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Den 19/5 var det säsongsstart i Tommarp med gott om publik och 6 lopp i fint väder. Detta är 
en del av publiken - hundkapparna stod på andra sidan! Läs mer på sid 4

Säsongen i gång i Tommarp
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Ordföranden har ordet

Jag vill börja med att tacka alla 
medlemmar för förtroendet som 
ny ordförande. Jag känner mig 

hedrad och glädjs över att vara den 
första kvinnan i vår organisation på 
denna position. Det som även känns 
fantastiskt är att vi nu är fulltaliga 
i styrelsen samt att vi har en extra 
suppleant i styrelsen.  

Nu är säsongen äntligen igång, för 
visst kändes denna vintern oerhört 
lång. Det är inte så mycket som för-
ändrats men vissa frågor har det ta-
gits beslut om och jag hoppas att alla 
medlemmar håller sig uppdaterade 
via sina sällskap, nyhetsbreven och 
förbundscirkulär där nyheter inom 
sporten kommer. (håll utkik på vår 
hemsida) 

En het potatis nu i början av sä-
songen har varit avgifterna. I sep-
tember och oktober gick SHCF ut i 
förbundscirkulär och nyhetsbrev med 
information om att det kommer att 
tillkomma förseningsavgift på alla 
försent betalade licenser. Detta införs 
för att undvika den situation vi hade 
förra året då vi fick hålla på med av-
gifterna ända fram till november.

I ärlighetens namn så vet jag inte 
någon sport eller aktivitet där man 
kan vänta och se om man vill eller 
har lust och betala när man känner för 
det, eller? Många medlemmar pratar 
om att de vill se om deras hundar 
kan starta innan man betalar in 200 
kr för hundlicensen. Detta var en av 
anledningarna till att vi kom med 
förslaget vid kongressen att hundli-
censen skulle bygga på förgående års 
tävlade hundar så tex. om jag startade 
3 hundar 2011 så skulle jag betala 3 
hundlicenser 2012. Med detta system 

skulle vi inte behöva vänta och se om 
hunden kan starta eller inte och där-
av försvinner detta problem. Tyvärr 
röstades detta system ner och kon-
gressen beslöt att behålla nuvarande 
avgiftsordning. Styrelsen kommer 
förstås att respektera kongressens be-
slut men hoppas kunna komma med 
några förtydligande så systemet blir 
enklare att överblicka.

Nästa heta potatis har varit att om 
man betalar sin licens efter 31 januari 
kan man få räkna med en ”handlägg-
ningstid” på cirka 14 dagar. Detta be-
ror förstås på att våra ideellt arbetan-
de inte skall behöva sitta vid datorn 
dygnet runt. Några blev då förargade 
och menade att vi skulle ha skickat 
ut påminnelser, vilket jag anser att vi 
gjort med tävlingsledarlistorna som i 
sin tur signalerar vilka som betalat el-
ler inte. Det måste ligga ett ansvar hos 
respektive sällskap att meddela sina 
medlemmar som är rödmarkerade. 
Skillnaden är att vi inte längre har 
ett kansli, alltså avlönade människor 
för detta ändamål, utan bara ett gäng 
som älskar vår sport och gör detta för 
att de är måna om vår sport och våra 
hundar.

Hur som helst så har vi nu en ny 
förbundsstyrelse som har haft sitt för-
sta möte. Styrelsen har lagt upp sina 
mål inför året och det känns som att 
vi har flera spännande utmaningar 
framför oss. Vi kommer att dra igång 
flera arbetsgrupper som ska jobba 
med ungdomsfrågor, tekniska frågor, 
PR och Spelfrågan. Arbetsgrupperna 
har en kontakt person i styrelsen men 
ska i övrigt bestå av medlemmar från 
våra olika sällskap. Detta hoppas vi 
ger en större känsla av delaktighet, 
en bättre möjlighet att ta tillvara på 
den kompetens som finns bland med-
lemmarna samt till att sprida arbets-
bördan. Inom styrelsen kommer vi att 
prioritera en upprensning av den do-
kumentdjungel som vi samlat på oss 
de senaste åren, att uppdatera utbild-
ningen, att  påbörja arbetet med att 
utveckla vårt registersystem och, som 
tidigare nämnts, ytterligare försöka 
förenkla licens- och avgiftssystemet.

Personligen ser jag framemot den-
na tävlingssäsong och framförallt 
längtar jag till SM då de flesta av oss 
träffas igen.

Nu kör vi 
Linda Edberg
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Cimbria … på G...
I skrivande stund (första veckan i maj) 
känns det som om klubben är på G. Banan 
ställs i ordning inför vår första tävling 
för året, det förnyas, repareras målas och 
finslipas. Ett tappert gäng ser till att allt 
blir klart. Sponsorer till våra tävlingslopp 
är i stort sett i hamn – kolla vår inbjudan 
med fina prispengar. Träningen har börjat 
och vi har några unghundar som har fått 
sin licens. Tävlingssäsongen har börjat i 
Danmark, där några av klubbens hun-
dar redan har varit och visat upp sig. Nu 
väntar vi bara på att tävlingarna kommer 
igång hos oss.

Ny hemsida
Ni har väl observerat att vi har fått en ny 
hemsida; www.laget.se/CIMBRIAHK

Årsmötet
Årsmötet avhölls redan i februari månad. 
Vi bokade in oss på Tågarpsgårdens B&B, 
som ligger mellan Gärsnäs och Tommarp. 
Det är gångavstånd från banan och kan 
ses som ett alternativ för hundkappare 
som ligger på banan. En utmärkt paj-buffé 
fick vi avsmaka, som verkligen kan re-
kommenderas.

Vi fick ny ordförande, eftersom Eskil 
Nilsson avsagt sig fortsatt uppdrag – han 
har totalt varit vår ordförande i c:a 30 år. 

Till ny ordförande valdes Mikael Ols-
son, även han en välkänd profil i tävlings-
sammanhang.

Ny i styrelsen, vald som vice ordfö-
rande; Gerty Persson

Kassör; Inger Johansson
Sekreterare; Lennart Jonsson
Ledamot och tävlingsledare; Sture Jo-

hansson
Suppleanter; Nina Bliding och Rose-

Marie Persson.

Vår målsättning för 2012 blir att för-
söka få fler intresserade av hundkapp 
och därmed nya medlemmar, sponsorer 
till våra tävlingar för att göra intressanta 
lopp för alla samt att få ännu mer publik 
till våra tävlingar. Således mycken mark-
nadsföring på olika sätt.

Kommande aktiviteter.
Jägersro
Den 17 maj kommer två uppvisnings-
lopp att köras på Jägersro. Under 2011 
kördes uppvisning vid två tillfällen och 
klubben var välkommen tillbaka. Denna 
dag, Gentlemanna-dagen, förväntas en 
stor publik med mycken underhållning. 
Det kommer att kännas lite ovanligt att 

få visa upp hundarna inför så många 
åskådare. Det blir två heat om tre hundar 
i varje, från startbox och efter släphare.  
Ytterligare information kommer på vår 
hemsida.

Sommartävlingarna
Våra tävlingar under sommaren kommer 
ganska koncentrerat. Varför inte boka in 
en semesterresa med hundarna till fagra 
Österlen? Det kommer att finnas intres-
santa lopp för alla – kolla vår inbjudan. 
Vi kommer även att satsa på lite social 
samvaro de dagar det inte är tävling – 
lite god mat, musikunderhållning eller 
varför inte någon lek/tävling. Kom för 
att trivas med oss! 

Gerty

Födda
Greyhound
Född dag Hane Tik Född H+T  Kvar Uppf/Kennel Ort Tel
12-04-12 Mustang Mission Conference 3+3 1+0 Crimdon Skellefteå 0910-329 12
12-01-16 Apollons Pearl I am 6+1 6+1 Sjudraget Norsborg 08-530 282 81
11-08-27 Delwood Senior Tiger Lilja 3+3 2+0 Eva Jacobsson Norrköping 011-31 20 32
11-12-26 Surf Lorian (AUS) Swedish Roxette 4+2 0+1 Ravage Töllsjö 033-28 72 04
Whippet
12-05-21 Banana Split Dalasi 3+4 0+1 Qetesh Årsunda 0730-29 11 86
11-12-09 Invicible (W) Pandora 2+5 2+5 Metropolitan Kovland 070-536 61 33

Parade 
Parade Hane Tik Uppf/Kennel Ort Tele 
2012-05-31 Kerberos Pearl Slippery Babs Quliqa Hammenhög 0414-321 66
2012-05-04 Delwood Senior Miss Corona Ola Sjödin Östersund 0761-12 59 60
2012-04-12 Line of Fire Run Mary Ann Sjudraget Norsborg 08-530 282 81

Planerade Parningar
Paras Hane Tik Uppf/Kennel Ort Tele 
2013-04 Risto Sunstreak Tali-Ho Racing Åkersberga 08-540 251 23
2012-12 Shaneboy Lee (Irl) Flower Power Annelie Andersson Sorunda 08-501 087 44
2012-09 Milldean Panther (Irl) Alamo Gold Quliqa Hammenhög 0414-321 66
2012-08 Pennys Trix Ozseeyaeire Hadesrikes Sjömarken 033-29 63 53
2012-05 Droopys Maldini (Irl) Rosa Parks Almandins Vällingby 08-761 13 39
2012-05 Hades Pearl Rocket Baby Tali-Ho Racing Åkersberga 08-540 251 23
2011-10 No More Legend Isis Hadesrikes Sjömarken 033-29 63 53
Whippet
2013-01 Sir Duke Boudicca Crimdon Skellefteå 0910-329 12

Avelsnytt 
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Cimbrias premiär för året såg länge ut att 
bli en tävling med enbart ett fåtal hundar 
till start, men innan anmälningstiden gick 
ut på söndagskvällen rasslade det till med 
anmälningar. Plötsligt hade vi hundar till 
sex fulla lopp och ett whippetlopp med 
tre Danmarkshundar till start. Vi fick be-
kanta oss med ett antal nya hundar och 
hundägare från Danmark. Ett stort tack 
till dessa som gjorde att vi kunde köra 
tävling trots att det tävlades även i Borås 
och Stockholm.

