast 
den 15/4.

Förbundscirkulär 22/2009

Beviljad licens, eller handlertill-
stånd. Ansökan om ny licens, nytt 
handlertillstånd eller uppgradering 
av licens.
Beviljad licens, eller handlertillstånd.

Gäller tills vidare i enlighet med tidi-
gare fattat beslut enligt ansökan, under 
förutsättning att beslutade avgifter för 
medlemskap och licens,- eller handlertill-
stånd, erlagts till sällskapet i enlighet med 
stadgan.

Ansökan om ny licens, nytt handlertill-
stånd eller uppgradering av licens.

Skall ansökan om detta ske på avsed-
da blanketter och lämnas till sällskapet. 
Sällskapet yttrar sig till förbundsstyrelsen 
över ansökan, efter yttrandet insändes un-
derlaget till förbundsstyrelsen. Förbunds-
styrelsen meddelar sällskapet och berörd 
medlem sitt beslut i frågan när godkänd 
licensutbildning är genomförd. För hand-
lertillstånd gäller att förbundsstyrelsen 
bara meddelar sällskapen och berörd 
medlem om tillståndet ej kan beviljas.

Vid uppgradering av licens meddelar 
förbundsstyrelsen sällskapet och berörd 
medlem så snart beslut fattats.

Handläggning.
Ansökan insändes till:

Inkomna motioner till 
förbundsfullmäktige  
2009-04-25.

Sammanställning, jämte yttranden 
från förbundsstyrelsen. 

Motion Nr 1 och 2 SkHk och 7-HS
Skånska Hundkapplöpningsklubben
MOTION
2008-10-08
Motion till förbundsfullmäktiges höst-
sammanträde 2008-11-23.

Det är inte enbart SHCF som lider av 
dålig ekonomi utan även lokalklubbarna 
har stora svårigheter och kan inte anordna 
så många tävlingar som vi skulle behöva 
för att få igång hundkappen igen. Regel-
bundna tävlingar skulle underlätta även 
för publiken som då bättre kan hålla reda 
på när tävlingarna går.

En stor kostnad för oss är sanktions-
avgiften och vi föreslår därför att SHCF 
sänker sanktionsavgiften till den nivå den 
var tidigare, dvs till 250 kr.

Skånska Hundkapplöpningsklubben
Rita Ström Olofsson
Ordförande

Sjuhäradsbygdens Hundkapplöpnings-
sällskap
Motion till förbundsfullmäktige  
2008-11-23

7HS motionerar härmed om att sank-
tionsavgiften skall sänkas till 250 kr.

Motivering: Att bedriva en tävling är 
väldigt ekonomiskt betungande ändå.

Borås 2008-10-04
Styrelsen Sjuhäradsbygdens Hund-

kapplöpningssällskap
Ordförande Gunilla Lindmark         
vice ordförande Therese Bevenros

Motion 1-2:
Förbundsstyrelsen instämmer i motionä-
rens mening att, regelbundna tävlingar. 
Och ett ökande antal tävlingar, skulle 
gynna hundkapplöpningssporten vid 
marknadsförning etc. Den höjning av 
sanktionsavgiften som gjordes inför 2008 
byggde på att arvodet till domare respek-
tive reseersättning för dessa där det så var 
aktuellt skulle betalas av förbundet. Kost-
naden var trots allt arrangörens kostnad. 
I det budgetförslag som presenterades in-
för förbundsfullmäktige den 23 november 

Hans Bohman
Grävlingstigen 4
641 53 Katrineholm
Tfn. 070-543 33 38

Förbundscirkulär 23/2009

Gemensamt bokföringssystem.
Tidigare cirkulär 13/2009 initierades in-
stallationen av ett gemensamt bokförings-
system i enlighet tidigare beslut.

Tidigare har en gemensam kontoplan 
utsänts.

Ytterligare en dag står till förfogande 
för att avsluta installationen hos resteran-
de sällskap.

Den 22 april 2009 kommer Eva Salan-
der och representant från Briljant att hjäl-
pa Er med installationen. Beräknad start 
kl 09:30.

Forts sid 6
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Träningsresultat 13 april 

Trials och licenser

550 m
Royal Legend, T1, 6.05, 33.58
Grace Kelly, sololic, Ok, 6.33, 34.92

320 m
1. Tyrannosaorus, 5.85, 18.62
2. Kos, T4, 5.90, 18.87
3. Go Mary Lou, T4, 6.08, 19.27
4. Tarik, 5.90, 19.31
1. Apollo XIII, T5, 6.05, 19.06
2. Mr Speed, Omlic, Ok, 5.87, 19.06
3. Vätö Grabben, T5, 5.89, 19.20
4. Cielo Azul, T5, 5.99, 19.58
5. Fantasy Lover, T5, 6.09, 19.63
1. Zero Tufram, T4, 5.93, 18.94
2. Karpathos, T4, 6.05, 19.14
3. Run Riot, 5.90, 19.38
4. The Power, T4, 6.09, 19.71
1. Tindra, T2, 5.93, 18.77
2. Epona, T2, 5.95, 19.00

Härligt Påskväder lockade många

Annandag Påsk den 13/4 var det 
många klubbmedlemmar på Åkers 
Kanal för första arbetsdagen med 
efterföljande träning. Ca 50 medlem-
mar och 40 hundar, som tränade.

Det var som vanligt städning, boxunder-
håll, montera upp harvagn och wire, sätta 
upp tälten, kratta löv osv. Med så många 
på plats gick det bra med det mesta. Vi 
startade kl 11.00 och träningen skulle börja 
ca 13.00. Nu blev starten lite fördröjd efter-
som haren inte gick för fullt, vi var tvung-
na att köra en hel del varv, innan harförare 
Börje Truvé var nöjd med farten.

Vi började med licenslopp och trails, sen 
följde träning på 320 m. Träningen avslu-
tades med unghundar, som sprang varv 
och kurvor.

Bo Norevik

Träning
320 m
Hammerfall, 19.26
Velociraptor, 18.96
Swedish Fantasy, 18.74
Chiefman, 5.97, 19.08
1. Atte (Afghan) 8.37, 28.33
2. Kahn, 8.24, 28.68
3. Timback, 8.25, 28.71
4. Maggie, 8.43, 29.07
Playa Negra, 5.98, 19.13
Toxic, 6.07, 19.52
Atlas Golly, 5.92, 18.70
Muddy Water, 5.84, 18.99
Atlas Gotcha, 6.25, 19.44
1. Pippi Ls, 5.99, 19.15
2. Run for it, 5.86, 19.46
Ruff, 5.88, 18.95
Tyke Mörbult, 5.88, 18.94
Dilemma, 5.88, 18.89

Tältet på publikplats sätts upp. I bakgrunden bord och stolar, som slipades och 
inoljades

Irene Gustavsson och 
Helené Lius förbereder 
invägning för Kent 
Lindgrens hund Vätö 
Grabben.

Depåtältet på plats, nästa helg skall väggar upp på ena sidan, som vindskydd.
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2009 slopades sanktionsavgiften samtidigt 
som respektive sällskap får ta den kostnad 
för domare som uppstår i enlighet med 
tidigare kongressbeslut.

Eftersom sanktionsavgiften inte längre 
finns föreslås förbundsstyrelsen att:

– Förbundsfullmäktige finner motio-
nen besvarad.

Motion 3, 7HS, ekonomins fördelning
Sjuhäradsbygdens Hundkapplöpnings-
sällskap
Motion till förbundsfullmäktige  
2008-11-23

7HS motionerar härmed om att minst 
75 % av intäkterna till SHCF skall öron-
märkas till klubbar/banor från och med 
år 2011.

