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SM-vinnare i Borås

Whippet Öppen Klass 
DJ Vargtass, VHS

Whippet Tikar 
Hembra, 7HS

Veteran 
Moss, SHS

Sprint 
Elf, CIM

Tik 
O'Såfina, SHS

Öppen Klass 
Jack, SHS

I denna tidning kan ni bl. a. läsa om Derbyt, sid 3. SM reportage sid 6
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SM-bilder på omslaget: Bo Norevik

Ordföranden har ordet

Det var nu ett tag sedan vi hördes av.
Ett mycket välarrangerat SM har 

arrangerats av 7HS med fina tävling-
ar och trevlig samvaro. Ett stort tack 
också till GHK-SDA för att Ni funktio-
nerade under tävlingskvällarna utan 
SM-lopp. Det är en intensiv vecka för 
alla inblandade men oj så roligt det 
är. Det är också mycket positivt att 
se all publicitet i radio, TV och press 
som vi fick möjlighet till, bra jobbat. 
Dessutom fick vi ett starkt stöd av 
Borås kommun med att genomföra 
våra tävlingar.

Hösten har annars rullat på med 
sedvanliga tävlingar där kanske 
CGRC tävlingen sticker ut lite ex-
tra, alltid positivt med internatio-
nellt samarbete. Tyvärr deltog inte 

så många utländska hundar som vi 
hoppats på men tillräckligt många så 
att våra egna hundar fick mäta sina 
krafter med Europas elit.

Tyvärr är inte allt ljust på hund-
kapphimlen, ett av våra sällskap, 
ÖHK har så få medlemmar nu att de 
kommer att ha svårt att framöver fi-
nansiera arrendet för banan samt att 
underhålla banan. Aktiviteter och 
diskussioner pågår i syfte att kunna 
"rädda" kvar verksamheten, då anta-
let banor är mycket viktigt för att vi 
skall ha en möjlighet att attrahera nya 
och fler hundkappare. För jag kan inte 
tolka det på annat sätt än att vi i år är 
fler hundkappare då våra B- licensin-
täkter ökar medan våra hundlicenser 
minskar något. Nu har vi haft ett in-
tensivt avelsarbete med många födda 
hundar som uppfödarna verkar ha 
avsättning för och att de hundarna 
kommer vi inom något år att se på 
banorna, mycket viktigt för sportens 
framtid.

Och vilken bred elitklass vi har 
för tillfället med hundar som slår 
banrekord igen på våra banor. I hel-
gen så slog Ed Vinn det mer än 10 
år gamla banrekordet på Åkers Kanal 
på kortdistans med nästan en tiondel.   
Det finns definitivt en framtid för vår 
sport, nu måste vi med gemensamma 
krafter finna vägarna att utveckla våra 
arrangemang, banor och sällskap för 
att möta framtiden. Hjälp oss i styrel-
sen med konstruktiva idéer hur detta 
skall gå till, så gör vi vårt bästa.

Hans BoHman

Romarna mötte greyhounds i 
Europa för 2 000 år sedan
En tidigare mycket sällsynt bok 
om greyhoundrasens historia har 
kommit i nytryck. Det handlar om en 
manual om hare coursing skriven 
av Arrianos på 100-talet, en manual 
som många år låg ouppmärksam-
mad i Vatikanens bibliotek. Det råder 
inga tvivel om att den hund Arrianos 
beskriver är en snarlik föregångare 
till dagens greyhound.

Det finns många spekulationer om grey-
houndrasens geografiska ursprung. De 
äldsta historiska (nedskrivna) ledtrådarna 
pekar varken mot Egypten, Nordafrika el-

ler mot Mellanöstern utan anger Europa, 
Gallien och keltiska folkstammar som tro-
ligt ursprung.

Skriftliga vittnesmål om en hund snabb 
nog att springa kapplöpning mot en hare 
börjar dyka upp i Rom runt vår tideräk-
nings början. En av de tidiga källorna är 
romaren Publius Ovidius Naso, ofta bara 
kallad Ovid, som i sitt poem Metamorpho-
sis kort beskriver hundkapplöpning. Un-
der 100-talet efter vår tideräknings början 
får vi den första ingående beskrivningen 
av hundtypen greyhound och kapplöp-
ning som sport, tydligt skiljd från jakt, av 
Arrianos.

Forts sid 9
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Derbyt på Åkers Kanal

Bajen Cup Final. Fr. v. tvåa Tokaji, My Leffler, SHS,  segrare Chicago, Peter Blomkvist, SHS, trea 
Adios Amigos, Karin Bergman, SHS, bakom sponsor Kerstin Halldoff.

Var är hundarna? Kan man fråga sig 
eftersom det nu är i juli och Derbyt 
bara fått 15 anmälda. Är de bort-
skrämda av SHS för nuvarande bra 
hundar på medeldistans?

Vi fick i alla fall ihop 8 lopp till 
kvartsfinalerna den 2/7. Förutom 
tre kvalheat i Derbyt hade vi Ba-

jen Cup för M3 och nedåt. Loppet var till 
minne av Jan Halldoff.

Dagen startade med ett lopp över 320 m 
i klass K2, som vår sprintkanon Ed Vinn, 
tog hem på 18.43 till Ann-Christin Holm-
kvist, tvåa Hasse Barks Lord Wincent, 
18.91.  Ett annat sprintlopp i K4 vanns av 
Glittra, Åsa Wicander, SHS, 19.32, före Zeb 
Tearlach, Nils Bohman, NoHS, 19.49.

Sedan följde tre kvartsfinaler i Bajen 
Cup. 18 var anmälda men en strykning 
fick vi på Barossa. Första semifinalen gick 
till Adios Amigos, Karin Bergman, SHS, 
33.41 före Tokaji, My Leffler, SHS, 33.51, 
vidare också Surprice och The Last Lover, 
fyra vidare från varje semfinal.

Andra semifinalen vanns av Hanni Ball, 
Eva Jacobsson, SHS, 33.89, tvåa Josefina, 
Kerstin Halldoff, SHS, 33.04, vidare också 
Rosa Champagne och Spraka, I den tredje 
semifinalen fick vi se en fin debut från 
Chicago, Maria Blokvist, SHS, som vann 
på fina 33.01, en kommande topphund! 
Tvåa här Dot, Björn Nyberg, MiHK, 33.69, 
vidare här också Tindra och Sunstreak.

Kvartsfinaler i Derbyt
Tre kvartsfinaler i derbyt återstod på da-
gens program. Även här gick fyra vidare 
från varje lopp.  Madelene Karlsson hade 
som vanligt kommit upp till derbyt, nu 
med två hundar. I första semin gick segern 
till deras nya stjärna Midas, 33.07, tvåa 
Happy Feet, Björn Nyberg, MiHK, 33.59, 
trea Ksara, My Leffler, SHS, 33.84, fyra 
och vidare Annie's Song, Jane Pettersson, 
sHS, 33.85.

I andra semifinalen hade tre syskon från 
kullen Hallucinate-Air Song hamnat. Det 
blev en trippel, vann gjorde No More Le-
gend, Lars o Anita Wicander, SHS, 32.43, 
tvåa O'Såfina, fam Pettersson, SHS, 32.46, 
trea Jack, Bo o Peter Norevik, SHS, 32.67, 
fyra Hades Pearl, Madelene Karlsson, 
7HS, 32.91.

Tredje semifinale blev en gratisresa för 
de deltagande hundarna, eftersom Cur-
ry Kanon, som var favorit, blev struken. 
Nu vann Playa Marina, Teuvo Sahi, SHS 
på den fina tiden 32.55, tvåa Crimdon 
Frankly, Kari Lius, SHS, 33.41, trea Aga-
memnon, Robert Hanebrink, SHS, 33.47, 
fyra Wilhelmina, Minnea Hulting, SHS, 
33.86.

Semifinaler i derbyt
Nu var det onsdag kväll den 6/7, 10 lopp 
och semifinaler i Derbyt och Bajen Cup. 
Men även semifinaler i Svenskt Whippet 
Derby och Eukanuba Sprint.