Till huvudloppet för dagen, ÖM-loppet 
fick vi No More Legend till start. Han gjor-
de sin plikt och vann loppet, men hade 
tufft motstånd under resan. Under en kort 
stund var han nere på en tredjeplats, men 
i sista kurvan kopplade han greppet om 
Liberal Sydney och Hillcross Holly. 

Hemmaklubben hade fyra debutanter 
till start. Mustang Sally var den som im-
ponerade mest med en vinst i klass 3. Hon 

Säsongspremiär i Tommarp

Lars Wicander överlämnar blommor och nål till Bertil Mårtensson. 

fick direkt en klass 1-tid. Bumpy Ride 
startade i klass 1 över sprinterdistans – 
ingen lätt uppgift för en debutant. Pennys 
Trix vann detta lopp före Danmarks Hi 
Calibre och Sonny My Boy.

Inför tävlingen hade klubbens med-
lemmar jobbat med att marknadsföra 
tävlingen med affischer, flygblad och inte 
minst uppvisningen på Jägersro under 
Gentlemannadagen. För den som hade 
flygbladet med till tävlingen bjöds det på 
kaffe och hembakat. Vädret var perfekt 

Anki Persson med Im Knatte - vinnare av 
dagens första lopp.

Atti Bliding segerintervjuar sin fru Nina efter 
Mustang Sallys vinst. ÖM-loppets segrare, No More Legend - Lars ger Atti sina framtidsplaner.

för tävlingar och publiken strömmade till. 
Bra spel och försäljning i kiosken. Således 
en lyckad dag för klubben.

I samband med tävlingen uppvakta-
des Bertil Mårtensson som hedersmedlem 
i Förbundet med förbundsnål och blom-
bukett. 

Nu ser vi fram emot midsommartäv-
lingar. Ni har väl observerat våra ”ge-
nerösa” prispengar. Redan på midsom-
marafton träffas vi för grillfest – alla är 
välkomna.

Gerty
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             Tali H0 Racing planerar Greyhound valpar mellan 

                               HADES PEARL & ROCKET BABY 

                            
                       Valparna är leveransklara i början av Juli. 

Hades Pearl  kommer från en kanon kull, han har gjort 64 starter i sin tävlingskarriär och utav dem 
är 27st vinster, 25st är övriga pallplaceringar och alla starterna är i elitklass. Hades Pearl har i dags 
läget banrekordet på Västerås banan över medeldistans. 

Hans mor Bondie Bade var en väldigt duktig tävlingshund som även har lämnat otroligt duktiga 
avkommer. Hans far Mustang OJay var en fantastisk avels hane som även är innehavare av 
banrekordet på Alingsås banan över 300m.  

Mustang OJay är son till Slaneyside Hare som var nummer 1 på Irlands & Englands Top Sire avelslista 
år 1997 och år 1998-99 var han på andra plats. Idag är det svårt att få tag på hundar med Slaneyside 
Hare i nära led i stamtavlan. 

Rocket Baby  kommer från en duktig kull med stor bredd, hon kom 2:a i Puppy Derby 2008 efter sin 
syster Hanky Panky. Hon är vinnare av Svenskt Uppfödnings Oaks 2009 (Bästa tik i Svenskt 
Uppfödningslopp) Vinnare av Mälartrofen Stayer 2010, 2:a i Blue Frost Stayer 2010, vinnare i Järnrike 
Triathlon 2010 (vann alla distanser) Hon vart nominerad till Årets Stayer år 2010 & har banrekordet 
på långdistans på Västerås banan. 

Hennes mor Speedy Whizz var en duktig tävlingshund som har gjort många starter i sin 
tävlingskarriär. Även Speedy har visat att hon lämnar bra avkommor, 4st i Puppy Derby finalen, 
Sprinter Derby finaler och Svenskt Greyhound Derby final mm. Hennes far Mr Big var även han en 
otroligt duktig tävlingshund med utmärkelsen Årets Sprinter mm.  

Och i dessa valpars stamtavla hittar ni några av Sveriges absolut bästa avelstikar: Bondie Babe, 
Speedy Whizz, Swedish Way, Ravage Gazetta, Mystery Molly, Zubizeretta. 

Denna parning är för oss väldigt intressant då vi nu åter igen samstrålar Mustang OJay`s linjer med 
Swedish Way och Ravage Gazetta. Då Mustang OJay har lämnat topp hundar med dessa två tikar som 
är Rockets Babys farmor och mormor. 

Och inte blir det sämre utav att Hades Pearl & Rocket Baby kommer från kullar som vart nominerade 
till Zellinger priset år 2010, kennel Haderikes vann med Mustang OJay & Bondie Bade. 

Intressant att veta är att Mustang OJay har blivit nominerad med sina tidigare kullar med Swedish 
Way & Gazetta år 2002, Kennel Speedfires vann då med sin kull Mustang OJay & Swedish Way. 

Intresserad av en valp från denna kull? 

Kontakta: 

Kari & Helene Lius 

0709-401088 / 0763-469007 eller 0708-264715                 www.talihoracing.se 
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Våren och försommar på Åkers Kanal

Efter en kall april och en in-
ställd tävling den 5/5, kom 
försommaren igång i maj med 
värme och hundkapptävlingar 
på Åkers Kanal.

Vi hade som vanligt arbetsdagar i april 
med efterföljande träningar. Det var en bra 
uppslutning på arbetsdagarna och mycket 
blev gjort. Höstens topphundar gjorde 
bra träningstider och det såg ljust ut in-
för säsongen. Men det var inte så många 
licenslopp, som förr om åren. Det tyder 
på att det kan bli färre hundar till start, 
åtminstone i början av säsongen. Och så 
blev det, vi var tvungna att ställa in den 
första tävlingen, som skulle köras den 5/5. 
Det blev en träningsdag i stället.

Rosalinas Minneslopp och 
Hundkökets Sprinterderby
Lördagen den 19 maj kom vi igång. 7 lopp, 
men många med få hundar. Det blev i alla 
fall en tävling. Tyvärr fick vi inte fullt i 
Sprinterderbyt, så det blev ett rakt lopp 
med 6 hundar till start. Det var i alla fall 
ett starkt starfält. Favorit på tipset var Ca-
pone, fast Puppy Derby vinnaren Risto 
deltog, som gjort 18.39 på träning. Det blev 
trångt in i första böj, som vanligt. Det pas-
sade Ksara, som från box 6 kunde gå runt 
fältet och starkt vinna före Curry Kanon 
och Capone. Resultat från Hundkökets 
Sprinterderby:
1. Ksara, My Leffler, SHS 18.71
2. Curry Kanon, Yvonne Petersen, SHS 18.77
3. Capone, Wiggfalk/Ehrnlun, SHS, 18.99
4. Risto, L o G Nyström, SHS  19.02
5. Rapp, Anne-Lie Källmark, SkeHK 19.19
6. Veyron, Annelie Lundin, SHS 19.22

Dagens andra huvudlopp var Rosalinas 
Minne, för tikar i högsta klass, sponsrat av Mats 
Wahlberg. Vi fick se toppentikar, som gjorde 
fina tider på 550 m, så här i början av säsong-
en. Det var årets tik 2011, O'Såfina, som visade 
toppform i sin andra seger för året, hade ju sla-
git brodern No More Legend i Västerås helgen 
innan. Här segrade hon på fina 32.17, för Jane 
Pettersson, SHS, före startsnabbe By By Mary 
Fly, My Leffler, SHS, på 32.38, trea Playa Marina, 
Teuvo Sahi, SHS, 32.53. 

Bäst i övriga lopp var Charlie Harper, Wigg-
falk/Ehrnlund, SHS, som vann ett klass M1 
lopp på fina 32.65.

Tyvärr hade vi problem med haren i lopp 2 
och 3, loppen fick utgå, eftersom haren slirade 
och hundarna sprang ifatt. Det var tydligen 
klämman, som skulle greppa fast i wiren, som 
inte var nog spänd. Det var otur vi hade säkert 
kört 100 varv på träning under våren före täv-
lingen.