Motivering: Administrationskostna-
derna skall ej överstiga 25% av intäkter-
na.
Borås 2008-10-04
Styrelsen Sjuhäradsbygdens Hundkapp-
löpningssällskap
Ordförande Gunilla Lindmark         
vice ordförande Therese Bevenros

Motion 3
Motionären tar upp frågan om ekono-

mins fördelning mellan sällskapen och 
förbundet. Förbundsstyrelsen anser att 
först och främst skall fastställas arbets-
fördelningen mellan sällskapen och för-

bundet innan ett beslut kan fattas om den 
ekonomiska fördelningen.

Kongressen 2006 fattade beslut om 
två utredningar, den ena om den totala 
ekonomin och den andra om den totala 
organisationen. Under tiden har ju som 
bekant förutsättningarna förändrats. För-
bundet har under tiden från kongressbe-
sluten och fram tills nu tvingats att en-
samt ta utvecklingskostnaderna för bl. a. 
ett rikstäckande spel. De kostnader som 
uppstått har finansierats med hjälp av 
uppbyggda reserver från samarbetet med 
Svenska spel samt intäkter från spelet och 
lån. Övriga intäkter har varit från sällska-
pens medlemsavgifter jämte avgifter för 
doping och sanktionsavgifter. Verksam-
heten har därmed kommit att bli starkt 
underfinansierad.

Förbundsstyrelsen anser därför att mo-
tionen läggs till den utredning av ekono-
min som skall presenteras inför kongres-
sen 2010.

Förbundsstyrelsen föreslår att, För-
bundsfullmäktige finner motionen besva-
rad.

Motion 4, 7HS, Klassningssystem
Sjuhäradsbygdens Hundkapplöpnings-
sällskap
Motion till förbundsfullmäktige 2008-11-
23

7HS motionerar härmed om att det 

skall tillsättas en arbetsgrupp som skall 
se över gradering- klassning- ranknings-
systemet.

Motivering: För att få ett enklare och 
rättvisare system.
Borås 2008-10-04
Styrelsen Sjuhäradsbygdens Hundkapp-
löpningssällskap
Ordförande Gunilla Lindmark         
vice ordförande Therese Bevenros

 
Motion 4:
Under årens lopp har denna fråga disku-
terats vid flertaliga tillfällen. Senast den 
var uppe tillsatte förbundsstyrelsen en 
arbetsgrupp som skulle se över frågan. 
Denna grupp konstaterade då att några 
förändringar inte skulle göras eftersom 
systemet då inte kunde förändras med nå-
got som var bättre och som skulle kunna 
leda till en fortsatt utveckling. 

Systemet skall ju ge två parter informa-
tion, dels tävlande och dels spelare. Samt-
liga länder som har spel på hundkapp-
löpning har någon form av system i dessa 
frågor. Förbundsstyrelsen har sökt bland 
dessa system om det skulle finnas något 
som svarar upp mot de krav som svenska 
hundkapplöpningsmänniskor och spelare 
ställer. Det visar sig att systemen är likar-
tade och inget kan sägas vara bättre än 
det andra. En förändring, utifrån dessa 
utgångspunkter, skulle ses som ganska 
meningslös och därutöver vara resurskrä-
vande vad avser information utbildning 
etc. Det hade varit bra om motionären 
hade kunnat presentera, ett förslag till 
förändring, som väl kunde mäta sig med 
de krav som finns på nuvarande system, 
och som kunde ställas emot nuvarande 
system. I ett sådant fall skulle det vara 
motiverat med en arbetsgrupp.

Förbundsstyrelsen föreslår att:
- Förbundsfullmäktige härmed finner 

motionen besvarad.

Motion 5, 7HS Boxval.
Sjuhäradsbygdens Hundkapplöpnings-
sällskap
Motion till förbundsfullmäktige  
2008-11-23

7-HS motionerar härmed om att göra 
ett tillägg till valet utav startbox till täv-
ling med en siffra också.

Exempel: 2Y betyder att man önskar 
i första hand box 2, och sedan följande 
boxar utåt 3,4,5,6.

Motivering: Ett försök att uppnå en 
lottning som gemene man är nöjd med.

Borås 2008-10-04
Styrelsen Sjuhäradsbygdens Hund-

kapplöpningssällskap
Ordförande Gunilla Lindmark         
vice ordförande Therese Bevenros

Motion 5:
Nuvarande system bygger på att söka ge 
de tävlande den boxplats som de önskar. 
Vid förändringen till nuvarande system 
var ett av motiven att söka få fram en så 
säker lottning som möjligt. Denna skulle 
tillfredsställa tävlande och även bidra 
till en ökad spelsäkerhet. Det visade sig 
ganska snart att även i detta system in-
fann det sig individuella värderingar om 
var en hund startade bäst, alltså precis 
som det var förut. Det har inneburit att 
i vissa har samtliga anmälda till ett lopp 
anmält att de önskar starta från innerspår. 
Alltså har fem av sex varit missbelåtna 

Till Salu
1Tik efter Webwhiz och Luna Nueva

Valparna är nu fem månader. Inga stenfel eller överbett i kullen.
Vid intresse kontakta Kennel Hannemoon  

Telefon: 0582-91049, mail hanne@lovnas.com

Planerad Parning 09-06

NY Ranger  –  Coral Lee
Mustang Priima–Linda Lue     Brett Lee–Coral Springs
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Förbundsstyrelse  
kongressperioden 2006-2010
Förbundsordf./Ekonomiansv.  
Lars Wicander,  tfn 070-432 44 86,  
fax 08-795 72 33
Förbundssekr/Vice ordf   
Gert Henningsson, tfn 033-25 23 24,  
070-645 20 33. funningen@telia.com
Ledamot Mikael Linder,  
tfn/fax 0709-59 57 59. info@mili.nu
Ledamot Anna-Lena Landén  
tfn 0175-605 04, 070-242 58 80.  
al_landen@telia.com 
Ledamot Hans Degerman,  
tfn 0910-889 33, 0706-70 36 64.  
degermanhans@hotmail.com 
Ledamot Hans Bohman,  
tfn 0150-263 01, 0705-43 33 38.  
hans.bohman@bodycote.com 
Ledamot Jan Svensson,  
tfn 0620-300 90. janne@jupus.se 
Suppleant: Berit Sundgert, 
033-21 00 66. 
Adjungerad för ekonomifrågor: 
Eva Salander, S Åbyggev. 57B,  
805 98 Gävle, 026-14 56 50.

Förbundsstyrelsens mötesdatum:
Se www.svenskahundkapplopningsab.se 
under ”SHCF/SHAB+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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med lottningen innan start, efter start har 
det visat sig i de flesta fall att loppet har 
genomförts alldeles utmärkt.  Vi vet idag 
att det är ytterst få extremer som absolut 
behöver en inner respektive ytterbox för 
att inte störa de andra hundarna i starten. 
De flesta hundar startar bra från vilken 
box som helst.

I det förslag som motionären ställer 
skulle det bli så att I 1 är innerbox och 
därefter box 2,3 4, 5 och 6, Y 2 är alltid box 
2 och därefter 3,4,5,6, och 1, Y 3 är alltid 
box tre och därefter 4, 5, 6, 1 och 2 och så 
vidare. Frågan blir osökt kommer detta 
att påverka lottningen positivt eftersom 
vi vet att det är en okänd faktor som styr 
valet, nämligen den tävlande hunden.

I nuvarande system med inner, mitten 
och ytter fördelas önskemålen enligt föl-
jande, inner 51 %, mitten 28 % och ytter 
21 %. Önskar man innerbox får man sta-
tistiskt box 1,2 eller 3. Önskar man mitten 
får man box 4 eller 5 och önskar man ytter 
får man box 6.