Kvällen inleddes med två whippetlopp 
över 320 m, i k1 loppet vann CA-Glavio, 

Hans Bark, NoHS, på 21.29. I nästa lopp i 
k3, segrade Black Panther, Carina Nilsson, 
NoHS, 21.13.

Sedan följde två semifinaler i Eukanuba 
Sprint i klass K2. I första semifinalen gick 
segern som vanligt till Ed Vinn, som vann 
på fina 18.27, tvåa Undercover, Frölander, 
SkHK, 18.72, till final även Zero Tufram, 
Hans Bohman, NoHS, 19.19.

Den andra semifinalen togs hem av 
My Lefflers nya sprintkanon Gnista, på 
18.59, vi fick även se en fin debut av Risto, 
fam Nyström, SHS, som kom tvåa på fina 
18.76, trea Geronimo, Eva Jacobsson, SHS, 
18.90.

Svenskt Whippetderby 
semifinaler
Vi hade lottat in 12 whippet men fick en 
strykning på DJ Black Jack. Det var ett 
starkt startfält över 320 m.

Den första semfinaler togs hem av fjol-
årsvinnaren Bryan Adams, T Vavrincova, 
VHS, på 20.64, tvåa DJ Vargtass, Hans 
Larsson, VHS, 20.70, trea gamle kämpen 
Banana Split, Marie-Louise Rönnberg, 
VHS, 20.94. Sen följde semifinal 2, som 
gick till Utah Kid, Åke Ericson, NoHS, 
21.07, tvåa Dalasi, Katarina Lindberg, 
GHS, 21.07, trea DS En Stor Stark, Å Åker-
dahl/Eriksson, VHS, 21.13.

Vi gick sen över till 550 m och semifina-
ler i Bajen Cup. Tyvärr två strukna i första 
semifinalen, The Last Lover och Josefina. 
Det blev ännu en seger för Adios Amigos, 
32.80, tvåa Tindra, fam Andersson, SHS, 
33.55, trea Hanni Ball, 33.56.

I den andra semifinalen fick vi verkligen 
se en stjärna tändas, nye Chicago slog till 
med en kanontid, 32.28, i sin andra start! 
Tvåa Tokaji, 33.03, trea Surprice, Lotta an-
derson, SHS, 33.69.

Svenskt Greyhound Derby, 
semifinaler
Banan var snabb denna kväll, +05, det 
gjorde att No More Legend, kunde vinna 
på fina 32.01, före brodern Jack, 32.10, trea 
och med till final Playa Marina, 32.44.

I semifinal 2 vann favoriten O'Såfina, 
32.27, tvåa Ksara, 32.83, trea Midas, 32.97.

Det var nu bäddat för en final, med 
syskonen, No More Legend, Jack och 
O'Såfina, som favoriter.

Camping under veckan
Som vanligt var det ett gäng som bodde i 
husvagn under derbyveckan. Vi hade fint 
väder, så det blev bad på dagarna och 
grillning gemensamt vid stora grillen vid 
klubbhuset. 

Fredagskvällen var vikt för grillning 
och femkamp, det var ca 35 personer, som 
deltog. Suverän vinnare blev Klas Frid, 
damklassen tog dottern Caroline hem. 
Kvällen avslutades med dans i klubbhu-
set. Derbyfesten avhölls sen på lördags-
kvällen, den blev lite lugnare än fredagens 
party.

Finaldagen i Derbyveckan
Söndagen den 10/7 var det finaldags för 
derbyveckan, vi hade 11 lopp samt ett 
sololopp för Saluki. De två första loppen 
var whippet på 320 m. Lopp 1 togs hem 
av Moon Quake Shake, K Nilsson, NoHS, 
21.19, lopp 2 med fem hundar i k3 vanns 
av Virana, Peggy Lundqvist, SHS 21.37, 
före Wiio,  Krister Säll, SHS, 21.79.

Lopp 3 Shut Guns Derbyrace gick över 
320 m i K2, sex hundar till start. Seger till 
Happy Feet, Björn Nyberg, MiHK, 18.86, 
tvåa Lord Wincent, Hans Bark, NoHS, 
19.00, trea Agamemnon, Robert Hane-
brink, SHS, 19.14.Forts sid 9
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Finalisterna i Whippetderbyt:
BANANA SPLIT, hane född jan 2006 e BS-Jonath-
an-El Ponyta, ägare Husäk Konsult, uppfödare 
AxRace. Bästa tid över 320 m, 20.24 i Landskrona 
Har gjort 83 starter med 60 segrar och 15 andraplat-
ser. Har vunnit SM fyra gånger. Blev trea i sin semifi-
nal. 

BRYAN ADAMS, hane född augusti 2007 e. Handy-
Bestic, ägare och tränare Tana Vavrincova, Tjecko-
slovakien. Uppfödd av Kira Charvatora. 
Bästa tid över 320 m, 20.44 i Landskrona. 
Har gjort 12 starter i Sverige med 9 segrar och 1 
andraplats, vann sin semifinal. 

UTAH KID, hane född maj 2005 e. BS Jonathan-
Doris, ägare och tränare Åke Ericsson, NHS. Upp-
född av Goat-Wools kennel. 
Bästa tid över 320 m, 20.32, Landskrona.  
Har gjort 68 starter med 35 segrar och 15 andraplat-
ser, vann sin semifinal. 
 

DS EN STOR STARK, hane född januari 2007 e. 
Derek-BS Juliet, ägare och tränare Åsa Åkerdahl-
Eriksson, VHS. Uppfödd av Emmaline’s kennel. 
Bästa tid över 320 m, 20.72. Åkers Kanal 
Har gjort 51 starter med 15 segrar och 15 andraplat-
ser, blev 3:a i sin semifinal. 

DJ VARGTASS, hane född sep 2009 e. Derek-BS 
Juliet, ägare och tränare Hans Larsson, VHS. Upp-
född av Emmaline’s.
Bästa tid över 320 m 20.70 Åkers Kanal
Har gjort 6 starter med 1 seger och 3 andraplatser, 
blev tvåa i sin semifinal.

  Lopp 01

Klass 2

Åkers Kanal GP Race
Race

1:a 350, 2:a 150, 3:a 100, 4-6:e 0 kr Starttid ca 14:00
320m    Dat                     Ba    Lo   Dist    Bo  Start    SekPl       Pl   V-tid       BK      Vikt      Od   Kl     Tid         Gr                  2010-08-14

Viggen k1-m1-l-      NHS

Gul   Hane   2007-02   Camaro (DAN) - Doris
10 11 1-1-1    09 13 0-1-2    Totalt 37 3-7-5     4770 Kr

  Äg Åke Ericson
  Up Goat-Wools
  Tr  Å Ericson

2010-08-07 Åk 05 320 6 -.-- 440000 4 21.19 -65 13.5 -- k1 21.73 k1
2010-08-01 Su 05 488 4 5.67 ------ 2 33.74 +-0 13.5 -- m2 33.76 m2
2010-07-23 Vä 09 295 2 6.48 650000 5 19.30 +30 13.8 51 k1 20.18 k4

2010-07-20 Vä 07 295 3 6.45 550000 5 19.41 +10 13.8 75 k1 19.95 k2



Plac
  

______


Tid

Umambo k2-m1-l-      SHS

Svart   Hane   2005-05   Jonathan - Doris
10 7 1-3-0    09 14 3-3-4    Totalt 47 8-14-14     12400 Kr

  Äg Peggy Lundqvist
  Up Goat-Wool
  Tr  Peggy Lundqvist

2010-08-07 Åk 06 320 4 -.-- 640000 4 21.27 -65 16.0 -- k1 22.11 k3
2010-07-23 Vä 09 295 3 6.42 540000 4 19.30 +30 16.0 51 k1 19.88 k2
2010-07-10 Åk 02 320 3 -.-- 150000 5 21.55 +-0 16.0 -- k2 21.99 k4