St Eriks Cup
Lördagen den 26 maj var det återigen tävling, 
nu med 10 lopp. Det var många lopp med fyra 
hundar över sprint. Det var medvetet lottat så 
för att få jämna lopp. Bästa tiderna på sprint 
gjorde Heman, Jari Kaukonen, SHS, 18.61 i ett 
segerlopp i klass K5. Moonami, fam Edberg, 
ÖHK-NoHS, vann sitt lopp på 18.68.

Griffins Lopp i klass M1, hade samlat bra 
hundar till start. Nu fick Curry Kanon äntligen 

Rosalinas Minne, fr. v. tvåa By By Mary Fly, My Leffler, SHS, här med handler, 32.38, vinnare 
O'Såfina, Roland Pettersson, SHS, 32.17, sponsor Mats Wahlberg, trea Playa Marina, Teuvo 
Sahi, SHS, 32.53, fyra Sunstreak, Kari Lius, SHS, 32.82, femma Moonami, Linda Edberg, ÖHK-
NoHS, 32.90. Foto: Bo Norevik.

Hundkökets Sprinterderby. Fr. v. tvåa Curry Kanon, Yvonne Petersen, SHS, 18.77, segrare 
Ksara, My Leffler, SHS, 18.71, trea Capone, Ehrnlund, SHS, 18.99.

St Eriks Cup, fr. v. tvåa No More Legend, Anita Wicander, SHS, 32.35, segrare O'Såfina, Roland 
Pettersson, SHS, 32.22, trea Risto, Gustav Nyström, SHS, 32.72.
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till det efter att ha haft skadeproblem under 
fjolåret, det blev en seger på 32.50 för Yvonne 
Petersen, SHS, före kullbrodern Kira, Lena 
Ländin, SHS, 32.69, trea Agamemnon, Robert 
Hanebrin, SHS, 33.06. Loppet var sponsrat av 
Mona Augustsson.

Dagens sista lopp var gamla anrika St Eriks 
Cup, troligen Sveriges äldsta tävling, som fort-
farande körs. Startfältet var tufft, nästa samma 
hundar som i derbyfinalen 2011. Vad sägs om 
box 1, Jack, SM och Masters-vinnare 2011, box 
2 Risto. Puppy Derbyvinnare 2011 som gjort 
under 32.00 förra året. Box 3 Playa Marina, en 
av de bästa tikarna, som också gjort under 32.00 
förra året. Box 4 Ksara, som nyligen vann Spri-
terderbyt. Box 5 No More Legend, Årets Hund 
2011 och derbysegrare då. Box 6 O'Såfina, Tik 
SM vinnare 2011 och som slog No More Legend 
i Västerås nyligen. Tipset hade gått till O'Såfina. 
Starten gick och snabbast upp till kurvan var 
No More Legend. Som höll ledningen under 
halva loppet, sen kom O'Såfina och tog över 
till vinst på 32.22 för Fam Pettersson, SHS, tvåa 
blev No More Legend, Wicander, SHS, 32.35. 
Trea Risto, fam Nyström, SHS, 32.91, fyra Jack, 
Bo o Peter Norevik, SHS, 32.91. Femma Playa 
Marina, T Sahi, SHS, 33.17, sexa Ksara, My Leff-
ler, SHS, 33.42. De tre sista hade hindrat varan-
dra under loppet därav de mediokra tiderna för 
dessa hundar, som kan bättre.

I skrivande stund är det ca en vecka kvar till 
derbyt, vi får se vilka, som är på bettet då.

Bo Norevik

Har lite funderingar angående start + 
veterinär/dopingavgifter avgifter. Dessa 
tankar dök upp när man ser hur svårt 
det är att fylla loppen och framförallt cu-
perna.

Ta till exempel ett vanligt graderat lopp 
där startavgiften är 100+120, vinstpeng-
arna är 300,200,100. Detta innebär att vin-
naren går 80 kr plus övriga går minus.

En cup med kvarts, semi och final kos-
tar i regel 200+120 per lopp. Prispengar 
delas bara ut i finalerna. Kommer man 
4 - 6:a i finalen så brukar prispengarna i 
stort sett gå jämt upp med inbetalda start-
avgifter.

Förhållandena brukar vara ungefär 
detsamma i cuper med semi och final. 
Med andra ord så behöver man komma 
1-3 i finalen för att överhuvudtaget gene-
rera ett plus på kontot.

Man kan förstå oviljan att ställa upp i 
cuperna om man inte har en hund som 
man kan vara ganska ”säker” på att den 
åtminstone går till final. Åker man ut i 
semin så har det kostat 320 till 640 kr utan 
att man ens har en chans på några pris-
pengar.

Ett radikalt förslag vore att vi endast 
har två typer av lopp nämligen:

Graderat 
Sponsrat.
Graderade lopp kostar 0+120. 
Prispengar är 6 x 0 (Dom 120 är ju för 

kostnader som klubben har, åtminstone i 
nuläget, så dom kommer vi inte ifrån.)

Sponsrade lopp , oavsett om det är cu-
per eller raka lopp, kostar 0 + 0 

Prispengar blir den summa som är kvar 

när veterinär / dopningavgift är bortagen 
från den sponsrade summan.

Exempel: Spons 1500 kr. 0+0 i startav-
gift. 430 + 225 + 125 i prispengar. (1500 
– 720 = 780)

Spons 10.000 kr 0 + 0 i startavgift. Cup 
med semi + final 3000 + 2000 + 1200 + 3 x 
540 i prispengar. (10.000 – 2160 = 7840 ) 

Som jag ser det borde detta få en del 
positiva effekter som till exempel

Åker man på tävling och har flera hun-
dar kan man ställa upp i fler lopp då kost-
naden för resan är densamma om man 
startar en eller fler hundar.

Lättare att fylla cuper. Åker man ut ti-
digt så har det i alla fall inte kostat några 
startavgifter.

Kan kännas lättare att starta en noto-
risk ”förlorare” då man i alla fall slipper 
betala startavgift.

Kan få klubbarna att jobba aktivt med 
sponsring av lopp. Den som fixar flest 
sponsorer kan ha flest ”gratislopp”. Kan 
vara ett sätt att få fler tävlande till sin 
bana.

I sponsrade lopp får man in full täck-
ning på veterinär/doping oavsett om det 
skulle bli någon vakans i loppet eftersom 
denna summa räknas av innan prispengar 
fördelas.

Men….
Ovanstående resonemang  bygger på hur 
det ser ut idag då inbetalda startavgifter 
går tillbaka till de tävlande (på vissa banor 
betalas det ut mer än inbetalda startav-
gifter i prispengar). Detta system måste i 
längden innebära att sällskap och banorna 
stagnerar på grund av pengabrist.  

I en perfekt värld så ska det natur-
ligtvis vara så att inbetalda startavgifter 
tillfaller arrangören. Pengarna som via 
startavgifter kommer in ska vara sporren 
för sällskapet att anordna tävlingar. Dessa 
pengar ska gå till sällskapets verksamhet 
såsom reparationer, utveckling av banan 
och övriga driftkostnader. Om sedan säll-
skapen får ett ekonomiskt överskott så 
sponsrar man egna lopp med prispengar i 
den takt som ekonomin tål.

Man kan jämföra med hur det ser ut 
inom ridsporten. Där kan en klubb ordna 
en tvådagarstävling som drar 269 starter 
uppdelade i 13 klasser. 

7 klasser delar ut rosett  till alla place-

rade. (104 startande)
2 klasser delar ut rosett, plakett och 

hederspriser till alla placerade. (38 star-
tande)

2 klasser delar ut rosett, plakett, he-
derspriser och premier till alla placerade. 
(59 startande)

2 klasser delar ut rosett, plakett och 
premier till alla placerade. (68 startande)

Totalt inbetalda startavgifter = 33 660 
kr

Totalt utbetalda premier = 7 190 kr
Överskott = 26470 kr
Från detta överskott ska dras kostna-

derna för 85 rosetter, 44 plaketter, even-
tuellt betalda hederspriser (oftast är he-
derspriser skänkta varor), arvoden för 
domare, banbyggare, veterinär etc.

På pluskontot kommer sedan att 2 klas-
ser är sålda till sponsorer, vet ej för hur 
mycket, intäkter från cafeteria och even-
tuella lotterier.

Utan att veta alla detaljer om spons-
ring, lottförsäljning, cafeteriaförsäljning 
och arvoden så är en grov uppskattning 
att dessa dagar för denna klubb genere-
rade minst 10 000–15 000 kr i överskott. 
Detta på grund av att grunden finns i in-
betalda startavgifter. 

(Har själv suttit i arrangörsstaben för 
en endagars fälttävlan som genererade ett 
plus ca 90 000 kr. Detta för alltså för en 
tävlingsdag.)

Av de 269 startande så utgår penning-
premier till totalt 34 stycken varav 28 
stycken får tillbaka startavgiften.

Startavgiften ligger från 80 kr till 155 kr 
beroende på klass.