Förbundsstyrelsen följer löpande ut-
vecklingen av denna fråga. Förbundssty-
relsen ser därför ingen anledning att göra 
förändring i nuvarande system. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbunds-
fullmäktige att: 

- motionen därmed är besvarad 

Motion 6, 7HS,  Licensavgift
Sjuhäradsbygdens Hundkapplöpnings-
sällskap
Motion till förbundsfullmäktige  
2008-11-23
7HS motionerar härmed om att licensav-
gift för hund/hundar och b-licensierade 
och c-licensierade tränare skall vara max 
1000 kr totalt, oavsett antal ägda hundar.
motivering: För att främja sporten att få 
nya hundkappare till en rimlig kostnad, 
samt behålla de hundkappare som är ak-
tiva idag då kostnaderna för att äga och 
tävla hundar är betungande. 
Borås 2008-10-04
Styrelsen Sjuhäradsbygdens Hundkapp-
löpningssällskap
Ordförande Gunilla Lindmark        
vice ordförande Therese Bevenros

Motion 6:
Vid förbundsfullmäktige den 23 novem-
ber presenterade förbundsstyrelsen en 
budget som bl. a. innehöll en förändring 
av licensavgifterna. Licensavgiften fast-
ställdes till 500 kr samt 200 kronor för 
varje tävlingshund t.o.m. det år hunden 
fyller fem år.

Förbundsfullmäktige ställde sig posi-
tivt till förslaget och efter vissa föränd-
ringar antogs förslaget.

Förbundsstyrelsen föreslår att:
-  Förbundsfullmäktige därmed finner 

motionen besvarad.

Motion 7, 7HS,  
Beräkning av licensavgift
Sjuhäradsbygdens Hundkapplöpnings-
sällskap
Motion till förbundsfullmäktige  
2008-11-23

7HS motionerar härmed om att licens-
avgift för tränare och hundar endast skall 
beräknas och betalas för aktiva, tävlande 
hundar. 

Motivering: Med hänsyn till djurskyd-
det, man tar då större ansvar för de icke 
aktiva hundarna och bör därför inte ha 

extra utgifter för dem till förbundet/spor-
ten. 
Borås 2008-10-04
Styrelsen Sjuhäradsbygdens Hundkapp-
löpningssällskap

Motion 7 :
Vid förbundsfullmäktige den 23 novem-
ber presenterade förbundsstyrelsen en 
budget som bl. a. innehöll en förändring 
av licensavgifterna. Licensavgiften fast-
ställdes till 500 kr samt 200 kronor för 
varje tävlingshund t.o.m. det år hunden 
fyller fem år.

Förbundsfullmäktige ställde sig posi-
tivt till förslaget och efter vissa föränd-
ringar antogs förslaget.

Förbundsstyrelsen föreslår att:
-  Förbundsfullmäktige därmed finner 

motionen besvarad.

Motion 8, SHS, Ungdomshandler
Stockholm den 12/12 2008
Motion till Förbundsfullmäktige 2009
SHS vill lämna följande förslag
Ungdomshandler
Öppna för att få ungdom mellan 12-15 år 
att bli ungdomshandler.
Ungdomen skall under en ansvarig trä-
nares uppsikt kunna träna och starta en 
kapplöpningshund.

Man kan tänka sig att en domare god-
känner den tilltänkta ungdomshandlern.

Dessutom kan man undanta Riksspels-
loppen.

Avgiften kan t.ex. vara 100 kr.
Vad tjänar sporten på det, jo:
Vi kanske får våra barn att bli motive-

rade i vår sport och fortsätta med kapp-
löpning.

På detta sätt gör vi som galoppen och 
travet, och framför allt, hundkappen blir 
åter en familjesport. Låt barnen också vara 
med, vi behöver dom för framtiden.

För SHS genom
Bo Norevik

Motion 8:
Förbundsstyrelsen finner syftet med mo-
tionen lovvärt men tror inte att vi behöver 
införa en särskild ungdomshandlerlicens.

I stället kan man sänka åldern för att få 
handlerlicens till alla som under kalender-
året lägst fyller 12 år.

Handlerlicensen kopplas till en ansva-
rig person med aktiv B-licens.

Samma avgift för alla handlerlicenser.
Förbundsstyrelsen föreslår att:
Förbundsfullmäktige bilfaller motio-

nen med ovanstående   justering. 

Motion 9, SHS, Strykning efter lottning.
Efter det att lottning genomförts gäller en 
del kriterier för hur en strykning kan ge-
nomföras: Veterinärstrykning med intyg, 
Tävlingsledare kan få stryka hund samt 
strykning i samband med veterinärbesikt-
ning vid start.

När det nu har blivit så att man för att 
få tävlingsbidrag måste ha ett visst antal 
fulla lopp, vill vi ha grunderna för god-
kända strykningar klarlagda.

Vad gäller t. ex. vid hostepedemi, och 
tiks löpning när tränaren ringer tävlings-
ledaren och påtalar detta. Vid dessa till-
fällen vill man inte gärna ha in hunden i 
depån för besiktning.

För SHS genom
Bo Norevik

Motion 9:
De regler som tidigare gällt avseende 
strykning av hund gäller även framgent. 
För att tävlingslopp skall jämställs med 
fulla lopp om strykning sker efter att 
startlista upprättats:

- Veterinär lämnat startförbud.
- Tävlingsveterinär vid veterinärbe-

siktning lämnat startförbund.
- Tävlingsledaren kan stryka hund vars 

ägare meddelat att tik gått in i löpperiod.
- Tävlingsledare kan stryka hund vars 

ägare meddelat att hund har kennelhosta.
Förbundsstyrelsen föreslår förbunds-

fullmäktige att;
-  anta förbundsstyrelsens förslag och 

att därmed är motionen i övrigt besva-
rad.

Motion 10, VHS, Rundbanechampionat.
MOTION TILL SHCF FÖRBUNDSKON-
GRESS 2009.

Det är för hundkapplöpningssporten 
oerhört viktigt att på alla sätt förankra 
verksamheten på ett sätt som uppfattas 
positivt och respektingivande bland i för-
sta hand hundmänniskor i Sverige. Nu 
när sporten inte längre växer och därmed 
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inte exponeras så ofta är det ännu vikti-
gare. 

Ett bra sätt är, att i likhet med tex Fin-
land, skapa legitimitet och uppmärksam-
het genom att hundar skall kunna erövra 
ett championat på rundbana. (Kan lämpli-
gen anges som SRBCH Svensk Rundbane 
Champion). 

Denna motion är i första hand avsedd 
för Whippet men är även tillämplig för öv-
riga raser som är knutna till specialklub-
ben Svenska Vinthundklubben, dit även 
Greyhounds hör. Man får en titel som ökar 
hundens status vilket även skulle kunna 
bidra till en bättre hundhållning, det blir 
inte hur enkelt som helst att omplacera el-
ler avliva äldre eller skadade hundar. 

Vi vill även påpeka att motsvarande 
tankegångar om championat finns inom 
andra kapplöpningsformer i Sverige, täv-
lingsformer vilka är mindre etablerade än 
vad kapplöpning på rundbana är.

Yrkande
Att SHCF omgående verkar för att hos 

SKK etablera ett RundbaneChampionat 
för i första hand Whippet. Detta kan ske 
genom att tillsammans med Svenska Vint-
hundsklubben begära att championatsfor-
men införs. 

SHCF bör även verka för införande av 
ett RundbaneChampionat för Greyhound 
och Saluki.

När motionen godkänts måste en ar-
betsgrupp skapas med representanter 
för aktuella raser vilken har att precisera 
championatskraven.
Västerås den 5 december 2008
Styrelsen för Västerås Hundkapplöp-
ningssällskap genom
Marie-Louise Rönnberg
Ordförande

Motion 10:
Inom hundkapplöpningssporten har det 
sedan lång tid tillbaks funnits en utmär-
kelse som tilldelas de allra främsta och 
framgångsrikaste hundarna, nämligen 
Elitdiplom som tilldelas den hund som 
presterar minst 5 st. Klass 1-tider inom 
varje hundras, under sin aktiva tävlings-
period.

Att införa ytterligare en form av utmär-
kelse skapar dels mer administrativt ar-
bete samt kommer att skapa konflikt med 
det sedan länge etablerade Elithundsdi-
plomet.