2010-06-26 Gä 02 286 3 -.-- ------ 1 19.53 -20 15.6 16 k4 19.53 k1



Plac
  

______


Tid

CA-Glavio k1-m1-l-      NHS

Svart   Hane   2009-01   Cannavaro - Agatha
10 3 1-0-0    -    Totalt 3 1-0-0     350 Kr

  Äg Hans Bark
  Up Sökövintin
  Tr  Hans Bark

2010-08-07 Åk 05 320 4 -.-- 350000 5 21.19 -65 17.4 -- k1 21.82 k1
2010-07-17 Vä 02 510 4 6.42 665500 4 34.03 -10 16.9 40 mÖ 34.76 m1
2010-06-20 Vä 02 510 3 6.36 411100 1 34.77 +10 17.2 12 m2 34.77 m1

2010-06-09 Vä T6 510 5 -.-- 222200 2 34.64 --- 16.7 -- m1 34.82 m-



Plac
  

______


Tid

Wiio k2-m3-l-      SHS

Gul   Hane   2007-02   Camaro - Doris
10 10 1-1-2    09 22 4-7-5    Totalt 52 6-13-10     6900 Kr

  Äg Krister Säll
  Up Goat-Wool
  Tr  K Säll

2010-08-07 Åk 05 320 5 -.-- 660000 6 21.19 -65 14.7 -- k1 22.08 k2
2010-07-23 Vä 03 295 4 6.48 320000 4 19.80 +30 14.3 23 k2 20.15 k3
2010-07-20 Vä 05 295 6 6.50 560000 6 19.52 +10 14.6 99 k1 20.21 k3

2010-07-10 Åk 01 320 3 -.-- 310000 1 22.03 +-0 14.4 -- k4 22.03 k4



Plac
  

______


Tid

VAKANT       

          - 


  Äg
  Up 
  Tr  



Plac
  

______


Tid

Vilma k3-m3-l-      SHS

Gul   Tik   2007-02   Camaro - Doris
10 8 1-2-1    09 21 4-6-1    Totalt 43 7-11-4     8100 Kr

  Äg Krister Säll
  Up Goat-Wool
  Tr  K Säll

2010-08-07 Åk 06 320 6 -.-- 450000 6 21.27 -65 12.1 -- k1 22.26 k3
2010-07-23 Vä 03 295 6 6.50 440000 2 19.80 +30 12.2 99 k2 20.11 k3
2010-07-20 Vä 07 295 5 6.40 660000 6 19.41 +10 12.3 99 k1 20.20 k3

2010-07-10 Åk 02 320 5 -.-- 530000 4 21.55 +-0 12.2 -- k2 21.89 k4



Plac
  

______


Tid

DALASI, hane aug 2008 e. Jykä-Tre Rand, ägare 
och tränare Katarina Lindberg, GHS. Uppfödd av 
Moneystep’s.
Bästa tid över 320 m 21.07 Åkers Kanal
Har gjort 17 starter med 2 segrar och 3 andraplats-
er, blev två i sin semifinal.

Nu följde ytterligare ett derbyrace, det 
var Friggas Foppas Derbyrace över 320 m 
för K4, sex hundar till start. Vi fick se en 
fin debut av Capone, Wiggfalk/Ehrnlund, 
GHS, som vann på fina 18.73 före Crim-
don Tazi, I Lindstedt, VHS, 19.40

Final i Eukanuba Sprint
Vi hade nu kommit fram till lopp 5, nu 
var det dags final för sprinthundarna. 
Favoriten Ed Vinn, A-C Holmkvist, SHS, 
ledde hela vägen och vann på 19.51, en 
längd före Gnista, My Leffler, SHS, 18.60, 
Risto, fam Nyström, SHS, lyckade klara 
tredjeplatsen på 18.78, en hundradel före 
Undercover, 18.78, femma Zero Tufram, 
19.09, och sexa Geronimo, 19.12

Svenskt Whippetderby final
Finalisterna presenterades så här i pro-
grambladet, se till höger. Favorit var Bry-
an Adams, som innehar banrekordet på 
sprint. Banana Split var snabbast till split-
tiden, före Bryan Adams, som tog över 
i andra böj till ledning, före DJ Vargtass 
och Utah Kid, som bägge gått om Banana 
Split. Seger till Bryan Adams, T. Vavrin-
cova, VHS, 20.68, tvåa DJ Vargtass, Hans 
Larsson, VHS, 20.78, trea Utah Kid, Åke 
Ericsson, NoHS, 21.01, fyra Banana Split, 
Kurt Rönnberg, VHS, 21.03, femma Dala-
si, Katarina Lindberg, GHS, 21.04, DS-En 
Stor Stark, Åsa Åkerdahl-Eriksson, VHS, 
21.17.

Vi gick nu över till 550 m. Lopp 7 var 
Bajen Cup final till minne av Jan Halldoff, 
som gick bort för ett år sedan. Det blev en 
överlägsen seger för Chicago, M Blom-
kvist, SHS, 32.47, en M1 tid, tvåa Tokaji, 
My Leffler, SHS, 33.17, M3, trea Adios 
Amigos, 33.20, fyra Hanni Ball, 33.30, fem-
ma Surprice, 33.82. Tindra var struken.

Final i Derbyt
Startlistan finns på högersida. No More 
Legend var favorit, men sen var det öp-
pet. Vid splittiden hade No More Legend 
och Midas samma tid 5,74, Jack 5.79,  
Ksara 5.89, O'Såfina 5.93 och Playa Marina 
5.98. No More Legend drog på och ledde 
i första böj, en ledning som han sedan 
inte släppte. Jack och Midas kämpade om 
andraplatsen och strax innan böj 2, ha-
kade de i varandra och fick ett lätt stopp, 
som även hindrade hundarna bakom. No 
More Legend fick plötsligt en ledning på 
fem längder. Övriga hundar fick sedan 
göra upp om platserna 2-6. O'Såfina gick 
bäst och var uppe på andra plats i 3:e böj 
före Playa Marina, det blev även så in i 
mål. 
Resultat i Derbyt:
1. No More Legend, 32.25
2. O'Såfina, 32.39
3. Playa Marina, 32.51
4. Ksara, 32.92
5. Jack, 33.05
6. Midas, 33.48

Sen följde ett whippet lopp över 550 
m. Segrade gjorde CA-Glavio, Hans Bark, 
NoHS, 36.55 före Mr Challenger, K Nils-
son, NoHS, 37.75. Därefter kom Samos 
Derbyrace, som fick se Hades Pearl, som 
vinnare på 32.67, före Rosa Parks, 32.92 . 
Lopp 11 avslutade med tre hundar, vin-
nare Hanky Panky, Pia Aalto, VHS, 33.03.

Bo norevik

Whippet Derbyt. Fr. v. tvåa DJ Vargtass, etta Bryan Adams, trea Utah Kid, fyra Banana Split, 
notera även sponsorn numera avlidne Krister Säll.
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Finalisterna i årets Derby:

O’SÅFINA, tik född okt 2008 e. Hallucinate–Air 
Song. Ägare Jane Pettersson, SHS. Uppfödare 
Almandins kennel. 
Bästa tid under 2011 på 550 m: 32.27. 
Tillhör samma kanonkull som No More Legend och 
Jack, vann Rosalinas Minneslopp. Vann en semifi-
nal i Avelsloppet och slog då No More Legend med 
två hundradelar

PLAYA MARINA, tik född juli 2008 e. Blue Majestic–
Playa Negra. Ägare Teuvo Sahi, SHS. Uppfödare 
Teuvo Sahi. 
Bästa tid under 2011 på 550 m: 32.44. 
Hon vann Deltatiken 2010. Går snabbt från första 
kurvan upp till upploppet, det kan räcka till en pall-
plats med denna startbox. 