Ovanstående är väldigt detaljerat be-
roende på att detta är taget direkt från 
en tävling som genomfördes 1-2/10-2011 
på en ridklubb i Norrköping. Men så här 
ser det generellt ut, upplägget måste vara 
på detta vis för att klubbarna skall få in 
pengar för att driva anläggningar samt in-
vestera. Och konstigt nog under alla de år 
som jag var aktiv i ridsporten så hörde jag 
aldrig några högljudda skrik om att det 
måste till mer prispengar för att ridspor-
ten inte skall dö. Ca 350 000 starter gjordes 
i Sverige under 2009 (enl ridsportförbun-
det) på dessa premisser.  

Ska man översätta detta till hundkap-

Prispengar och startavgifter?

SM-planeringen fortgår och vi hoppas så 
många som möjligt kan komma till Åkers 
Kanal. Lördagen den 21 juli slår vi upp 
portarna med de första SM-loppen. Vi har 
valt att köra kl. 18.00 samtliga dagar för 
att kunna erbjuda hundarna bästa möjliga 
förutsättningar. Värmen kan ju trots allt 
slå till även i Sverige, men i skrivande 
stund ser det ju inte så roligt ut. 

Vi kommer också hålla öppet i serve-
ringen alla dagar, möjlighet att kunna äta 
frukost, köpa frallor m.m. Andra aktivite-
ter kommer också att kunna erbjudas som 
vi återkommer närmare om. Framförallt 

vill vi att vi ska kunna umgås och ha det 
trevligt tillsammans. Inbjudan jobbas det 
med och den kommer så snart allt är på 
plats. Banketten äger rum torsdagen den 
26 juli i klubbuset.

På hemsidan (www.shsracing.se) kan 
ni som vill ha en campingplats nu anmäla 
er. Gör det så snart ni kan.

Våra campingvärdar är Agnetha 
”Agge” Pettersson och Mats Wahlberg.

Välkomna till SM!
Mats Wicander

SM-veckan närmar sig 

Forts sid 13
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Så startade till slut även säsongen på Ma-
riedal Park. Efter en tung säsonginled-
ning då vi plötsligt förlorade vår kassör 
och uppskattade medlem Tore Ericsson 
så samlade klubben sig ändå och genom-
förde sin första tävling.

Trots ganska få anmälda hundar så 
blev det en fin tävlingsdag med många 
debutanter som gjorde bra ifrån sig. För-
utom huvudloppet Västsvenskt Derby av-
gjordes de sk Damernas loppen. Damerna 
var tidigare en sektion inom GHK som en 
gång om året anordnade dessa lopp som 
alltså lever kvar och numera vänder sig 
till klass tre hundar.

Sprintloppet samlade ett fullt startfält 
med såväl nykomlingar som rutinerade 

Årets första tävlingar på Mariedal Park
med Västsvenskt Derby och Damernas

tävlingshundar. Rutin och hemmabana 
skulle visa sig vara en framagångsfaktor 
då Dooley snabbt tog en säker ledning. 
Han jagades av Diablo och hemmadebu-
terande Jayden James men höll undan och 
vann på tiden 18.59.

Damernas Tik blev en intern kamp för 
Stall Karlsson/Andersson då det var de-
ras debutant Super Babe som utmanade 
deras andra tik, Nikes Pärla, om segern. 
Super Babe visade god vilja att försöka 
ta sig om Nikes Pärla men denne inte alls 
särsklit rutinerade tävlingshund lyckades 
skickligt avvärja alla hot och vann tillslut 
med en ganska säker marginal på tiden 
31.99. Trea i loppet var Amfora.

Damernas Hanar dominerades, helt 
enligt förväntan, av hemmahunden Kojs 
Janus Air. Han satte starten och ledde lop-
pet igenom. En som inte alls var med när 
grindarna öppnades var Iam Tjatte. Hans 
start var faktiskt så dålig så han inte ens 
kom med på målfotot, men hans accele-
ration därefter var det sannerligen inget 
fel på. I Kojs Janus Airs kölvatten fanns i 
början av loppet debutanten Keops Octo-
pus och rutinerade Axel. Men båda dessa 
fick ge sig för den framrusande Iam Tjatte 
som efter att han fått upp farten verkade 
ostoppbar. Dock hann han inte ikapp Kojs 
Janus Air förrän efter mållinjen så hem-
mafavoriten kunde lägga ytterligare en 
seger till samlingen, denna gången på ti-
den 32.09. Trea i loppet blev Maffia.

Sist men inte minst var det då dags för 
Västsvenskt Derby. Årets upplaga kändes 
lite stukat i avseende på antalet deltagare 
men klassen på de samma var det alls 
inget fel på.

Förra årets Mariedals Champion och 
Årets Tik O´Såfina var på plats för att 
erövra en Derbyseger. Mot sig hade hon 

THORE ERICSSON
Thore Ericsson född 420712 har avlidit 
120327.
Thore har i många år varit kassör i GHK. 
Han efterlämnar makan Marie-Louise. 

Damernas hanar i Alingsås.

Dooley vann Sprintloppet.

Pärlan segrare i Damernas Tik.

Bromstick Zazu, förra årets trea, Aga-
memnon förra årets fyra och sist men 
inte minst Persephone som nu skulle visa 

Forts sid 13
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Proposition 1 - Val av ledamöter till 
förbundsstyrelsen
Kongressen 2010 gav förbundsstyrelsen i 
uppdrag att ta fram ett förslag för växelvi-
sa val för ledamöterna förbundsstyrelsen. 
Förbundsstyrelsen har i samarbete med 
valberedningen tagit fram nedanstående 
förslag.

På ordinarie kongress väljs ordförande, 
tre ordinarie ledamöter och två supplean-
ter till förbundsstyrelsen. Alla övriga funk-
tionärer såsom revisorer, ansvarsnämnd 
och valberedning väljs också på kongres-
sen.

På förbundsfullmäktiges årssamman-
träde väljs vice ordförande, två ordinarie 
ledamöter och en suppleant.

Därutöver menar förbundsstyrelsen att 
valberedningens storlek är överdimensio-
nerad i relation till dess arbete och kan 
minskas till tre ledamöter och en supp-
leant. Detta gäller även antalet revisorer 
som föreslås vara två.

Detta innebär följande ändringar i stad-
gan:

Här följde en uppräkning av alla ändringar 
i stadgan, som propositionen skulle leda till 
(Nya stadgan finns på förbundets hemsida).

Proposition 2 - Organisation
Under kongressen 2006 antogs en proposi-
tion som uppdrog åt dåvarande förbunds-
styrelse att utreda sportens organisation. 
Denna utredning blev aldrig av på grund 
av den skakiga ekonomiska situation som 
sporten då hamnade i. Kongressen 2010 
beslöt därför igen att samma utredning 
skulle genomföras. Denna skulle presen-
teras under förbundsfullmäktige 2012 för 
att man i detta forum skulle kunna ta fram 
en inriktning för förändring av sportens 
organisation. Förändringarna skulle sen 
fastställas av kongressen 2014.

I inledningen till propositionen från 
2006 står att läsa:

Förbundets organisation har under en 
längre tid i stort legat fast med SHCF som 
samordnare av verksamheten och sällska-
pen som lokala utförare. Denna ordning 
har inte nämnvärt påverkats av det förhål-
lande att sporten under de senaste 6 sä-
songerna har genomgått genomgripande 
förändringar vad avser professionalitet i 
tävlings och träningssituationer samt för-
hållandet till omvärlden.

I stort har följande mer detaljerade ar-
betsfördelning tillämpats:

Hundkapplöpningssportens organi-
sation i ett historiskt perspektiv varit en 
organisation som i stort har bestått av ett 
Centralförbund med uppgift att:

- svara för organisationens bestämda 
ändamål

Kongressen 
I förra numret av tidningen presenterades 
motionerna. Här följer styrelsens proposi-
tioner och protoll från kongressen. Propo-
sitionerna är förkortade.

- leda och styra sporten samt tillvarata 
sportens intresse i förhållande till omvärl-
den

- säkerställa att stadga och regelverk 
och andra anvisningar efterlevs.

- via kongressen söka ställa upp mål 
med verksamheten samt att för kongres-
sens räkning följa upp och kontrollera att 
så sker

Sällskap lokalt som haft till uppgift 
att:

- utifrån en egen, av förbundet god-
känd, stadga i stort ha samma uppgift som 
Centralförbundet på det lokala planet.

- som arrangör svara för tävlings- och 
träningsverksamhet på i de flesta fall en 
egen tävlingsbana

- ansvara för teknik och säkerhet i trä-
nings- och tävlingssituation

- ansvara för den lokala ekonomin
- av kongress och Centralförbund fat-

tade beslut efterlevs
- ansvara för medlemsutveckling lo-

kalt
Förbundets ansvar som övergripande 

samordnare har haft sina komplikationer 
främst i att de frågor som hamnat på för-
bundsstyrelsens bord har i stor utsträck-
ning varit löpande operativa frågor som 
kunnat utföra av kansliet eller de lokala 
sällskapen. Utvecklingsarbete och övrigt 
framåtsyftande arbete har till stora delar 
kommit i bakgrunden vilket varit till för-
fång för verksamheten. Samtidigt har inte 
förbundsstyrelsen alltid haft stöd i stad-
gan för att styra upp verksamheten mot 
av kongressen bestämda mål.