Beträffande motiveringen med att det 
skulle leda till bättre hundhållning så 
täcks detta in i förbundets Stadgar och 
Regelverk oavsett Championat eller inte.

Styrelsen finner därför att det inte skall 
införas ytterligare någon typ av champio-
nat.

VHS får gärna ytterligare formulera 
modellen med Championat som de hän-
visar till för att vi skall ta ställning till 
detta senare.

Förbundsstyrelsen föreslår förbunds-
fullmäktige att;

-   motionen härmed är besvarad.

Motion 11, 7HS, Medel reserverade för 
förbundskongressen  2010.

Sjuhäradsbygdens Hundkapplöp-
ningssällskap Motionerar härmed om att 
de från sällskapen inbetalda medel reser-
verade för förbundskongress 2010, inbe-
talda under åren 2007 och 2008 skall anses 
som en skuld från SHCF:s sida till respek-
tive sällskap. Denna skuld bör regleras till 

förbundskongressen 2010.
Borås 2008-12-28
Styrelsen Sjuhäradsbygdens Hundkapp-
löpningssällskap
Ordförande Gunilla Lindmark        
vice ordförande Therese Bevenros

Motion 11:
Förbundsstyrelsen noterar att några sär-
skilda medel speciellt styrda mot kongres-
sen inte har debiterats sällskapen. Den 
medlemsavgift som årsvis tas ut av säll-
skapen, har som beräkningsgrund, res-
pektive sällskaps antal kongressombud 
vartill kommer en fast avgift. Dessa medel 
utgör grunden i den ekonomi som SHCF 
har, medlen användes i SHCF löpande 
grundverksamhet. Någon årlig avsätt-
ning till kongress eller andra aktiviteter 
görs inte. Den ekonomiska verksamheten 
styrs av den budget som upprättas varje 
år, i budgeten läggs de aktiviteter som är 
aktuella respektive år.

Förbundsstyrelsen föreslår förbunds-
fullmäktige att;

-   motionen därmed är besvarad.
 

Motion 12, 7HS, sanktionsavgift:
Sjuhäradsbygdens Hundkapplöpnings-
sällskap Motionerar härmed om att sank-
tionsavgiften på 1000 kr som inbetalades 
under 2008 skall återbetalas till respektive 
bana som inbetalt denna, då tävlingsbi-
draget på 2500 kr aldrig utbetalades till 
banorna.
Borås 2008-12-28
Styrelsen Sjuhäradsbygdens Hundkapp-
löpningssällskap
Ordförande Gunilla Lindmark        
Vice ordförande Therese Bevenros

Motion 12:
Sanktionsavgiften var en avgift som tagits 
ut för att täcka förbundets kostnader för 
en tävling såsom, domarersättning, pro-
duktion av programoriginal m m. Täv-
lingsbidraget var ett bidrag som var tänkt 
att hjälpa klubbarna med veterinärkostna-
derna vid tävling.

Som alla vet fanns det under 2008 inte 
ekonomiska möjligheter att fullfölja det 
stödet. 

Förbundsstyrelsen föreslår att:
- förbundsfullmäktige avslår motio-

nen.

Motion 13, 7HS, Driftbidrag till riksba-
nor
Sjuhäradsbygdens Hundkapplöpnings-
sällskap Motionerar härmed om att riks-
spels-banorna bör få ett driftbidrag från 
förbundet på grund av fördyrade drifts-
kostnader i samband med uppgradering 
av banorna till riksspelsbana. Utan riks-
spelsbanor så är det svårt att erbjuda 
svenska lopp till GR-Spel, och därmed 
kan det bli mindre omsättning. 7-HS har 
inte den ekonomin som krävs för att driva 
Borås Greyhound Park under de förut-
sättningar som finns i dagsläget med till 
exempel dyra elkostnader m.m. i förläng-
ningen kan detta innebära att vi måste 
stänga av elen över vintern.  
Borås 2008-12-28
Styrelsen Sjuhäradsbygdens Hundkapp-
löpningssällskap
Ordförande Gunilla Lindmark        
vice ordförande Therese Bevenros

Motion 13:
Sporten har i dagsläget, i stort sett, inga 
andra intäkter att förlita sig på än det 
överskott som spelet kan ge. Vid det se-
naste förbundsfullmäktigemötet i höstas 
lade styrelsen fram ett förslag hur fördel-
ning av dessa spelpengar skulle göras. 
Förbundsfullmäktige antog detta förslag 
vilket innebär att del av dessa pengar går 
till klubbarna i förhållande till medlems-
antal, tävlingsdagar m m.

Att redan nu gå in och ändra i det be-
slutet för att ge ökat bidrag till vissa banor 
känns inte rätt. Förbudsstyrelsen är med-
veten om att driftskostnader som el och 
arrende är på en högre nivå för de gamla 
riksspelsbanorna än  för övriga banor men 
de får också ett större stöd genom flera 
tävlingsdagar och övriga bidrag.

Genom förhandlingar på lokal nivå 
och vissa tekniska förändringar avseende 
elabbonnemang skall det gå att komma 
ner i kostnadsnivå. 

Då utrustning som är livsviktig för ge-
nomförande av GR-spel dagar går sönder 
så får förbundsstyrelsen ta ställning om 
bidra med stöd i dessa fall.

Förbundsstyrelsen föreslår att:
- förbundsfullmäktige avslår motio-

nen.

Motion 14, 7HS, antalet kongressom-
bud.
Sjuhäradsbygdens Hundkapplöpnings-
sällskap Motionerar härmed om att anta-
let kongressmedlemmar skall vara samma 
antal som deltager på förbundsfullmäkti-
ges möten.
Borås 2008-12-28
Styrelsen Sjuhäradsbygdens Hundkapp-
löpningssällskap
Ordförande Gunilla Lindmark        
vice ordförande Therese Bevenros

Motion 14:
Förbundsstyrelsen noterar att motionären 
önskar ändra antalet ombud vid kongress 
till samma antal som vid förbundsfull-
mäktige. Motionen avser en stadgeför-
ändring varför denna enbart kan avgöras 
av kongressen.

Förbundsstyrelsen föreslår förbunds-
fullmäktige att;

- motionen lämnas till kongressen, 
samt att sällskapet utvecklar de bakomlig-
gande motiven. Vidare bör sällskapet ut-
veckla syftet med motionen i avseende på 
demokratins utveckling och vilka effekter 
synsättet skulle få på det numerär som i 
så fall fortsättningsvis skulle representera 
sällskapen.

Motion 15 Duncan McKie
Motion till Förbundsfullmäktige den 
25/4-09 

I have just one, i think that if you are 
going to represent a Swedish club you 
should actually be living in Sweden, it 
was brought to my notice and I duely 
passed it on to Lars, that some Danish 
people are racing with in correct papers, 
i.e. Irish papers when they are actually 
no longer Irish but infact Danish this was 
pointed out to me by a very angry Danish 
person .

I think we can have them as interna-
tional entries but they cannot and should 
not be representing swedish clubs, obvi-
ously this must also extend to Finland. 

If you do not live in Sweden you cannot 
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När man läser av de reaktioner som jag 
fått så verkar det som det finns ett tryck på 
att få till en förändring.

Då kommer man till nästa steg/pro-
blem att det handlar om en ändring av 
stadgarna för att kunna komma åt detta 
håll. Motionstiden för vårmötet är ju ute + 
7HS har till vårmötet lämnat in en motion 
som berör detta och styrelsens förslag på 
denna är att den överlämnas till kongres-
sen.

Händer inget annat innan så kommer 
NoHS lämna in förslaget som motion till 
kongressen. För enkelheten skull så delar 
vi då på förslaget i 2 motioner då en del 
berör möten/kongress den andra delen 
berör ju beräkningsgrunden för avgiften 
till förbundet. Det blir enklare att hantera 
så.