  Lopp 01

Klass 2

Åkers Kanal GP Race
Race

1:a 350, 2:a 150, 3:a 100, 4-6:e 0 kr Starttid ca 14:00
320m    Dat                     Ba    Lo   Dist    Bo  Start    SekPl       Pl   V-tid       BK      Vikt      Od   Kl     Tid         Gr                  2010-08-14

Viggen k1-m1-l-      NHS

Gul   Hane   2007-02   Camaro (DAN) - Doris
10 11 1-1-1    09 13 0-1-2    Totalt 37 3-7-5     4770 Kr

  Äg Åke Ericson
  Up Goat-Wools
  Tr  Å Ericson

2010-08-07 Åk 05 320 6 -.-- 440000 4 21.19 -65 13.5 -- k1 21.73 k1
2010-08-01 Su 05 488 4 5.67 ------ 2 33.74 +-0 13.5 -- m2 33.76 m2
2010-07-23 Vä 09 295 2 6.48 650000 5 19.30 +30 13.8 51 k1 20.18 k4

2010-07-20 Vä 07 295 3 6.45 550000 5 19.41 +10 13.8 75 k1 19.95 k2



Plac
  

______


Tid

Umambo k2-m1-l-      SHS

Svart   Hane   2005-05   Jonathan - Doris
10 7 1-3-0    09 14 3-3-4    Totalt 47 8-14-14     12400 Kr

  Äg Peggy Lundqvist
  Up Goat-Wool
  Tr  Peggy Lundqvist

2010-08-07 Åk 06 320 4 -.-- 640000 4 21.27 -65 16.0 -- k1 22.11 k3
2010-07-23 Vä 09 295 3 6.42 540000 4 19.30 +30 16.0 51 k1 19.88 k2
2010-07-10 Åk 02 320 3 -.-- 150000 5 21.55 +-0 16.0 -- k2 21.99 k4

2010-06-26 Gä 02 286 3 -.-- ------ 1 19.53 -20 15.6 16 k4 19.53 k1



Plac
  

______


Tid

CA-Glavio k1-m1-l-      NHS

Svart   Hane   2009-01   Cannavaro - Agatha
10 3 1-0-0    -    Totalt 3 1-0-0     350 Kr

  Äg Hans Bark
  Up Sökövintin
  Tr  Hans Bark

2010-08-07 Åk 05 320 4 -.-- 350000 5 21.19 -65 17.4 -- k1 21.82 k1
2010-07-17 Vä 02 510 4 6.42 665500 4 34.03 -10 16.9 40 mÖ 34.76 m1
2010-06-20 Vä 02 510 3 6.36 411100 1 34.77 +10 17.2 12 m2 34.77 m1

2010-06-09 Vä T6 510 5 -.-- 222200 2 34.64 --- 16.7 -- m1 34.82 m-



Plac
  

______


Tid

Wiio k2-m3-l-      SHS

Gul   Hane   2007-02   Camaro - Doris
10 10 1-1-2    09 22 4-7-5    Totalt 52 6-13-10     6900 Kr

  Äg Krister Säll
  Up Goat-Wool
  Tr  K Säll

2010-08-07 Åk 05 320 5 -.-- 660000 6 21.19 -65 14.7 -- k1 22.08 k2
2010-07-23 Vä 03 295 4 6.48 320000 4 19.80 +30 14.3 23 k2 20.15 k3
2010-07-20 Vä 05 295 6 6.50 560000 6 19.52 +10 14.6 99 k1 20.21 k3

2010-07-10 Åk 01 320 3 -.-- 310000 1 22.03 +-0 14.4 -- k4 22.03 k4



Plac
  

______


Tid

VAKANT       

          - 


  Äg
  Up 
  Tr  



Plac
  

______


Tid

Vilma k3-m3-l-      SHS

Gul   Tik   2007-02   Camaro - Doris
10 8 1-2-1    09 21 4-6-1    Totalt 43 7-11-4     8100 Kr

  Äg Krister Säll
  Up Goat-Wool
  Tr  K Säll

2010-08-07 Åk 06 320 6 -.-- 450000 6 21.27 -65 12.1 -- k1 22.26 k3
2010-07-23 Vä 03 295 6 6.50 440000 2 19.80 +30 12.2 99 k2 20.11 k3
2010-07-20 Vä 07 295 5 6.40 660000 6 19.41 +10 12.3 99 k1 20.20 k3

2010-07-10 Åk 02 320 5 -.-- 530000 4 21.55 +-0 12.2 -- k2 21.89 k4



Plac
  

______


Tid

NO MORE LEGEND, hane född okt 2008 e. 
Hallucinate–Air Song. Ägare Lars o Anita Wicander, 
SHS. Uppfödare Almandins kennel. 
Bästa tid under 2011 på 550 m: 32.01. 
Var årets Rookie 2010, har nu på försäsongen, vi-
sat klassen, troligen Sveriges bästa hund nu. Vann 
Avelsloppet. Stor favorit, har 6 vinster på 8 starter i 
år. Presterade en kanontid i semifinalen, 32.01. 

JACK, hane född okt 2008 e. Hallucinate–Air Song. 
Ägare Bo o Peter Norevik, SHS. Uppfödare Alman-
dins kennel. 
Bästa tid under 2011 på 550 m: 32.10. 
En kullbror till No More Legend och O’Såfina. Har 
i år vunnit Nualas Star Challenge och Greyhound-
bilder.se. Blev tvåa efter No More Legend i semifi-
nalen på sin hittills bästa tid 32.10

MIDAS, hane född feb 2009 e. NY Ranger–Bondi 
Babe. Ägare Hades Rikes, 7HS. Uppfödare Hades 
Rike. 
Bästa tid under 2011 på 550 m: 32.87. 
En unghund, som är snabb iväg när starten går har 
förbättrats under sina starter på Åkers Kanal. Han 
har tagit sina totalt tre segrar här på banan.

KSARA, hane född okt 2010 e. Black Boy–Tinc-
toria. Ägare My Leffler, SHS. Uppfödare Stella 
Dogs. 
Bästa tid under 2011 på 550 m: 32.83. 
En ung hane, som i sin fjärde start har nått der-
byfinalen. En tung hane på väg uppåt i sin karriär. 
Finalens överraskning.

Svenskt Greyhound Derby. Fr. v. tvåa O'Såfina, 
Jane Pettersson, SHS, 32.39, segrare No More 
Legend, Lars o Anita Wicander, SHS, 32.25, 
trea Playa Marina, Teuvo Sahi, SHS, 32.51 
fyra Ksara, My Leffler, SHS, 32.92, femma 
Jack, Peter Norevik, 33.05, sexa Midas, M 
Karlsson, 7HS, 33.48.

Mats Wicander, SHS ordförande, får tillfälle 
till att dela ut vinnartäcket i derbyt till sin 
bror Lars Wicander och Anita Wicander efter 
derbysegern.
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mycket på om SM-giganten Banana Split 
skulle hålla undan ytterligare ett år.

Inledning
Innan tävlingarna drogs igång på lörda-
gen hölls det en öppningscermoni. Vi fick 
se herr Bohman åka fräsig bil, lyssna på 
kommunens representant som försökte 
övertala oss att gå på fotboll samma kväll 
som banketten, inte med någon större 
framgång skulle jag tro, och höra den 
skönsjungande Anette Robertsson sjunga 
nationalsången. Dessutom bjöds det för-
stås på fanborg och även en rasparad där 
alla tävlande raser och en del andra inom 
vinthundsgruppen fick visa upp sig med 
en kortare presentation. Invigningen sam-
lade mycket folk och stämmningen gick 
faktiskt att ta på när tävlingarna äntligen 
skulle dra igång.

Whippet Tik-SM
För första året så skulle det i år avgöras 
ett whippet Tik-SM och vad passade väl 
då bättre än att

börja med dem. Whippet Tik-SM sam-
lade ett stort gäng anmälda och de tolv 
hundar som kom till

start var alla jämna och av hög klass. 
Inför finalen var det väl mest prat om 
Koruna och JJ Sahlin, som vunnit sina se-
mifinaler men det fanns utmanare, exem-
pelvis Hembra och Dalasi.