Med undantag av några formuleringar 
om kansliet så är innehållet i texten återi-
gen aktuellt.

Nuvarande förbundsstyrelse har under 
den senaste perioden till stor del hanterat 
operativa frågor som enligt grundtanken 
med vår organisation skulle ha hanterats 
av de lokala sällskapen. Förbundsstyrel-
sen har därutöver skött löpande centrala 
uppgifter tillsammans med adjungerande 
funktionärer, uppgifter som tidigare sköt-
tes av kansliet.

Värt att notera är dock att förbunds-
styrelsen, under de senaste åren, med 
hjälp av sällskapen och de enskilda med-
lemmarna har lyckats vända den nega-
tiva ekonomiska trenden. I dagsläget är 
banklånet och medlemslånen återbetalda, 
därutöver återstår fortfarande lånet till 
Stockholmssällskapet. Dessutom har den 
negativa trenden i avseende på medlems-
utveckling, som präglade kongressperio-
den 2006-2010 stabiliserats och på vissa 
håll vänts.

Förbundsstyrelsen menar att skriv-
ningen “Utvecklingsarbete och övrigt 
framåtsyftande arbete har till stora de-
lar kommit i bakgrunden vilket varit till 
förfång för verksamheten.” fortfarande 
är aktuell men därmed inte sagt att detta 
kräver en större organisationsförändring. 
Vad som är klart är att det behövs en bätt-
re fördelning av arbetet och att de lokala 
sällskapen måste ta ett ytterligare större 
ansvar för det operativa arbetet om för-
bundsstyrelsen ska få en chans att jobba 
med strategiska frågor.

Förbundsstyrelsen hoppas att det på-
började arbetet med kommittéer ska bidra 
till detta då det dels underlättar arbetet för 
styrelsen och dels kan fungera som ett stöd 
för de lokala sällskapen. Förbundsstyrel-
sen kommer även att fortsätta sitt arbete 
med att reda upp i djungeln av dokument 
och föreskrifter, nedteckna oskrivna reg-
ler och praxis, samt ge tydligare instruk-
tioner för exempelvis tävlingshantering. 
Detta görs till stor del för att sällskapen 
ska kunna ta över en del av arbetet och 
även svara på frågor av operativ natur. 
Förbundsstyrelsen har även för avsikt att 
vara restriktiv med förändringar som inte 
bedöms nödvändiga eller avsevärt förbätt-
ra sportens villkor, även detta för att göra 
administrationen enklare att sköta.

Förbundsstyrelsen har slutligen arbetat 
mycket med informationen till sällskapen, 
försökt förbättra den demokratiska ord-
ningen och göra sällskapen mer delaktiga 
och välinformerade om alla beslut som 
tagits.

Med detta som bakgrund anser styrel-
sen att det ej finns anledning att fortsätta 
denna utredning med de instruktioner 
som gavs av kongressen 2010. Förbunds-
styrelsen kommer dock att fortsätta jobba 
mot de mål som angetts ovan och där-
med försöka att skapa utrymme för ett 
mer långsiktig och strategiskt arbete för 
sporten.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen 
att

- godkänna rapporten med de föreslag-
na åtgärderna
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Proposition 3 - Utredning Klassnings-
systemet
Styrelsen fick i uppdrag av kongressen 
2010 att se över vårt klassningssystem. 
Uppdraget hade sitt ursprung i en motion 
där man menade att systemet var lätt att 
manipulera för den som ville få sin hund 
att röra sig upp eller ner i klassystemet, 
då systemet bygger på tider och inte pla-
ceringar. Motionären ville att det skulle 
krävas en seger för att en skulle hund att 
avancera uppåt i klasserna.

Förbundsstyrelsen har sett över klass-
ningssystemet och finner ingen anledning 
att ändra rådande system, i avseende på 
greyhounds. En del av de problem som 
nämndes i motionen är nu lösta, i och med 
att resultat från trail idag inte godkänns 
med färre än tre hundar. Styrelsen finner 
att förutsättningarna finns för jämna lopp 
av hög kvalité, i de fall där loppen är fulla 
och består av hundar från samma klass, 
ett numera inte så vanligt fenomen.

Dock har det framkommit vissa svag-
heter i systemet i avseende på klassningen 
för whippet.

Förbundsstyrelsens avsikt är att ban-
konditionen ska kunna avgöras separat 
för whippet, när så är möjligt. Dessutom 
kommer man att se över normtiderna och 
de intervaller som finns för att skilja de 
olika klasserna åt.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen 
att

- godkänna utredningen

Proposition 4 - Stadgeförändringar 
angående frånvaron av ett kansli
I nuvarande stadgar finns fortfarande 
flera formuleringar som innefattar före-
komsten av ett kansli och en kanslichef. 
Dessa formuleringar fyller inget syfte och 
bör därför plockas bort.

Förbundsstyrelsen förslår därför att 
följande förändringar görs i stadgan:

Här följde en uppräkning av förslag till för-
ändringar i stadgan. Se tidigare kommentar.

Proposition 5 - Avgiftsuttag
Under årens lopp har systemen för att ta 
ut avgifter från medlemmar och sällskap 
som finansierar våra gemensamma kost-
nader varierat. Man kan beskriva det som 
en resa mellan två värden, enkelhet och 
rättvisa. Å ena sidan vill vi ha ett system 
som är enkelt, både att förstå och att admi-
nistrera. Under tider där enkelheten varit 
det ledande har vi under perioder haft en 
licensavgift som gällt alla eller vid något 
tillfälle delat upp licensavgifterna i tre el-
ler fyra olika nivåer beroende på antalet 
hundar man haft i sin ägo.

Under perioder när rättvisa varit den 
dominerande drivkraften har vi istället 
skapat system med flera små avgifter, så-
som tränarlicens och hundlicenser, som 
satts ihop efter vad som gällt den enskilde 
hundkapparen.

Sporten har de senaste åren pendlat 
mellan dessa och oavsett hur systemen 
utformats har det alltid funnits någon 
som missgynnats. Dessa har då varit be-
svikna och drivit på en förändring mot 
något nytt. Hur systemen än utformats så 
är det en viss mängd pengar som behöver 
samlas in för att täcka våra gemensamma 
kostnader, även om dessa förhoppnings-
vis går att minska ytterligare en aning när 
alla lån är avbetalade.

Även nuvarande system är satt under 
kritik och det har diskuterats alternativa 
lösningar.

Förbundsstyrelsen ser ett värde i att 
inte byta system mer än nödvändigt och 
prioriterar därutöver enkelheten högt. 
Vi har redan idag en tidvis ganska svår 
situation för de som administrerar avgif-
terna och vi kan därför inte tillåta oss en 
förändring som innebär mer arbete för de 
förtroendevalda.

Ett problem med nuvarande system är 
att de så kallade hundlicenserna har upp-
fattats som en avgift som är knuten till en 
viss hund och som därmed inte behöver 
betalas förrän man är säker på att just den 
hunden kommer att delta i tävling. Syftet 
med hundlicenserna är snarare att de ge-
mensamma kostnader vi har ska fördelas 
rättvist bland de utövande. Tanken var att 
de att som har en större verksamhet skulle 
betala en något större del av kakan än den 
som är mindre aktiva.

För att komma undan detta bekymmer 
föreslår förbundsstyrelsen att licensavgif-
terna ska baseras på föregående års ak-
tivitet. När sällskapens medlemsavgifter 
och representation till kongressen avgörs 
tittar man på förra årets medlemsantal och 
baserar nästa års avgifter på detta. Sam-
ma system skulle kunnas användas för 
att avgöra storleken på licensavgifterna 
för de tävlande. Detta skulle betyda att 
det antal aktiva hundar (med aktiv hund 
menas hund som deltagit i tävling) som 
en tränare haft under en säsong avgör hur 
många hundlicenser denne tränare ska 
betala in till nästa säsong, alltså hur stor 
den rörliga delen av avgiften blir. I övrigt 
så behålls systemet oförändrat. (Se exem-
pel nedan.)

Dagens system: En tränare som har två 
aktiva tävlingshundar och en unghund 
betalar idag en tränarlicens på 600 och 
en hundlicens på 2x200 för de hundar 
som redan har licens. När unghunden 
kommer ut och tävlar är den avgiftsfri – 
tränaren betalar alltså 1000 kr totalt för 
innevarande år. Kommande år, beroende 
på om någon av de äldre hundarna fyller 
6 år, betalar samma tränare alltså för 3 
tävlingshundar vilket ger en sammanlagd 
avgift på 1200.

Med det föreslagna systemet så beta-
lar tränaren under innevarande år exakt 
samma avgift, dvs tränarlicens på 600 kr 
och en rörlig avgift på 2 x 200 kronor alltså 
totalt 1000 kr eftersom de två aktiva täv-
lingshundarna var igång året innan och är 
avgiftsgrundande. Kommande år räknas 
då avgiften på 3 aktiva hundar och den 
totala avgiften blir 1200 kronor. Om någon 
av hundarna under kommande år fyller 6 
så utgår ingen avgift för den hunden.