Problemet som vi ser i detta är tids-
aspekten. Om vi inte kan diskutera detta 
förrän på kongressen så kommer, om mo-
tionen tas, först därefter arbetet med änd-
rad stadga tas vid. Sedan kan beslut om ny 
stadga tas först kongressen därefter (om 
inte det kallas till extrakongress). Vi är då 
framme på år 2014. 

Så är det någon som har någon tanke 
på hur vi ska kunna gå vidare så hör gärna 
av er.

MvH Kenth Petersson
NoHS 

Kongress eller Årsmöte?
Forts fr sid 3

Förbundscirkulär 18/2009

Förbundsfullmäktiges årssamman-
träden.
Härmed kallas till årssammanträde, 
den 25 april, kl 10.00. Lokal: Stockholms 
Schacksällskaps lokaler, Ringvägen 9 C, 
Stockholm.

Red har förkortat denna kallelse, mo-
tionerna finns separat, dessutom verk-
samhetsberättelsen och valberedningens 
förslag.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008
Förbundsstyrelsen

Styrelsen har haft följande samman-
sättning:

Ordförande o Kassör Lars Wicander, 
Åkersberga

Vice ordförande o sekreterare Gert 
Henningsson, Borås

Ledamöter
Mikael Linder, Varberg
Hans Degerman, Skellefteå  
Hans Bohman, Katrineholm
Jan Svensson, Sollefteå
Anna-Lena Landén, Rimbo
Suppleant: Berit Sundgert, Borås

Mikael Linder, Jan Svensson samt Berit 
Sundgert har vid årets slut frånträtt sina 
uppdrag på egen begäran av personliga 
skäl. 

Eva Salander har under hösten 2008 
adjungerats i styrelsen som extern kassör.

Ordförande och sekreterare samt sty-

relsen i förening har tecknat förbundets 
firma.

Styrelsens arbete
Styrelsen har haft 11 protokollförda mö-
ten. Antalet anslutna sällskap har varit 14 
st. 

Förbundsfullmäktigemöten hölls i 
Stockholm dels den 14 juni och dels den 
23 november. Vårmötet fokuserades på 
det svåra ekonomiska läge som förbundet 
hade hamnat i då Intäkterna från spel-
tillståndet inte kom upptill budgeterade 
nivåer.

Höstmötet dominerades av diskus-
sioner och information om den gångna 
tävlingssäsongen samt planering av kom-
mande säsong. 

Styrelsen har informerat genom utgi-
vande av 22 st. förbundscirkulär förutom 
protokollen.

Samarbetspartners
Under året har avtal om samarbete avse-
ende teknik på spelsidan funnits med GR 
Spel AB samt Scientific Games. Avtal har 
även ingåtts med det Irländska förbundet 
(IBG) om spelsamarbete vilket möjliggjort 
att man har kunnat spela och se lopp live 
från Irland via GR Spels hemsida www.
greyhoundracing.se

Anläggningarna
De tre anläggningar som Greyhound Park 
SHCF AB investerat i (Landskrona, Borås, 
Åkers Kanal) har underhållits för att fort-
satt kunna vara betydelsefullt driftsäkra 
för våra spelleveranser. Dock har rörliga 
kostnader för driften av anläggningarna 
tagits över av respektive förening enligt 
separat överenskommelse.

Spelet
Sportens speltillstånd som utgivits av Lot-
teriinspektionen ligger kvar i förbundet.

GR Spel AB administrerar spelet med 
utrustning från Scientific Games. Omsätt-
ningen har tyvärr varit lägre än progno-
sen men under hösten 2008 haft en viss 
positiv utveckling.

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

Organisation och personal
Kansliet har t.o.m. augusti 2008 beman-
nats av 1,5 personer varav Bo Ländin 
fungerat som kanslichef. P g a det kärva 
ekonomiska läget tvingades vi säga upp 
personalen från 1/9.

Arbetsuppgifterna fick sedan delas upp 
via ideella krafter där sällskapen tillsam-
mans med styrelse m.fl. löste uppgifterna 
så att verksamheten kunde hållas igång 
hjälpligt.

Förbundets ekonomi
Förbundets ekonomi har under verksam-
hetsåret varit mycket ansträngd pga att 
intäktsflödet från spelet inte nått upp till 
budgeterade nivåer. Läget blev akut under 
försommaren och besluts togs om att säga 
upp personalen och att skära i alla kost-
nader som kunde göras. Genom lån från 
SHS, individuella medlemslån, förbetalda 
licensavgifter samt slutligen ett banklån i 
Swedbank kunde förbundet klara av sina 
åtaganden gentemot anställda och leve-
rantörer etc.

Sporten/Spelet
Under året genomfördes 80 tävlingsdagar 
på landets olika banor.

Vi har haft 232 B-licenser, 155 hand-
lertillstånd och 25 uppfödarlicenser utfär-
dade under året. Kvalitén på genomförda 
tävlingar har varit fortsatt hög. 

Årets SM-tävlingar genomfördes i 
Skellefteå på ett högklassigt sett på deras 
nya arena.

Djurskydd
Djurskyddet är en viktig fråga för vår 
sport, och vi arbetar på bred front med 
djurskyddsfrågor, dels genom vårt omfat-
tande regelverk samt förbättring av våra 
bananläggningar för att ge våra hundar en 
så säker plats det bara är möjligt att träna 
och tävla på, och dels genom utbildnings-
insatser av våra utövare i samband med 
genomgång av vår obligatoriska licensut-
bildning för att äga/träna/tävla hund. 

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

Ett gott djurskydd innehåller självklart 
även provtagning mot doping. Under året 
har ett antal dopingprover tagits. Av de 
prover som togs var alla utom ett negativt, 
den aktuella hunden avstängdes för täv-
lande under en period av 2 månader. 

Marknadsföring och media
Sporten uppmärksammas fortfarande 
frekvent bra i tidningspressen dock har vi 
svårt att nå ut i rikspressen så det är främst 
lokaltidningar och ute på landsorten vi 
håller ställningarna. Större speltipsartik-

represent a Swedish club. 
They may not take part in the SM ei-

ther this should be for dogs residing in 
Sweden. 

all the best 
Duncan. 

Motion 15:
Detta är en frågeställning som inte har 
bara en dimension. Vi har sedan ett antal 
år tillbaka norska medborgare som är bo-
satta i Norge men tävlar för svensk klubb 
då ingen fungerande sport inte är etable-
rad där. Att göra ett undantag för dem 
men inte tillåta danska hundkappare som 
vill tävla i Sverige att tillhöra svensk klubb 
känns inte rätt. Sedan har vi detta med för-
eningsfriheten, kan vi neka person med-
lemskap i svensk förening med motive-
ring att personen bor utomlands och har 
annat medlemskap. Med EU:s regelverk 
och öppna gränser i Europa kan ett beslut 
som motionären önskar få konsekvenser 
vi inte vill ha. Som en jämförelse kan sägas 
att ingen har hindrat svenska hundar att 
tävla i England och på Irland.

Självklart skall alla hundar som tävlar 
i Sverige ha riktiga papper för att få tävla, 
dvs vara införda i våra register med rätt 
härstamning, ägare etc.

Förbundsstyrelsen föreslår att:
- förbundsfullmäktige avslår motio-

nen. 
2009-03-03
Reds kommentar till motionerna. En del 

klubbar lämnade in motioner till För-
bundsfullmäktiges höstmöte. Detta möte 
skall egentligen inte behandla motioner, 
utan motionerna skall behandlas på vår-
mötet. En del av motionerna kom i alla fall 
att behandlas, genom att styrelsen hade 
egna förslag, som tangerade motionerna. Forts sid 13
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Care of the Racing & Retired Greyhound // Förra året 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 del två i en
genomgång av några viktiga fakta.