Hemmahunden Hembra var snabbast 
iväg i finalen och kom först till spliten tätt 
följd av DJ Kristina Kanel som är minst i 
gänget men väldigt speedig. Dalasi från 
box 5 ville ännu längre ut vilket gjorde 
att både hon och JJ Sahlin fick en tuff resa. 
Pandora jagade bra men orkade inte rik-
tigt hänga med utan låg på sjätte plats 
loppet igenom. Koruna var den som på 
allvar försökte utmana Hembra och efter 
sista kurvan innan mål gick hon upp jäm-
sides. Men just då lade Hembra sin hög-
sta växel, tryckte ifrån och var först över 
mållinjen! Hembra ägs och tränas av M 

Kristoffersson, och ja, hon tävlar för 7HS. 
Så iallfall nu början av matchen Borås mot 
Stockholm 1 – 0.

Whippet Öppna-SM
I öppna SM för Whippet fanns flera tänk-
bara vinnare men intresset kring Banana 
Split var förstås stort. Mycket i kraft av 
hans gamla segrar men han vann ju ock-
så sin semifinal så det var inte bara hans 
gamla meriter som intresserade. Och visst 
var det han som kom ut först ur burarna, 
som skjuten ur en kanon och med en klar 
ledning ända ned till första kurvan.. Där 
hanns han upp av DJ Vargtass, vinnaren 
av en den andra semifinalen. DJ Vargtass 
kom på innerspåret samtidigt som CA-
Gibson kom utvändigt. Till slut fick Bana-
na Split ge upp täten och DJ Vargtass drog 
ifrån. DS-En Stor Stark jobbade sig upp till 
en 3:e plats, men avslöstes av CA-Clavio. 
Ca-Clavio och CA-Gibson jagade tappert 
den bortflyende DJ Vargtass men det var 
inte lätt, då det sedan visade sig att han 
sprungit på nytt banrekord 36.11, nära två 
tiondelar under det gamla. DJ Vargtass 
ägs och tränas av Hans Larsson och tävlar 
för Västerås Hundkapplöpningsklubb.

Veteran-SM
Men det finaste av alla startfält, den mest 
hedersamma tävlingen att delta i torde väl 
ändå vara veteranklassen. De hundar som 
tävlar där har alla en lång karriär bakom 
sig och har tagit sig igenom många års 
springande med bibehållen hög klass. För 
de som minns förra årets Veteran SM så 
var det ju då till och med så att både ettan 
och tvåan var under det gamla banrekor-
det samt noterade snabbare tider än den 
segrande hunden i SM Sprintfinalen.

Glädjande var att det inte heller i år 
råder någon brist på veteraner. Det var 
bara ungefär hälften av de anmälda som 
kunde beredas plats i tävlingen och det 
var ett mycket meriterat gäng som kom 
till start. Det fanns gamla SM-finalister, 

Vad är väl ett SM? Det 
kan vara dötrist och 
långtråkigt och alldeles... 
alldeles underbart!

Och det var nog ändå var det var 
för de flesta. Underbart alltså. 
Visst regnade det, vi var ju i Borås 

gudbevars. Och visst fanns det knott och 
mygg, återigen Borås! Och visst fanns det 
hundägare vars drömmar grusades. Men 
det fanns också glädje, gemenskap och 
tonvis med glada skratt. Det fanns horder 
med barn som drog runt och ställde till 
bus och sannolikt hade hemskt roligt. Det 
fanns festande ungdomar och en massa 
gamlingar som tappert och med varie-
rande framgång, försökte hänga med i de 
yngres tempo. Det fanns dans, fest och 
pratsamma kommungubbar. Och fram-
förallt fanns det förstås glimrande hund-
kapplöpning.

Märkligt nog var det bara whipparna 
och greyhoundveteranerna som lyckades 
fylla sina kvalificeringslopp. De tomma 
platserna till trots, så kändes det ändå som 
att alla som borde vara där var på plats 
och de flesta klasser upplevdes som ovan-
ligt öppna. 

Det var väl möjligen greyhoundtikarna 
som innehöll en jättefavorit i den så otro-
ligt begåvade O'Såfina som nu äntligen 
skulle slippa sina bröder och kanske få 
kliva högst upp på pallen. 

I den öppna klassen talades det mycket 
om No More Legends eventuella möjlig-
heter att ta alla de tre stora, Avelsloppet, 
Derbyt och SM, under ett och samma år, 
något som tidigare aldrig hänt. 

På sprintsidan skulle äntligen Skånes 
duktiga sprinterpågar få möta Stock-
holms. 

Bland whipparna, som i år för första 
gången skulle få tävla i två klasser, tik 
och öppen klass, funderade man förstås 

SM i Borås 2011

SM Whippet Tik. Fr. v. tvåa Koruna, Göran Johansson, NHK, 36.54, segrare 
Hembra, M Kristoffersson, 7HS, 36.51, trea JJ Sahlin, Walter af Donner, 
VHS, 37.03

SM Whippet Öppen klass. Fr. v. tvåa CA-Glavio, Hans Bark, NoHS, 
36.44, segrare DJ Vargtass, Hans Larsson, VHS, 36.11, trea CA-
Gibson, Ewa Wedin, VHS, 36.56, fyra Banana Split, Kurt Rönnberg, 
VHS, 36.63, femma Birr, Göran Johansson, NHK, 37.65, sexa DS-En 
Stor Stark, Å Åkerdahl-Eriksson, VHS, 37.69.
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SM-vinnare och vinnare av utmärkelsen 
Årets Hund och inte mindre än tre mam-
mor återfanns bland de deltagande.

Två av dessa, Cherokee och Run Mary 
Ann, gick in i tävlingen som de högst ran-
kade. Cherokee sprang Tik SM final så 
sent som förra året och har utöver det 
vunnit Continental Classics för tikar i 
Landskrona och dessutom har hon tagit 
hand om elva valpar. Run Mary Ann, även 
hon flerbarnsmamma, hade inte synts till 
sen 2009 men få av oss hade glömt henne. 
De som var med 2007 har kvar bilden av 
när hon blåste ifrån fältet i Tik-SM finalen 
och vann på en tid nära den magiska 32.00 
gränsen, hästlängder före de andra.

Naturligtvis var det dessa två damer 
som drog på sig en del av förhandssnack-
et. Men utöver dem fanns även Tindra, 
fräsch som en nyponros och vinnare av 
Veteranderbyt förra året. Systrarna Pretty 
Moon, Tik SM vinnare 2008 och Mystic 
Moon banrekordinnehavare i Alingsås, 
Den evigt unga Hot Green Chili, Breeders 
Oaks vinnare och snyggingen Moss tre-
faldig SM-finalist. Så visst fanns det ut-
manare.

I det första heatet gjorde Cherokee vad 
hon skulle, alltså satte starten, utnyttjade 
sitt innerspår och fick därmed en relativ 
bekväm resa in i mål. Utanför och sedeme-
ra bakom Cherokee kom dock Rolling Sto-
nes, en herre som varit borta från banorna 
i två år pga besvärliga skador men som 
nu tänkte ta chansen att komma tillbaka i 
rampljuset. Run Mary Ann var aldrig rik-
tigt med i loppet, Hot Green Chili däremot 
startade bra men kom bort och istället var 
det Domino, västkustens favoritkämpe, 
som dundrade in på en tredje plats. 

I det andra heatet satte snyggingen 
Moss tonen direkt när han susade iväg 
och relativt enkelt lämnade de andra bak-
om sig. Klubbkompisen Tindra hängde på 
i suget och passerade därmed systrarna 
Moon som i början av loppet sett ut som 
självklara finalister. Även Bay Anchovy 
drog på i kurvan och tog därmed den sista 
finalplatsen.

Till finalen var diskussionen därmed 
annorlunda. Det talades fortfarande 
mycket om Cherokee men nu skulle hon 
ju dels starta från mitten, med startsnabbe 
Rolling Stones och den vrålande Domino 
på insidan och dels hålla undan för snyg-

gingen Moss som uppenbarli-
gen hittat formen.