Avgifterna bör betalas in i god tid före 
säsongen, för att underlätta för admi-
nistratörerna. De avgifter som kommer 
in senare beläggs med en mindre förse-
ningsavgift, för att belöna de som betalar 
i tid och därmed underlättar arbetet. Även 
fortsättningsvis kommer man, om man 
av någon anledning betalar in senare, få 
räkna med en handläggningstid på några 
veckor innan man tillåts delta i tävlande. 
Tillkommer det nya hundar under året är 
de alltså avgiftsfria fram till nästa säsong.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen 
att

- anta förbundsstyrelsens förslag på 
system för avgiftsuttag

Proposition 6 - Vision 2012 - 2014
Visionen från kongressen 2010 antogs för 
tidsperioden 2010-2014 varför förbunds-
styrelsen föreslår att samma vision antas.

Målsättningen under nästa kongress-
period ska vara att öka antalet hundar 
och människor som på olika sätt tar del av 
vår sport. Med det avses dels att bredda 
medlemsunderlaget men även att öka all-
mänhetens intresse för sporten.

Vi skall även hålla fortsatt hög kvalité i 
verksamheten och ha välmående hundar 
och människor. Dessutom ska delaktig-
heten och gemenskapen bland medlem-
marna vara stor, både lokalt och centralt.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen 
att

- anta visionen

Proposition 7 - Marknadsförings-
plan
Marknadsföringsplanen från kongressen 
2010 antogs för tidsperioden 2010 - 2014 
varför förbundsstyrelsen endast uppdate-
rat den något.

Marknadsföringen för hundkapplöp-
ningssporten kan indelas i två kategorier, 
rikstäckande respektive lokal marknads-
föring. Förbundet skall ansvara för den 
rikstäckande marknadsföringen medan 
lokal marknadsföring sköts av sällska-
pen.

Organisation
Rikstäckande marknadsföring är mark-

nadsföring av sporten i vidare bemärkelse, 
alltså sponsoravtal med rikstäckande fö-
retag eller organisationer samt mediakon-
takter på rikstäckande nivå. SHCF har för 
avsikt att knyta åtminstone någon sådan 
kontakt under nästa kongressperiod.

Lokal Marknadsföring kan vara an-
nonsering och marknadsföring av enskild 
tävling och sällskaps verksamhet. Kon-
takter med media på lokal nivå ansvarar 
det lokala sällskapet för.

Detta gäller även deltagande i utställ-
ningar med mera SHCF ska också, via 
kommittéer, kunna fungera som stöd åt 
lokal marknadsföring. Det material som 
produceras i detta syfte ska vara fullt till-
gängligt för sällskapen att använda i sin 
lokala marknadsföring.

Mediakontakter och Mediabevakning
Det är av yttersta vikt att alla kontak-

ter med media sköts på ett för sporten 
positivt och korrekt sätt. Korrekthet och 
sanningsenlighet skall alltid prägla våra 
relationer med media.

Samtliga sällskap bör ha någon form 
av policy där man fastställer vem inom 
styrelsen som skall vara mediaansvarig, 
exempelvis i samband med negativ publi-
citet om vår sport t.ex. djurskyddsärenden 
är under diskussion. Detta för att samma 
information skall förmedlas till alla som 
kontaktar oss.

Marknadsföringsstöd
Idag delas marknadsföringsstöd ut, om 

förbundets ekonomi så tillåter, i samband 
med arrangemang av Svenska Mästerska-
pen. Motprestationen måste alltid vara att 
sällskapen genomför en målinriktad och 
medveten extern marknadsföring i press 
och övrig media. När förbundets ekonomi 
så tillåter så skall sällskapen även ha möj-
lighet att söka bidrag från förbundet för 
andra riktade insatser som marknadsför 
vår sport och våra hundar. Ansökan om

ett sådant marknadsföringsstöd kan 
tillställas styrelsen i SHCF.
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En klubb som fått ett utbetalat mark-
nadsföringsbidrag skall alltid efter det 
genomförda arrangemanget presentera 
en rapport till styrelsen i SHCF med ut-
värdering av utfallet av insatserna.

Sponsring av klassiker
Angående de stora tävlingsklassiker 

bör strategin för sporten vara att inte utö-
ka antalet stortävlingar utan hålla fast vid 
de etablerade klassikerna, sälja sponsring 
och satsa på marknadsföringen av dessa. 
Detta ansvarar de lokala sällskapen för.

Hemsidan
Hemsidor är ytterligare ett sätt att 

marknadsföra sporten och ska hållas ak-
tuella med information om aktiviteter 
som arrangeras inom sporten. SHCF:s 
styrelse ansvarar för hemsidan www.shcf.
se medan sällskapen ansvarar för sina res-
pektive hemsidor.

Vårt ansikte utåt
Hur vi uppträder i samband med våra 

tävlingar och vid andra tillfällen där vi 
representerar vår sport är viktigt för hur vi 
uppfattas av omvärlden. I vårt regelverk 
fastslås bland annat hur vi skall uppträda, 
presentera våra hundar och vara klädda 
i samband med defilering. Detta är täv-
lingsarrangörens ansvar att tillse att detta 
följs.

Det är viktigt att vi tar hand om den 
publik som besöker våra tävlingar och be-
möter dem på

ett positivt sätt. SHCF uppmuntrar 
sällskapen att erbjuda publiken informa-
tion om vår sport, om hur våra tävlingar 
genomförs och om de tävlande hundra-
serna. Detta är det arrangerande sällska-
pets ansvar men, i framtiden, med stöd av 
de bildade kommittéerna.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen 
att

- anta maknadsföringsplanen

Proposition 8 - Verksamhetsplan
Verksamhetsplanen från kongressen 2010 
antogs för tidsperioden 2010 - 2014 varför 
förbundsstyrelsen endast uppdaterat den 
något.

Förbundsstyrelsen ska under följande 
kongressperiod:

- tillse att registret över verksamhetens 
hundar samt deras tävlingsresultat sköts

- sköta kontakter med myndigheter och 
andra hundorganisationer och verka för 
att sportens och dess utövares intressen 
tillvaratas samt att sportens anseende inte 
skadas

- kontinuerligt se över regelverket och 
jobba för att underlätta för den enskilde 
utan att äventyra en hög nivå på djur-
skydd, sportslig rättvisa och på själva täv-
lingsarrangemangen

- ta initiativ till gemensamma arrang-
emang som hjälper till att öka inflödet av 
nya medlemmar samt öka det allmänna 
intresset för sporten.

- samordna planeringen av tävlingsda-
gar för att underlätta tävlandet för våra 
medlemmar samt säkerställa arrang-
emangens kvalité för vår publik

- säkerställa förekomsten av en hem-
sida som tillhandahåller information både 
till våra medlemmar och till andra intres-
serade av vår sport

- verka för ökat samarbete mellan säll-
skapen inom områden som exempelvis 
tävlingsfrågor, marknadsföring etc. detta 
samarbete syftar dels att förenkla för med-
lemmar och sällskap men även till att öka 

känslan av gemenskap mellan sällskapen
- ytterligare öka ungdomars intresse 

och möjlighet att ta del av vår sport
- kontinuerligt se över sina egna ar-

betsformer för att rationalisera arbetet och 
hålla organisationens kostnader nere

- administrera klubbarnas och medlem-
marna avgifter samt tillse att dessa pengar 
används för de gemensamma behov som 
sporten har. i detta arbete ska även de 
skulder som nu finns avvecklas.

- upprätthålla kompetensnivå hos våra 
tävlingsfunktionärer och förtroendevalda

- tillhandahålla utbildningsmaterial 
och tillse att nya hundägare utbildas på 
lämpligt sätt.

- tillvarata möjligheten att starta upp 
ett nytt riksspel

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen 
att

- anta verksamhetsplanen

Proposition 9 - Rambudget
Rambudgeten från kongressen 2010 an-
togs för tidsperioden 2010 - 2014 varför 
förbundsstyrelsen endast uppdaterat den 
något. Se nedan.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen 
att

- anta rambudgeten

Proposition 10 - Hedersutmärkelser
10.1 Bertil Mårtensson
Cimbria Hundkapplöpningssällskap har 
föreslagit att utse; Bertil Mårtensson till 
hedersmedlem

Motivering, Bertil Mårtensson har varit 
en eldsjäl inom svensk hundkapplöpning, 
som har främjats av hans engagemang och 
kunskap, både inom avel- och tävlings-
verksamheten.
10.2 Lars Wicander
Förbundsstyrelsen förslår kongressen att 
tilldela; Lars Wicander hedersutmärkel-
sen Blå förbundsnål med förgylld lager-
krans

Motivering, Lars har varit aktiv i hund-
kappen i över 40 år. Redan när han var 19 
år medverkade Lars i SHS Nytt och var då 
vice ordförande i SHS ungdomssektion, 
som då hade 50 medlemmar. De spons-
rade bl.a. US Stjärncup och utsåg Årets 
Hund i Sverige.