Ett för tätt tävlande tömmer hundens resurser
Citat 5:
“Some greyhounds, even when physically
fit, if stressed by an excessive frequency of
fast work (i.e., two to three races or trials
per week) will develope more acidotic
urine than normal with a pH range of 5.0
to 5.8.” (sida 321)

Översättning (innebörd):
“Vissa greyhound kommer att utveckla
urin med lågt pH-värde om de utsätts för
ett övermått av belastning (två till tre lopp
i veckan). Det gäller även om hunden är
frisk och vältränad ”

En greyhound som utsätts för dessa låga
pH-värden över tid, tre till sex veckor,
utvecklar en relativ brist på kalium. Den
kritiska punkten nås när pH-värdena
plötsligt ökar till över 7.0. Det påvisar ett
förhöjt pH-värde i blodet. Om hunden
tävlas i det tillståndet riskerar hunden att
drabbas av en muskelskada till följd av
överansträngning. (Subacute Exertional
Rhabdomyolysis, sida 320).

En annan typ av muskelskada
Det här är en annan väg till en muskelskada
än den som togs upp i förra numret av
tidningen. Nu handlar det inte om en direkt

påverkan på enskilda muskler utan en
generell påverkan. Det finns inte tillräckligt
med kaliumjoner i musklcellerna. Med den
bristen kan inte hunden vidga blodkärlen i
musklerna tillräckligt.

Citat 6:
“The outcome is then a retention of the
heat produced by exercise and a reduc-
tion in blood flow to the muscle cells
(ischemia).” (sida 321)

Översättning (innebörd):
“Resultatet blir att värmen som alstras vid
arbete blir kvar samt att blodflödet till och
från muskelcellerna hämmas.”

Värmen och slaggprodukter som mjölksyra,
fria radikaler och proteinfragment blir kvar i
muskeln och börjar jäsa med de
kringliggande muskelcellerna. Effekten blir
att de ännu friska muskelcellerna börjar
ruttna. Men det tar ofta upp till tre dagar
innan hunden visar tecken på denna
skadliga process.

Det här är vad som händer i den
friska och vältränade hunden,
processen tar tre till fem dagar
att slutföra

Citat 7:
“Lactic acid can be recycled in the liver
back to a useable energy source, free radi-
cals are removed by neutralizing mol-
ecules such as vitamin E and the protein
fragments are broken down to be rebuilt
into fresh muscle fibers. This is what oc-
curs in the fit racing dog and takes about
3 to 5 days to complete.” (sida 319)

Översättning (innebörd):
“Mjölksyran kan i levern omvandlas till
en användbar energikälla, fria radikaler
kan neutraliseras av vitamin E och frag-
ment av protein kan brytas ner för att
återanvändas vid uppbyggnad av nya
muskelceller. Det är vad som händer i den
friska och vältränade hunden, processen
tar tre till fem dagar att slutföra.”

Förebyggande kontroll
För att kontrollera vad som händer i
hundens kropp, sett till den här typen av
skada, måste urinens pH hållas under
uppsikt. Ett sådant prov kan inte tas förrän
minst två dagar gått sedan det senaste
loppet eller tuffa träningen. Innan dess är
värdena för påverkade, “förgiftade”, av
ansträngningen och därför missvisande.
     I nästa nummer: Förgiftningen kan komma
snabbare än efter tre till sex veckor.

Av: Håkan Nilsson
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per week) will develope more acidotic
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to 5.8.” (sida 321)
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bristen kan inte hunden vidga blodkärlen i
musklerna tillräckligt.

Citat 6:
“The outcome is then a retention of the
heat produced by exercise and a reduc-
tion in blood flow to the muscle cells
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Översättning (innebörd):
“Resultatet blir att värmen som alstras vid
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Det här är vad som händer i den
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att slutföra

Citat 7:
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back to a useable energy source, free radi-
cals are removed by neutralizing mol-
ecules such as vitamin E and the protein
fragments are broken down to be rebuilt
into fresh muscle fibers. This is what oc-
curs in the fit racing dog and takes about
3 to 5 days to complete.” (sida 319)

Översättning (innebörd):
“Mjölksyran kan i levern omvandlas till
en användbar energikälla, fria radikaler
kan neutraliseras av vitamin E och frag-
ment av protein kan brytas ner för att
återanvändas vid uppbyggnad av nya
muskelceller. Det är vad som händer i den
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tar tre till fem dagar att slutföra.”
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För att kontrollera vad som händer i
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Vad står det? //
Djurskyddslagen är det
dokument som utgör
grund för andra regler.

Tävling med djur och förevisning av
djur

17 § Djur får inte tränas för eller
användas vid tävling på sådant sätt att
de utsätts för lidande. Detsamma gäller
vid film-, videogram- eller
televisionsinspelning och föreställning
eller annan förevisning som anordnas
för allmänheten.

Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer får meddela
ytterligare föreskrifter om sådan
användning av djur. Lag (2007:362).

18 § Ett djur som tränas för eller deltar i
tävling på tävlingsbana får inte utsättas
för dopning eller andra otillbörliga
åtgärder som påverkar djurets
prestationsförmåga eller temperament.

Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om vilka åtgärder som är
otillåtna. Lag (2007:362).

Ytterligare regler
“Myndighet som regeringen bestämmer”
är i det här fallet till exempel Statens
Jordbruksverk, SJV. (Tidigare fanns även
Djurskyddsmyndigheten). I det här fallet
finns det “ytterligare föreskrifter” i form
av föreskrifter om träning och tävling med
djur.

2 kap. Gemensamma bestämmelser

Skyldigheter för den som tränar eller
tävlar med djur
1 § Ett djur som tränas för eller används
vid tävling ska vara fritt från skada
och sjukdom som kan antas förorsaka
lidande.

2 § Den som tränar eller tävlar med ett
djur är ansvarig för att de
prestationskrav som ställs vid träning
och tävling är anpassade till det
enskilda djurets fysiska och psykiska
förmåga.

Håkan Nilsson

Ur Djurskyddslagen:

Tävlingsarrangörens skyldigheter
6 § Den som anordnar en tävling ska se
till att bara sådana tävlingar hålls där
tävlingsformen i sig eller delar av den
inte innebär en förutsägbar risk för att
de deltagande djuren utsätts eller kan
antas bli utsatta för skada eller annat
lidande.

Regler om hundkapplöning
Det finns även ett eget kapitel för just
hundkapplöpning i föreskrifterna.
Dessa infördes år 2000 när det skulle bli
spel på greyhound racing i Sverige. De
är viktiga och har gjort sporten en
enorm nytta under de senaste åtta åren.
Det är tack vare dem som sporten inte
är ifrågasatt som tävlingsorganisation.
Men hur sporten får genomföra sina
tävlingar regleras redan tidigare, i ovan
redovisade lagar och föreskrifter.
     Ingen organisation får arrangera
tävlingar på ett sätt som ens kan antas
orsaka djuren skada eller lidande.

En instruktion till utövare
Författningen bör ses som en
instruktion till utövare och deltagare i
olika tävlingsverksamheter med djur.
Den som vill arrangera en tävling måste
ta reda på vad som är skadligt, och inte
skadligt, för de djur som brukas. Detta
måste styra tävlingarnas upplägg. Är
effekten (på djuren) av tävlingarna
okänd är det ett problem. Ovanstående
regler kräver faktiskt den kunskapen.

Stor kunskap om greyhounds
När det gäller kapplöpning med
greyhounds finns det stor kunskap om
vad som är ett säkert tävlande sett till
skaderisken. Så länge kunskapen tas på
allvar uppfyller sporten samhällets
regler och förväntningar på området.
Och det skulle vara svårt för någon att
hävda att en greyhound på något sätt
skulle lida av att få springa.
     Men vad som måste gälla för andra
hundraser som springer kapplöpning är
inte lika belyst. Det är kanske dags att
ta reda på det.