När starten gick kom sex 
rutinerade hundar ur burarna, 
det var ingen här som tänkte 
missa någon start inte. Halv-
vägs upp mot kurvan fick dock 
Tindra bekymmer och var 
tvungen att slå av på farten. In 
i böj hade vi Domino, Chero-
kee och snyggingen Moss sida 
vid sida. Trots sitt innerspår 
fick Domino ge vika och kvar 
hade vi en inte helt oväntad 
duell. Smarta Cherokee höll 
sig till insidan av banan och 
hade därmed en fördel men 
snyggingen Moss visade sig 
också vara kämpen Moss för 
han tänkte alls inte ge sig. Så 
medan jublet steg och snyg-
gingen Moss tränares huvud 
sjönk allt djupare in bakom 
starterns axlar fick publiken njuta av en 
ren, rättvis och härlig spurtstrid.

Snyggingen Moss visade sig vara den 
starkare av de två och tog hem segern 
på tiden 19.02, en knapp längd framför 
Cherokee. Trea i loppet blev Bay Anchovy. 
Moss ägs av Stina Lundin men tränas av 
Anna-Lena Landén och tävlar för Stock-
holms Hundkapplöpningssällskap.

Sprint SM
Detta år kändes äntligen Sprintklassen 
högintressant eftersom det finns minst tre 
olika Sprinterkungar som iallafall ganska 
sällan möts. Sprintloppen i Stockholm har 
ju helt dominerats av EdVinn, som dessut-
om utsågs till Årets Sprinter 2010. EdVinn 
kom med 20 starter på spintdistans varav 
19 av dem var segrar.

Som främste utmanare till Ed Vinn 
fanns de två Skånepågarna Elf och Pen-
nys Trix. Den förstnämnde har skördat en 
del segrar även över medeldistans och var 
ju som bekant nära att hota No More Le-
gends Avelsloppsseger men kändes ändå 
som ett klart hot här i sprintklassen. Pen-
nys Trix slog ner som en blixt i den svenska 
spinteliten när han kom hit förra året. Han 
började med att visa upp sig i Simrishamn 
med banrekord och framgångar i EM men 
avslutade sen säsongen genom att vinna 
det anrika inbjudningsloppet Sylvia Flash 

i Stockholm, bland annat då över just Ed-
Vinn.

Utöver dessa tre fanns flera andra in-
tressanta startande, som exempelvis för-
ra årets tvåa Big Bob, den tjusiga tillika 
snabbfotade nykomlingen Super Supe-
rior, gamle Avelsloppsvinnaren Crimdon 
Boa och kronprinsen av Norrland, Rapp.

Först ut i det första heatet var dock Ed-
Vinn som visade att formen var god och 
mycket enkelt höll undan för övrigt mot-
stånd. EdVinn vann på dagens bästa tid 
18.45. De övriga heaten vanns av Rudolf, 
Elf och Crimdon Boa och av förhandsfa-
voriterna var det bara Rapp som fick se sig 
utslagen efter en minst sagt knölig kurva 
där alla var i vägen för varandra.

Lagom till semifinalerna möttes vi dock 
av ett mycket tråkigt besked då EdVinn 
var struken. I ett förvandlades då Sprint-
SM till en skånsk angelägenhet, möjligen 
med visst hot från Norrland även om ock-
så Big Bob hade varit tvungen att lämna 
återbud till semifinalen. Men skånepå-
gar kan man lita på, både Elf och Pennys 
Trix vann sina lopp, dessutom på nästan 
samma tider. Så känslan av en duell till 
finalen bara stärktes. Med sig till final fick 
de glädjande nog nykomligen Super Su-
perior som därmed skulle komma att göra 
sin blott sjätte start i en SM final. Crimdon 
Boa blev utslagen men norra Sverige re-

Veteran SM. Moss i ledningen på upploppet.

SM Veteran: Fr. v. tvåa Cherokee, Åke Nordin CIM, 19.11, segrare Moss, 
en blöt efter dopp i dammen Anna-Lena Landén, SHS, 19.02, prisutde-
lare under SM ordförande Hans Bohman, trea Bay Anchovy, Mikaela 
Hagman, VHS, 19.35, fyra Domino, A-K Lidvall, 7HS, 19.45, femma Rol-
ling Stones, L Werdelin, SkHK, 19.92, sexa och skadad Tindra,

SM Sprint. Fr. v. tvåa Pennys Trix, H-Å Andersson, CIM, 18.75, segrare 
Elf, Camilla Johansson, CIM, 18.65, trea Crimdon Cobra, M Karlsson, 
MiHK, 18.89, fyra Super Suerior, A Robertsson, 7HS, 18.90, femma 
Rudolf, Nils Marklund, SkeHK, 19.19, sexa Persephone, A-K Lidvall, 
7HS, 19.19.
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presenterades istället av Crimdon Cobra 
och Rudolf. Hemmahunden Persephone 
tog sig också med och blev i och med det 
bästa tik i tävlingen.

Till finalen hade skåningarna hamnat 
innerst, Pennys Trix i ettan och Elf i den 
andra boxen. Det kändes ju som att det var 
i starten som det skulle avgöras men Pen-
nys Trix har missat starter förut men ändå 
tagit sig fram mycket tack vare sin fina 
kurvteknik. Dock var det så denna gången 
att det var Elf som kom snabbast ur boxen 
och först in i kurvan. Pennys Trix fick det 
trångt men avancerade på innerspår. Men 
det var väl i ärlighetens namn aldrig rik-
tigt spännande. Denna dagen var Elfs och 
det var han helt och hållet förtjänt av. Han 
vann på tiden 18.65 före Pennys Trix som 
i sin tur var före Crimdon Cobra. Elf ägs 
och tränas av Camilla Johansson och Mi-
kael Olsson och tävlar för Cimbria Hund-
kapplöpningsklubb.

Tik SM
I årets Tik-SM fanns som tidigare nämnts 
en klar favorit, O'Såfina. Denna sagolika 
tik som varit tvåa i det mesta under sin 
karriär och hävdat sig väl mot sina super-
bröder genom alla stortävlingar hon ställt 
upp i. Man kan nog till och med säga att 
om inte O'Såfina skulle ta segern i TikSM 
så skulle det få räknas som en dunder-
skräll. Inte lätt att gå in i tävlingen med 
de premisserna, men som tur är så är ju 
O'Såfina en hund och struntar fullständigt 
i alla förhandsspekulationer.

För Osåfina innebar inte kvartsfinaler-
na några problem. Hon startade, sin vana 
trogen lite försiktigt men dundrade ändå 
över mållinjen nästan en halv sekund 
före sina motståndare. En ren utklassning 
alltså. De andra heaten vanns av Annies 
Song, som även hon slog sina motståndare 
med nästan en sekund, Playa Marina och 
Gnista.

Under semifinalkvällen var O'Såfina 
först ut i det första loppet. Som vanligt 
tog hon inte täten utan  svepte om när de 
närmade sig mållinjen, faktiskt med något 
mindre marginal än man hade kunnat tro. 
Men denna sagolika hund springer ändå 
in på tiden 32.41 och skuttar sen glatt upp 
på prispallen med ett flås som närmast 
påminner om en hund som tagit ett varv 
runt huset, inte alls som en som just blåst 
förbi hela den svenska tikeliten på en av 

årets bästa tider på den aktuella banan. 
Med sig till final fick hon luringen Playa 
Marina och den nyblivna startkanonen 
Kacela.

I den andra semifinalen gjorde den 
nytända stjärnan Gnista ytterligare en 
gnistrande start. Men Moonami som vi-
sade en stigande form hängde på bra och 
hotade. Bakom dem kom Athenas Pearl 
som också hon knep den sista åtråvärda 
finalplatsen.