1975 blev han med i SHS styrelse och 
samma år var han med i SHCFs valbered-
ning. När han var 23 år blev han suppleant 
i SHCF styrelse, sen har han varit aktiv i 
SHCF i flera omgångar. 1977 blev han or-
dinarie styrelsemedlem i SHCF, dessutom 
1978 vice ordförande i SHS. Han startade 
tidningen Svensk Hundkapp 1980 och 
producerade den i många år.

1986 blev han kassör i SHCF, var sedan 
ordförande i SHCF 1989-1991. Familjen 
fick 1992 Zellingerpriset för sin uppföd-
ning. Lars var sedan aktiv som ledare i 
handbollsporten men samtidigt aktiv 
som hundkappare. Han kom tillbaka till 
SHCFs styrelse i början av 2000 talet. Blev 
vice ordförande i WGRF 2003, och ordfö-
rande i SHCF 2004, det var jobbiga år för 
förbundet, när Svenska Spel gav upp riks-
spelet och vi själva gick in, för att sedan 
avveckla riksspelet. Då gällde det att få 
förbundet att förändra sin verksamhet på 
en helt annan ekonomisk bas, vilket Lars 
genomförde med bravur.

Lars har under alla år varit aktiv som 
representant för den svenska hundkapp-
löpningssporten inom hundkappvärlden 
genom sitt engagemang i europeiska 
hundkapporganisationer. Lars avgick 
som ordförande i SHCF 2010. Numera 
har hand et ansvarfulla uppdraget som 
revisor i SHCF.

Han har i alla år haft bra hundar. Det 
startade med Derbyseger för The Rebel 
King, som han hade tillsammans med sin 
bror Mats, 1974. Sen hade tikarna före-
träde i kenneln, Easter Rose blev årets tik 
1989, Easter Copy vann Tik-SM 1992. Och 
nu är en hane aktuell igen, nämligen No 
More Legend, som vann derbyt 2011 och 
blev utsedd till Årets Hund.

Lars har också i många år varit en fli-
tig sponsor av svensk hundkapp: Sylvias 
Flash Trofé för utvalda sprinterkanoner. 
Easter Rose Bowl, som nu blivit Easter 
Rose Oaks för tikar och sedan några år 
också Advantage Masters för Sveriges 
bästa hundar över medeldistans.
10.3 Gert Henningsson
Förbundsstyrelsen förslår kongressen att 
tilldela; Gert Henningsson hedersutmär-
kelsen Blå förbundsnål med förgylld la-
gerkrans

Rambudget 2012-2013
 Intäkter  Utfall
Budget 2011
Medlems o licensavgifter etc  260 000  285 675
Summa intäkter  260 000  285 675

Kostnader
Arrangemangskostnader  10 000  9 166
Kostnader fullmäktige mm  10 000  7 192
Kontorskostnader  20 000  18 358
Styrelse o revisorer  10 000  8 283
Övriga kostnader  10 000  8 100
Summa kostnader  60 000  51 099
Resultat före finansiella poster  200 000  234 576
Finansiella kostnader  −12 000  −18 227
ÅRETS RESULTAT  188 000  216 349

Amortering banklån  0  −55 544
Amortering medlemslån  −57 000  −46 000
Amortering lån SHS  −100 000  0
Försäkringskostn tagen i bolaget  0  −52 660
Netto  31 000  62 145
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Motivering, Sonen som var hundkapp-
intresserad gjorde att familjen Henriksson 
startade med hundkapp i början av 90- 
talet. Gert började alltså i mogen ålder 
med hundkappen. Han var med i 7HS 
och visade snabbt tecken på administra-
tiva talanger, vilket han självklart hade 
förvärvat under sin mångåriga bana som 
ombudsman inom den fackliga rörelsen. 
Därmed var det naturligt att Gert valdes 
till ordförande i 7HS i slutet av 90 talet 
och tog därmed stor del i Boråsbanans 
förvandling att gå från en lokalbana till en 
s.k. rikspelsbana.

Han blev invald i SHCF:s styrelse som 
suppleant 2002 och tog direkt ett stort an-
svar för en modernisering och den demo-
kratisering av stadgar och reglemente som 
sedan genomfördes genom att lägga över 
mer beslut och påverkan till sällskapen. 
2004 blev han sekreterare och vice ordfö-
rande i SHCF. Han var en sann arvtagare 
av Lennart Ahlfors när det gällde regler 
och tillämpningar.

Han var starkt bidragande till att SHCF 
lyckades lösa den svåra och skuldtyngda 
ekonomiska situationen som hade upp-
stått efter det att Svenska Spel avbrutit 
rikspelet . Han var en stark parhäst till 
Lars Wicander och med ålderns rätt av-
gick Gert från förbundsstyrelsen i sam-
band med 2010 års kongress i Örebro.

Under sin period som vice ordförande 
ansvarade han i hög grad för den nöd-
vändiga avveckling av anställd personal, 
på ett korrekt sätt, som SHCF tvingades 
till genom avvecklingen av Svenska Spels 
engagemang.

Förbundsstyrelsen förslår därför kon-
gressen att:

utse Bertil Mårtensson till hedersmed-
lem

tilldela Lars Wicander Blå förbundsnål 
med förgylld lagerkrans

Gert Henningsson Blå förbundsnål 
med förgylld lagerkrans

Kongressen 2011
Protokollet från kongressen i Örebro.

1. KONGRESSENS ÖPPNANDE
Förbundsstyrelsens ordförande Hans Boh-
man öppnade kongressen och hälsade de-
legater och övriga närvarande välkomna.
2. RAPPORT ANGÅENDE VAL AV KON-
GRESSOMBUD
Förbundsstyrelsen rapporterade att säll-
skapens ombud har valts vid sällskapens 
årsmöten under kongressperioden.

Kongressen beslöt att: godkänna rap-
porten.
3. UPPROP
Ombuden och övriga deltagare presente-
rade sig.
4. FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD
Kongressen beslöt att: fastställda röstläng-
den till 23 röstberättigade ombud. (Se bi-
fogad deltagarlista) sist i protokollet.
5. KONGRESSENS BEHÖRIGA KAL-
LANDE
Förbundsstyrelsen rapporterade att kal-
lelse till kongressen utsändes i Förbunds-
cirkulär 2011-08, den 22 december 2012. 
Tid och plats för kongressen har även 
meddelats i medlemstidningen samt i ny-
hetsbrev.

Kongressen beslöt att: mötet var i behö-
rig ordning kallat.

6. KONGRESSENS GENOMFÖRANDE
Relevanta paragrafer i stadgan angående 
kongressens genomförande belystes.
7. VAL AV FUNKTIONÄRER UNDER 
KONGRESSEN
Kongressen beslöt att:

Lars Wicander valdes som ordförande 
för mötet.

Malin Månsson valdes som sekreterare 
för mötet.

Una Modig och Hanne Andersen val-
des som justerare för kongressens proto-
koll.

Tommy Åberg och Mats Wicander val-
des till rösträknare.

Hanne Andersen valdes till gransk-
ningsutskottets ordförande. Tom Pörhö 
och Kenth Petersson valdes till ledamöter 
i detsamma.

Mats Wicander valdes till berednings-
utskottets ordförande. Una Modig och 
Kent Andersson valdes till ledamöter i 
detsamma.

Solveig Marklund valdes till ekono-
miutskottets ordförande Agge Pettersson 
och Ewa Johansson valdes till ledamöter i 
detsamma.
8. KONGRESSENS KOSTNADER
Kongressen beslöt att:

Varje sällskap bekostar själva sin repre-
sentation vad avser logi och förtäring samt 
att sällskapens resekostnader solidariskt 
fördelas på samtliga sällskap i enlighet 
med tidigare praxis.
9. FÖRBUNDSORDFÖRANDENS VERK-
SAMHETSRAPPORT
Förbundets ordförande rapporterade nå-
got om vad som hänt under detta året. 
Han uppmärksammade fusionen mellan 
Norrköpings Hundkapplöpningssällskap 
och Örebro Hundkapplöpningsklubb. 
Detta innebär flera positiva saker för spor-
ten, bland annat att alla sällskap nu har 
egen bana.

Ordförande talade även om förbun-
dets ekonomiska situation. Banklånen och 
medlemslånen är avbetalda och återbetal-
ningen av lånet till Stockholmsklubben är 
påbörjad.

Förhoppningen är att SHCF under näs-
ta år ska bli skuldfritt.

Vidare rapporterades att förbundssty-
relsen har förhandlat om försäkringen och 
därmed kunnat minska den kostnaden. 
Detta har även inneburit att en genom-
gång av inventarier har påbörjats.
10. MOTIONER
10.1 Motion angående starttid tävling, 
GHS
Kongressen beslöt att: - avslå motionen.
10.2 Motion angående Medlemskap, GHS
Kongressen beslöt att: - avslå motionen.
10.3 Motion angående andra omvägning-
en, SDA/GHK
Kongressen beslöt att: - avslå motionen.
10.4 Motion angående Årets Hundtitlar
Kongressen beslöt att: - ge förbundsstyrel-
sen i uppdrag att utreda frågan och där-
med anse motionen besvarad.
10.5 Motion angående översyn av riksba-
nornas inventarier
Kongressen beslöt att: - ge förbundsstyrel-
sen i uppdrag att utreda frågan och där-
med anse motionen besvarad.
10.6 Motion angående riksspel
Kongressen beslöt att: - ge förbundssty-
relsen i uppdrag att med hjälp av en ar-
betsgrupp utreda frågan och därmed anse 
motionen besvarad.