§ Tävlingarna 2009
I förra numret av tidningen presenterades 
dagarna för 2009. Ingen klubb har kommit 
in med kompletteringar till dagarna, alltså 
vilka huvudlopp, som skall avhållas. Un-
dertecknad har också erbjudit SHCF att 
hjälpa till med att göra en för sporten ge-
mensam tävlingsinbjudan, liknande den 
vi haft under flera år nu.

Anna-Lena Landén har skickat ut 
anmodan till klubbarna att åtminstone 
skicka in inbjudningar till maj-juni för den 
första kalendern.

Inget respons, det ser ut att bara bli SHS 
tävlingar, som kommer med. Men till slut 
fick vi in några tävlingar från SkHK, som 
publiceras. För övriga klubbar anges bara 
tävlingsdagarna. Jag tror att man tänkt sig 
att informera om tävlingarna på respek-
tive hemsida. Det kommer alltså att bli ett 
enda stort bläddrande för hundkapparna. 
SHS kommer också att ha sina inbjud-
ningar på hemsidan så småningom, men 
också på den gemensamma inbjudan, som 
en service till hundkapparna.

Anmälan till tävling sker till SHCFs 
hemsida, www.shcf.se, sedan skickas 
hundarna vidare till respektive tävlingsle-
dare som rankar hundarna och lottar. Håll 
ögonen på SHCFs hemsida för aktuell in-
formation om hur anmälan skall gå till, 
kan komma ytterligare information efter 
kommande Förbundsfullmäktige.

Årets Rookie
Hades Pearl
Hane född 07-11. Efter Mustang 
O'Jay –Bondi Babe. Uppfödare: Ha-
desrikes. Ägare: Madelene Karlsson, 
SkHK.
Vid presentationerna av Årets 
Hundar i förra numret av tidningen, 
visade vi fel bild. Vi visade Hades 
Pearls bror Apollons Pearl. På bilden 
ovan ser vi Hades Pearl efter segern i 
Gåsaloppet 2008.
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Sekr. Per-Gunnar Pettersson, 011-34 02 06
Ledamöter: Charles Aghammar, 
011-17 05 38, Hans Bark, 0155-748 10
Suppleanter: Alexandra Andersson,
Nils Bohman, 0150-337 72
www.klubben.se/nohs

Sjuhäradsbygdens 
Hundkapplöpnings- 

sällskap
Ordf. Gunilla Lindmark, 070-7587902.
V ordf. Therese Bevenros,  070-2806582
Kassör Håkan Sevholt, 033-292385 
Sekr. Gun-Britt Wessman, 033-258314, 
gun-britt.w@telia.com  
Ledamöter: Fredrik Aichorn, Viktora 
Ribbe, 0340-38946, Ann-Marie Frendin
Suppleanter: Christian Hagberg, Uwe 
Mirsch
Tävlingsled.: Gunilla Lindmark,  
070-7587902
www.hundkapp.se

Skellefteå Hundkapp
Ordf. Hans Degerman, 070-670 36 64.
V ordf. Madelene A Marklund,   
070-258 99 51
Kassör Solveig Marklund, 070-214 06 29 
Sekr. Linnea Burman, 070-208 19 2, 
moneysteps@telia.com  
Ledamot: Christer Marklund,  
070-214 06 23
Suppleanter: Johanna Lundqvist, 070-533 
14 18, Ulrika Bergkvist, 070-683 96 68
Tävlingsled.: Linnea Burman,  
070-208 19 25
www.klubben.se/public_club/default.
asp?id=1494

Skånska Hundkapplöp- 
ningsklubben

Ordf. Bengt Held, 0454-89432.
V ordf. Claes Spångberg,  0413-270 08
Kassör Christina Johansson, 035-383 54 
Sekr. Ingrid Prytz, 0451-613 10, 
ina.millie@passagen.se 
Ledamot: Anette Forsberg, 0418-333466
Suppleant: Susanne Johansson, 0418-
27127
Tävlingsled.: Patrik Andersson,  
033-29 63 53
www.skhk.se

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

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

Gästrike Hundkapplöp-
ningssällskap

Ordf. Monica Engström, 070/3264306.
V ordf. Carin Wiik,  0290/91114
Kassör Ewa Abrahamsson, 070/5356758 
Sekr. Margareta Hill, 073/8174991, 
hill_ghs@hotmail.com 
Ledamot: Per Norgren, 0270/287613
Suppleanter: Michael Rodin, 076/5776961
Katarina Lindberg, 070/5564717
Tävlingsled.: Theres Johansson, 
070/4802806
www.ghs-racing.se

Göteborgs Hundkapp-
löpningsklubb

Ordf. Stig Fredriksson, 0707-73 35 06.
V ordf. Robert Jansson,  0707-79 64 89
Kassör Tore Ericsson, 0739-33 99 43 
Sekr. Agne Carlsson, 0706-47 93 92, 
agne.carlsson@comhem.se 
Ledamot: Malin Månsson, 0733 - 40 59 12 
Suppleanter: Una Modig, 0709 - 47 57 16
Christer Andersson, 0703 - 26 77 87, Mag-
nus Rosengren, 0709-47 37 03
Tävlingsled.: Johannes Eriksson,  
0705 - 85 03 55
www.ghk-hundkapp.se

Malmö Dog Racing Club
Ordf. Knut Nilsson, 040-491238.
knut.nils@spray.se
V ordf. Christel Tevin,  0739-882050
Kassör Kurt-Inge Nielsen, 040-973586 
Sekr. Markus Wate, 046-50580, 
Ledamot: Anders Lövkvist, 0762-363194
Suppleanter: Tina Gingsjö, 0411-46218
Tomas Clausson, 040-446372
www.geocities.com/malmo_drc

Midlanda Hundkapplöp-
ningsklubb

Ordf. Jan Svensson, 0620-300 90.
V ordf. Åsa Carlsson,  070-687 89 35
Kassör Louise Johansson, 0620-300 90 
Sekr. Marie Karlsson, 060-5603 92, 
speedfires@telia.com 
Ledamot: Catrin Sandgren, 060-55 68 16
Suppleanter: Lena Klöfver, 060-61 40 98
Veronica Söderberg, 0650-55 11 01
Tävlingsled.: Lena Klöfver, 060-61 40 98
web.telia.com/~u13505892/

Norrbottens Hundkapp/
Älvsbyn

Ordf. Jeanette Lindgren, 073-8166568.
nettizgirl@hotmail.com
V ordf. Brittmarie Norenheim, 
070-327 3474
Kassör Maj-Britt Öhlund, 073-8382785 
Sekr. Katja Fredriksson, 0920-82102, 
Ledamot: Glenn Skogh, 0971-10619
Tävlingsled.: Sara Burman, 070-5948668
www.123minsida.se/norrbottenshundkapp1

Norrköpings Hundkapp-
löpningssällskap

Ordf. Kenth Pettersson, 011-34 06 06.
kenth.p@telia.com
Kassör Barbro Pettersson, 011-34 02 06

Klubbnytt
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Födda
Greyhound
Född dag Hane Tik Född H+T Kvar Uppf/Kennel Ort Tel
09-03-14 Hakuna Matata Bromstick Kiara  2+2  0+0 Bromstick Racing  Svenljunga 0325-62 51 15
09-03-14 Westmead Joe (Irl) Peach Passion  3+3  0+0 Heartlines Gnarp 0652-240 09
09-02-26 Jabba The Hutt Killawarra 2+1  0+0 Greyway's Hölö 08-551 591 99 
09-02-13 N Y Ranger Bondi Babe 5+5  2+2 Hadesrikes Sandared 033-29 63 53
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 
2009-03-08 Kerberos Pearl Alamo Gold Taisto Aalto Harbo 0292-300 78
2009-02-07 Top Boe Speedy Whizz  Crimdon Skellefteå 0910-329 12
2009-01-18 Hallucinate (Aus) Bluff Princess Track and Field Hofos 0290-851 11

Planerade parningar 
Paras Hane Tik Uppf/Kennel Ort Tele 
2009-09 Back o Bourke Isis Hadesrikes Sandared 033-29 63 53
2009-07 Go Wild Teddy Run Mary Ann Sjudraget Norsborg 08-530 282 81 
2009-06 Caloona Striker Blue Moyne Crimdon Skellefteå 0910-329 12
2009-05 Geordie Parker (UK) Sun Moon Stella Dogs Härryda 0301-305 18
2009-04 Toms the Best (IRE) Kaikoura Track and Field Hofos 0290-851 11
2009-04 Lexicon Sparky Greyway's Hölö 08-551 591 99
 
 
 

Avelsnytt 

Äldre Greyhound 
som sällskapshund
Redaktörn har fått ett samtal från en dam, 
som gärna vill ta hand om en Greyhound, 
som sällskap, det kan vara någon som slu-
tat tävla av olika anledningar. Hon har 
haft Afghaner i 20 år, så hon är van med 
vinthundar. 
Hör gärna av er till Kristina Olsson, Hag-
sätra, Stockholm. 08-647 18 23.