Inför finalen knorrades det lite om Gnis-
tas startsnabbhet och Moonamis stigande 
form men ingen var det väl ändå som tve-
kade. Det skulle ju bara bli O'Såfina. Eller? 
När hon då dök upp, sist in i kurvan var 
det ju i sig ingen jätteskräll, men var hon 
inte väl långt bakom täten? Täten bestod 
av Gnista och Moonami som beslutsamt 
hängde med på utsidan och faktiskt tog 
över ledningen i utgången av sista böj. 
Men bakom hade förstås O'Såfina börjat 
öka farten. Gud vet hur hon gjorde för i 
sista kurvan såg det forfarande illa ut men 
som skjuten ur en kanon så kom hon och 
vann till slut med en knapp längd. Den 
hunden vet verkligen var mållinjen finns. 
Bakom henne kom alltså Moonami, som 
verkligen tagit sig in i den absoluta eliten, 
och därefter Playa Marina som även hon 
avancerat fint genom fältet. O'Såfina ägs 
och tränas av Jane Pettersson och tävlar 
för Stockholms Hundkapplöpningssäll-
skap.

Öppna SM
Årets Öppna SM lockade bara 17 hundar 
så det blev bara tre kvallopp med fyra 
hundar vidare från varje. Varför så få an-
mälde kan man ju bara spekulera om men 
det har tidigare visat sig att de år det fun-
nits några självklara finalister har anmäl-
ningarna minskat, och i år var ju definitivt 
ett sådant år. För vad skulle kunna stoppa 
Bröderna Brothers, alltså Curry Kanon, 
No More Legend och Jack.

Dessa har ju dominerat allt de ställt upp 
i och deras värsta fiender står att finna ib-
land varandra. Och möjligen i lottningen. 
För redan i den första omgången fick de 
mötas, allihop. Och ovanpå det även hem-
maklubbens två stora hopp Hades Pearl, 
denne gamle gigant, och Bromstick Zazu, 
alltid med i hasorna på de stora stjälan-
des finalplatser för andra välmeriterade 
hundar.

Så första loppet i Öppna SM kunde va-
rit en final och även om fyra hundar skulle 
vidare kändes det som i all fall en för lite. 
Loppet artade sig som vi har vant oss vid. 
De tre bröderna först ut, med Jack en smu-
la inklämd då de gule svängde in framför 
honom. Sen sträckte No More Legend ut 
på bortre rakan men hanns nästan upp av 
Curry Kanon på hemvägen. Trea var Jack 
och fyra och med till semifinal, Bromstick 
Zazu. Ett rimligt lopp alltså med det un-
dantaget att Hades Pearl, vars tid skulle 
gjort honom till segrare i ett av de andra 
heaten och tvåa i ett annat, ändå fick se 
sig utslagen.

SM Tik: Fr. v. tvåa Moonami, Linda Edberg, VHS, 32.74, segrare O'Såfina, 
Jane Pettersson, SHS, 32.67, trea Playa Marina, Teuvo Sahi, SHS, 32.75, 
fyra Gnista, My Leffler, SHS, 32.85, femma Kacela, Nina Bliding, CIM, 
33.11, sexa Athenas Pearl, Jonas Ljungblad, SkHK.

SM Öppen klass: Fr. v. tvåa Curry Kanon, Yvonne Petersen, SHS, 32.41, 
segrare Jack, Peter Norevik, före badet, SHS, 32.34, trea Bromstick 
Zazu, Gunilla Lindmark, 7HS, 32.57, fyra No More Legend, Lars Wican-
der, SHS, 32.66, femma Midas, M Karlsson, 7HS, 33.10, sexa Crimdon 
Frankly, Kari Lius, SHS, 33.92.

Anna-Lena Landén öppnar badsäsongen i 
Borås dammen efter seger i Veteran SM.

Marie och Peter följer upp efter seger i Öpp-
na SM.
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Lottning är lottning och allt det där 
men detta kändes alls inte rättvis för en 
så välmående, högpresterande och ruti-
nerad kämpe som sin långa karriär till 
trots fortfarande kan utmana de nya ta-
langerna.

Ännu värre för Hades Pearl, men för-
stås roligt för hans tränare, var väl att 
precis som i Derbyt så tog sig lillebror 
Midas vidare, återigen tack vare sin fina 
start. Han blev förvisso omsprungen av 
Ksara men man kan bara tänka sig hur det 
skröts hemma i soffan, allt medan Hades 
Pearl förmodligen la tassarna över öronen 
och försökte nonchalera tingens orättvisa 
och den unge spolingens dravel.

I det tredje heatet fick vi lära känna 
en för oss här nere ny hund, Clover Hor-
ror, som tog en säker ledning och vann 
sitt lopp framför en kämpande Sir Sirocco 
som sprang zickzack för att hitta en väg 
fram till täten.

Till semifinalerna hade bröderna delat 
på sig men vi fick ändå se nästan precis 
samma lopp. Curry Kanon och No More 
Legend i starten, No More Legend på bor-
tre rakan, och sen Curry Kanon nästan 
ikapp igen på målrakan. Skillnaden nu 
var att det denna dag gick riktigt, riktigt 
fort. No More Legend vann på 32.10, en 
tid som ingen har varit i närheten av på 
mycket länge. Och bakom dem Bromstick 
Zazu som därmed definitivt tog ett kliv in 
bland de stora pojkarna.

Jack däremot fick tillfälle att glänsa nu 
när hans lika startsnabba bröder hade fått 
springa av sig i det andra loppet. Han höll 
unge Midas utanför sig och gick därefter 
loss och vann ohotat. Hade det inte varit 
för kampen om tredje platsen hade lop-
pet varit mycket ospännade. Vinnande i 
den kampen blev Crimdon Frankly som 
knep den sista finalplatsen, ett morrhår 
framför Ksara.

Många menade sen att finalen avgjor-
des redan den kvällen, under lottningen. 
Och visst har den betydelse. I synnehet nu 
med startsnabbe Midas mitt ibland Brö-
derna Brothers och denna gång med No 
More Legend längst ut. Finalen kändes 
plötsligt mycket osäker.

Midas förväntades att i all fall att röra 
om i grytan och det gjorde han absolut. 
Han var nämligen med ut, på insidan 
av Curry Kanon och No More Legend. 
Jack bidade sin tid i sitt innerspår, vilket  
denna dag skulle visa sig vara en utmärkt 
strategi ty inte ens den starkaste av alla 
starka kan springa ett helt lopp i tredje 
spår, så inte heller No More Legend. Så 
motsåndarna på utsidan droppade av en 
efter en och efter halva loppet hade Jack 
en klar ledning. Hade inte Curry Kanon 
fått en så strulig inledning på loppet hade 
han kanske kommit ikapp men överst på 
pallen idag alltså Jack, inte alls oförtjänt. 
Och bakom honom, efter Curry Kanon, 
hade hemmahunden Bromstick Zazu 
snirklat sig fram och övervunnit diverse 
hinder och därmed lagt ytterligare ett par 
skalper på sitt ganska nystartade konto. 
Vinnaren Jack ägs av Peter och Bo No-
revik och tävlar för Stockholmsklubben, 
numera kallad spaklubben ty många var 
de Stockholmare som passade på att ta sig 
ett dopp i den välgörande gröna sörja som 
återfinns på innerplanen och ibland, lite 
felaktigt, kallas dammen.

Saluki SM
Om O'Såfina var favorit bland Grey-
houndtikarna så fanns i det här startfältet 
en ännu större favorit, Västerås stolthet 
Byleist, som radat upp segrar och ett och 
annat banrekord.

Nytt för i år var att finalen hade tänkts 
att bestå av endast 4 hundar, 6 hundar 
utmanade om dessa åtråvärda platser, att 
få chansen att titulera sig Svensk Saluki-
Mästare 2011.

I den första semifinalen tog Byleist 
kommandot från start och tog sig ohotad 
i mål som etta på nytt banrekord. Efter sig 
hade han debutanten Yazid som alltså fick 
följa med till finalen. Kazhireh kämpade 
väl där bakom men hade aldrig någon 
chans.

Den andra semifinalen blev en lite an-
norlunda upplevelse, här tog Ajib IbnS-
haitaan ledningen före Akilah och Cha-
meh, men de två sistnämnda körde sitt 
eget race och kom aldrig över mållinjen. 
Tre hundar till final alltså.