10.7 Motion angående tillvägagångssätt 
vid lottning
Kongressen beslöt att: - avslå motionen.
10.8 Motion angående SM
Kongressen beslöt att: - ge förbundssty-
relsen i uppdrag att utreda frågan och 
presentera ett förslag till förbundsfull-
mäktige 2013 och därmed anse motionen 
besvarad.
10.9 Motion angående Årets Hund
Kongressen beslöt att: - avslå motionen 
men med en uppmaning till klubbarna att 
diskutera frågan och sända in sina åsikter 
till förbundsstyrelsen.
11. PROPOSITIONER
11.1 Val av ledamöter till förbundsstyrel-
sen
Kongressen beslöt att: - anta propositio-
nen och anta ovanstående nya lydelser i 
stadgan.
11.2 Organisation
Kongressen beslöt att: - godkänna rappor-
ten med de föreslagna åtgärderna.
11.3 Utredning Klassningssystemet
Kongressen beslöt att: - godkänna rap-
porten.
11.4 Stadgeförändringar angående från-
varon av ett kansli
Kongressen beslöt att: - anta propositio-
nen och anta ovanstående nya lydelser i 
stadgan.
11.5 Avgiftsuttag
Kongressen beslöt att: - avslå förbundssty-
relsens förslag på system för avgiftsuttag
11.6 Vision 2012-2014
Kongressen beslöt att: -anta visionen
11.7 Marknadsföringsplan
Kongressen beslöt att: -anta marknadsfö-
ringsplanen
11.8 Verksamhetsplan
Kongressen beslöt att: -anta verksamhets-
planen
11.9 Rambudget
Kongressen beslöt att: -anta rambudgeten
11.10 Hedersutmärkelser
Kongressen beslöt att: - utse Bertil Mår-
tensson till hedersmedlem och tilldelade 
Bertil Mårtensson en Vit förbundsnål

- tilldela Lars Wicander Blå förbunds-
nål med förgylld lagerkrans

- tilldela Gert Henningsson Blå för-
bundsnål med förgylld lagerkrans
12.ARVODEN
Kongressen beslöt att: inga arvoden utges 
under kongressperioden
13.RAPPORT FRÅN EKONOMIUT-
SKOTTET
Rapporten utgick då ingen fråga förelåg.
14.FÖRBUNDSSTYRELSENS VERKSAM-
HETSRAPPORT
Kongressen beslöt att: -godkänna rappor-
ten
15.REVISORERNAS BERÄTTELSE
Revisorernas berättelse redovisades av 
förbundsrevisor Lars Wicander.

Kongressen beslöt att: -godkänna revi-
sionberättelsen
16.GRANSKNINGSUTSKOTTETS  
EVENTUELLA FÖRSLAG
Rapporten utgick då ingen fråga förelåg.
17.FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT 
OCH BALANSRÄKNING FÖR 2010-
2011
Kongressen beslöt att: - godkänna rap-
porten
18.ANSVARSFRIHET FÖR FÖRBUNDS-
STYRELSEN 2010-2011
Kongressen beslöt att: - bevilja ansvarsfri-
het för förbundsstyrelsen
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19.VAL FÖR KOMMANDE KONGRESS-
PERIOD
Kongressen beslöt att välja:

Förbundsordförande Linda Edberg, 
Södertälje, ÖHK-NoHS (2 år)

Vice förbundsordförande Uwe Mirsch, 
Borås, 7HS (1 år)

I avseende på ledamöter och supple-
anter till förbundsstyrelsen begärdes vo-
tering. Då röstetalen i avseende på två 
förslag knappt gick att skilja beslöt kon-
gressen att välja ytterligare en suppleant.

Kongressen beslöt att välja:
Ledamot Malin Månsson, Skepplanda, 

SDA-GHK (2 år)
Ledamot Thorsten Axelsson, Halm-

stad, 7HS (2 år)
Ledamot Klas Frid, Sorunda, SHS (2 

år)
Ledamot Christina Johansson, Holm, 

SkHk (1 år)
Ledamot Hans Bohman, Katrineholm, 

ÖHK-NoHS (1 år)
Suppleant Una Modig, Mariestad, 

SDA-GHK (2 år)
Suppleant Pia Höggren, Skultuna, 

NHK (2 år)
Suppleant Nina Bliding, Stångby, CIM 

(1 år)
Suppleant Zanna Andersson, Gälliva-

re, NHK (1 år)
Kongressen beslöt att välja:
Förbundsrevisor Lars Wicander, Åkers-

berga, SHS
Förbundsrevisor Christina Glimskog, 

Vällingby, SHS
Revisorssuppleant Cathrine Wicander, 

Åkersberga, SHS
Ansvarsnämnd: Roger Gåvsten, Rudolf 

Lundberg och Gunnar Bramstång
Beredningsutskottet redovisade sitt 

förslag till valberedning och kongressen 
valde enligt deras föreslag.

Kongressen beslöt att välja:
Valberedningsutskott Kenth Peterson, 

Norrköping, ÖHK-NoHS (sammankal-
lande), Tommy Åberg, SDA-GHK, Dun-
can McKie, SkeHK
20. KONGRESSEN AVSLUTAS
Ordförande tackade alla som bidragit till 
kongressens genomförande. Eva Salander 
och Linnea Burman tackades speciellt för 
sina insatser under året. Hans Bohman av-
slutade därefter mötet.

DELTAGARLISTA KONGRESS 2012
OMBUD
7HS Therese Bevenros
Annelie Markert
Anne-Marie Frendin
Cim Mikael Olsson
GHS Marcus Eriksson
MiHK -
NHK Zanna Andersson
SkeHK Duncan McKie
Solveig Marklund
Nils Marklund
SkHK Sten Johansson
Eva Johansson
SDA-GHK Tommy Åberg
Una Modig
SHS Christina Glimskog
Kent Andersson
My Leffler
Mats Wicander
Agge Petersson
VHS Tom Pörhö
Maria Blomkvist
Eva Innala
ÖHK-NoHS Kenth Petersson
Hanne Andersen

23 st
ÖVRIGA INBJUDNA
Förbundsstyrelse Hans Bohman
Linda Edberg
Malin Månsson
Christina Johansson
Uwe Mirsch
Torsten Axelsson
Pia Höggren
Klas Frid
Adj. Kassör Eva Salander
Valberedning Kenth Petersson
Revisorer Lars Wicander

vad hon går för på medeldistans. Och det 
gjorde hon.

För oss som följde dessa hundar förra 
året finns två nyheter. Den ena är att Per-
sephone kan hota den högsta eliten även 
på medeldistans. Hon gjorde nämligen en 
bländande insats om det inte varit mot 
O´såfina kunde hållit hela vägen. Den 
andra nyheten är att O´Såfina inte längre 
väntar till slutet med att lägga in högsta 
växeln. Denna gången var hon med i täten 
redan på första rakan och satte full fart 
på bortre rakan. Hon vann förstås oho-

tat, med tiden 30.82. Tvåa var Persephone 
som lyckades hålla undan för den framru-
sande Bromstick Zazu som kanske hade 
kunnat passera om det inte hade trasslat 
till sig för honom i passerandet av Aga-
memnon som gjorde en stark inledning 
på loppet.

Nu har alltså O´Såfina vunnit Väst-
svenskt Derby. Kanske vinner hon senare 
under säsongen Västsvenskt Oaks, och då 
blir hon väl historisk? Eller är hon inte 
redan det, denna o så fina O´Såfina.

MaliN MåNssoN

pen så skulle det innebära att 2010 så skul-
le t.ex: Åkers fått in ca 81 700 kr, Alingsås 
ca 27 000 kr, Västerås ca 63 500 kr, Järbo ca 
22 100 kr i startavgifter som en grundplåt 
att bygga ekonomin på.

Vi kanske måste tänka till och fundera 
på hur det ska se ut i framtiden. 

Ska drift och underhåll av banorna be-
kostas med högre och högre medlemsav-
gifter eller av de som utnyttjar anlägg-
ningen för träning och tävling? 

Ska prispengar som delas ut komma 
från hundkapparna själva eller ska det 
vara pengar som tillförs sporten? 

Vill vi ha några banor kvar? 
Frågorna är många och tyvärr har inte 

jag svaren.
Men det är hög tid att börja fundera!
Kenth Petersson

Prispengar... forts från sid 7

O'Såfina segrare i Västsvenskt Derby. Här med Jane Pettersson, SHS.

Mariedal... forts från sid 8
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Maj
5/5 Lördag Åkers Kanal
12/5 Lördag Västerås
13/5 Söndag Alingsås
19/5 Lördag Borås
19/5 Lördag Tommarp ÖM Loppet
19/5 Lördag Åkers Kanal
26/5 Lördag Landskrona
26/5 Lördag Skellefteå
26/5 Lördag Åkers Kanal
31/5 Torsdag Borås Företagskväll

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

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

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

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

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

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