Speedy Dogs Alingsås
Ordf. Gunnar Åström, 0512-341 38.
V ordf. Pernilla Thor, 0322-635057
Kassör Marianne Andersson, 0322-50495 
Sekr. Hanna Åström, 0512-341 38, 
haguns.kennel@telia.com  
Ledamöter: Björn Olsson, 0520-420465, 
Sven Thor, 0322-635355
Suppleanter: Linn Olsson, 0520-420465, 
Maria Thor.
Tävlingsled.: Gunna Åström, 070-
8234138

Styrelsen ovan är från 2008
www.speedydogs.org/

Stockholms Hundkapp-
löpningssällskap

Ordf. Bo Norevik, 070-8653413.
hundkapp@glocalnet.net
V ordf. Kent Andersson, 08-530 449 46
Kassör Christina Glimskog, 070-871 13 39 
Sekr. Irene Gustavsson,  070-772 55 39
Ledamöter: Daniel Dreydel, 076-238 94 
24, Stina Lundin, 073-508 46 21, Monica 
Svalborg-Englund, 073-628 09 89
Suppleanter: Agneta Pettersson, 070-939 
70 39, Anja Mårtensson, 070-749 19 89
Tävlingsled.: Bo Norevik, 070-8653413.
www.kappkanalen.se

Västerås Hundkapplöp-
ningssällskap

Ordf. Tom Pörhö, 073-999 03 34.
V ordf. Lennart Jansson, 073-999 03 34
Kassör Eva Salander, 070-317 21 22 
Sekr. Gunnar Fahlander,  070-570 00 18
gunnar.fahlander@telia.com
Ledamot: Jenny Cedervång, 070-641 16 62
Suppleanter: Pia Höggren, 070-641 16 62, 
Lisbeth Högberg, 073-971 05 26
Tävlingsled.: Lennart Jansson,  
0224-74 00 66
www.vhshundkapp.se

Örebro Hundkapplöp-
ningsklubb

Ordf. Hanne Andersen, 0582-91049.
hanne@lovnas.com
Kassör Lars-Erik Palmqvist, 0122-20115 
Sekr. Sofia Björnfot, 070-2035823
Ledamöter: Jonas Blixt, 0582-15955,  
Patrick Eckerbrant, 070-6871622
Suppleanter: Jaana Hellström, 070-
5325447, Rolf Sundberg, 019-335542
Tävlingsled.: Jaana Hellström, 070-
5325447 
www.123minsida.se/hundkapp

lar i de stora rikstidningarna är fortfa-
rande klent representerade och detta är 
en ond cirkel för oss när det gäller att öka 
omsättningen på spelet. 

Ungdomsverksamhet
Förbundets egen utbildningsverksamhet 
utgör en bas för vårt ungdomsarbete. 
SHCF fortsatte under året även att stödja 
Hundgymnasiet i Forshaga och delade 
återigen ut ett stipendium till en av av-
gångseleverna. Årets stipendium betala-
des ut av medel som fonderats av skolan 
från tidigare erhållna stipendiemedel. Sti-
pendiet tilldelades Jessica Axelsson. Ute 
på banorna har våra ungdomar haft de 
mest spridda verksamheterna igång man 
kan tänka sig. 

Internationellt
Lars Wicander har suttit med i styrelsen 
för World Greyhound Racing Federation 
(WGRF) som sekreterare.

SLUTORD
2008 har återigen varit ett tufft år för 
svensk hundkapplöpning och har kän-
netecknats av en kamp för att etablera 
ett spel vars intäkter skall kunna trygga 

Forts nästa sida

Verksamhetsberättelsen forts fr s 9
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sportens fortbestånd. Styrelsen anser att 
det görs ett mycket gott jobb i förbundet 
och i klubbarna. Arbetet med detta måste 
fortsätta de kommande åren. Med dessa 
ord tackas alla som aktivt bidragit i detta 
arbete.

Stockholm i april 2009
Lars Wicander
Ordförande

Valberedningens förslag
Kompletterande val till förbundsstyrelsen 
med en mandattid från förbundsfullmäk-
tige fram till kongressen 2010

Nominerade inom utsatt tid:
Katarina Lindberg
Duncan McKie 
Utöver insända nomineringarna har 

kandidater även nominerats direkt av 
valberedningen (i enlighet med stadgan 
§ 3:05: 04). Det finns inga andra valbara 
kandidater utöver de som ingår i valbe-
redningens förslag.
Valberedningens förslag till val är:

2 st. ordinarie ledamöter
Eva Salander, Gävle (Gästrike HS)
Linda Edberg, Södertälje (Cimbria HS)

*3 st. Suppleanter
Malin Månsson, Skepplanda (Göteborgs 
HK)
Katarina Lindberg, Årsunda (Gästrike 
HS)
Duncan McKie, Skellefteå (Skellefteå HK)

*Valberedningen ser gärna att 3 st. 
suppleanter väljs in fram till kongressen 
(istället för föreslagna 2 st. suppleanter). 
Detta ökar möjligheten till kontinuitet 
om det finns fler i sittande förbundssty-
relse som nästa år 2010 kan tänka sig att 
ställa upp på omval till nästa kongress-
period. Det är även ett ypperligt tillfälle 
för kandidaterna att prova på förbunds-
styrelsearbetet under den korta mandat-
tiden om ett år fram till kongressen 2010.  
Verksamhetsåret inför kongressen medför 
även alltid extra mycket arbete för för-
bundsstyrelsen med att planera kongres-
sen, då är det bra att kunna fördela arbetet 
på fler händer om det behövs.

Valberedningen för Svenska Hund-
kapplöpningssportens Centralförbund

Petra Hartley, Sammankallande
Tfn 08-36 01 04, 070-424 94 24
Yvonne Flink, tfn 0652-24009
Ing-Marie Wessman, tfn 033-29 21 10

Efterlysning
Redaktören efterlyser material till tidningen. Nu kommer 
troligen tidningen ut en gång i månaden under säsongen. 
Det innebär att den kan bli aktuell och ha med aktuella 
debatter och resultat från tävlingarna.

För att det skall vara meningsfullt vill jag att ni skriver kor-
ta referat från era huvudlopp, gärna i form av mail. Skicka 
också in intressanta bilder, det behöver ju inte bara vara 
bilder på vinnande hundar, gärna lite andra motiv också

Ta gärna upp frågor som kan bli underlag för debatt och 
diskussioner, jag kommer att be styrelsen i SHCF om hjälp 
med en del svar på detta.

Speciellt vill jag rikta mig till klubbarna, passa på och 
gör reklam för era arrangemang. Gärna lite trevliga inbjud-
ningar till arrangemang kring era tävlingar osv.

Ser gärna att det kommer mer info om SM i nästa num-
mer, som är tänkt att komma ut i början av juni, då med lite 
om maj månads tävlingar. Rapport från förbundsfullmäk-
tige m.m.

Bo Norevik
hundkapp@glocalnet.net
070-8653413