I finalen fick vi förvånande nog ytter-
ligare ett rätt snurrigt lopp. Byleist som 
alltid brukar ta täten hade en liten egen 
uppgörelse med Ajib IbnShaitaan – vem 
som gjorde vad mot vem ska jag låta vara 
oskrivet men inte var det kapplöpning di-
rekt. Yazid däremot gjorde vad han skulle 
och var den enda som tog sig över mål-
linjen på rätt sätt. Den nybakade tävlings-
hunden Yazid och korades därmed till 
Svensk Mästare 2011 i denna lite märkliga 
tävling. Låt oss hoppas att detta är början 
på en lång och härlig kapplöpningskarriär 
för Yazid som ägs och tränas av Sandra 
Stavåker och tävlar för Sjuhäradsbygdens 
Hundkapplöpningsklubb, så ja – en till 
hemmaseger.

Avslutningscermonin
Förmodligen instiftades en ny tradition i 
år tack vare Sjuhäradsbygdens utmärkta 
idé att ha en avslutningscermoni efter täv-
lingen. Publiken fick där stifta bekantskap 
med alla de som vunnit utmärkelsen Årets 
Hund 2010 och gjädjande nog var de allra 
flesta av hundarna dessutom på plats och 
kunde visa upp sig. In på banan kom även 
alla nyblivna Svenska Mästare som fick 
ytterligare hyllningar. Detta, toppat med 
fanborg och överlämning av SHCF´s fana 
till Stockholmsklubbens ordförande Mats 
Wicander, gjorde att detta årets tävlingar 
fick ett slut som var lika väl genomfört 

som arrangemanget i sin helhet. Till slut 
tvingades vi dock att ge oss av men på 
näthinnan hade vi Mats Wicanders lite 
nervösa men mest förväntansfulla leende 
och många var vi nog som delade de käns-
lorna. SM 2011 – vi längtar redan...

malin månsson

SM Saluki: Segrare Yazid och Sandra Stav-
åker, 7HS.

SM generalen Uwe Mirsch lämnar över SHCF 
fanan och önskar lycka till i SM 2012. Mot-
tagare är Mats Wicander för SHS.

Det är ingen tillfällighet att vittnesmå-
len dyker upp vid den här tiden. Berät-
telserna sammanfaller med det romerska 
rikets expansion norr och väster ut i Eu-
ropa. Det var i keltiska gallien (motsva-
rande bland annat nuvarande Frankrike 
och Tyskland väster om Rhen) som ro-
marna någon gång mellan åren 125 och 51 
före vår tideräknings början först mötte 
folken som ägde och troligen också ska-
pat hundtypen greyhound. Vissa romare, 
som Arrianos, gjorde rasen till sin och 
började ägna sig åt kapplöpning på fri-
tiden. 

En namnförväxling dolde Arrianos 
berättelse i många år
Ungefär 500 år innan Arrianos skriver sin 
manual för hare coursing, kapplöpning ef-
ter en levande hare, ger atenaren Xenofon 
ut en bok om jakt med hundar. Arrianos 
skrift och Xenofons bok har samma ti-
tel, Cynegeticus. Därtill skrev Arrianos sin 
skrift under pseudonymen Xenofon. Till-
taget gjordes av respekt för den äldre för-
fattaren men ledde till att Arrianos skrift 
blev liggande i Vatikanens bibliotek i tron 
att det var en redigerad version av Xeno-
fons bok. När någon väl öppnade boken 
och började läsa ur innehållet framgick 
det dock omgående att Arrianos var för-
fattaren och skriften ett tillägg till Xeno-
fons äldre bok. Förväxlingen gjorde att 
det dröjde till 1600-talet innan Arrianos 
skrift kom att spridas och översättas till 
olika språk.

Greken Xenofon kände inte till grey-
hounds     
Det finns ingen referens till en hundtyp 
som liknar greyhound i Xenofons bok om 
jakt med hund. Arrianos är medveten om 
att det inte beror på ett förbiseende hos 
Xenofon som levt 500 år tidigare. En sådan 
typ av hund var helt enkelt inte känd hos 
grekerna vid den tiden. Grekerna hade 
genom handel många kustkontakter runt 
medelhavet men liten eller ingen kontakt 
med de keltiska folk i Europas inland som 
utvecklade urtypen för greyhoundrasen. 
Arrianos håller med Xenofon om allt han 
skriver om andra typer av hundar och 
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Licens på medeldistans
En hund som har licens på kortdistans 
ska, efter minst fem godkända genomför-
da tävlingsstarter, kunna få licens även på 
medeldistans. Detta sker under förutsätt-
ning att hunden genomfört ett godkänt 
sololopp på medeldistans. Man behöver 
alltså inte gå ytterligare ett licenslopp på 
medeldistans. Denna förändring genom-
förs för att underlätta för hundar att kom-
ma ut i tävlingar men utan att äventyra 
loppens kvalité och tävlingshundarnas 
säkerhet. 

Ny tävlingsbok
Från och med nästa år kommer hundarnas 
tävlingsbok att förändras. Den nya boken 
kommer att till utseendet påminna om 
den gamla men informationen om hun-
den kommer att rymmas på ett blad och 
den kommer därmed bli betydligt billi-
gare att producera. För de hundägare som 
fortfarande vill skriva in sin hunds resul-
tat i boken så kommer det finnas möjlighet 
att sätta in ett extra blad. 

I övrigt ska boken fortfarande medtagas 
till banan för att kunna styrka hundens 
identitet, visa att hunden är vaccinerad 
och ge möjlighet för veterinära anteck-
ningar. Det kommer även fortsättningsvis 
finnas utrymme för domaren att manuellt 
skriva in resultat från hundens licenslopp 
i boken. 

De nya tävlingstäckena 
Det finns nya tävlingstäcken i omlopp där 
täcke nummer sex inte överensstämmer 
med det som anges i vårt supplement. 
Täcke nummer sex ska vara svart och vitt, 
med tre vågräta ränder i vardera färg, och 
ha en röd sexa. De nya täckena uppfyl-
ler inte dessa krav och är svåra att skilja 
från fyratäcket på målfotot och av den an-
ledningen godkänns inte de nya täckena. 
På de flesta banor finns tävlingstäcken för 
utlåning och godkända täcken finns fort-
farande att få tag på. 

Dopingprover 
Under våren och sommaren har det tagits 
en hel del dopingprover i samband med 
tävlingarna. De analyserade dopingpro-
verna från denna säsongen har alla varit 
utan otillåtna substanser. 

Domares beslut vid tävling 
SHCF vill påpeka att domares beslut måste 
accepteras och följas. Domaren är att anses 
som SHCFs representant vid tävling. Vid 
t.ex. en diskvalifikation så har hundäga-
ren rätt att få orsaken till domslutet för-
klarat för sig, därefter är ärendet avslutat. 
Ett domslut är enligt vårt regelverk inte 
möjligt att i efterhand överklaga eller pro-
testera mot. Se paragraf 8.55 och 8.14. 

SM-ansökan 
För de klubbar som är sugna på att an-
ordna SM 2013 är det hög tid att skicka 

Texten är hämtad från SHCFs nyhetsblad 
för september.

in sin ansökan. Senast den 23 september 
ska anökan vara sekreteraren i SHCF till-
handa. SM 2012 kommer att gå på Åkers 
Kanal och anordnas av Stockholms Hund-
kapplöpningssällskap. 

Arbetsbeskrivning för 
tävlingsveterinärer
Under vårens förbundsfullmäktige tala-
des det en hel del om de brister och den 
varierande kvalité som man upplever 
finns i våra tävlingsveterinärers rutiner 
och arbete. Styrelsen fick då i uppdrag att 
ta fram en arbetsbeskrivning för tävlings-
veterinärer som sällskapen ska kunna an-
vända i kontakten med nya och gamla 
tävlingsveterinärer. Arbetsbeskrivningen 
har tagits fram i samarbete med rutinera-
de tävlingsveterinärer. Den har även varit 
hos Jordbruksverket för påseende och de 
hade inga invändningar rörande innehål-
let. Arbetsbeskrivningen kommer att dist-
ribueras till sällskapen inom kort. 

Ändrad anmälningstid
På förbundsstyrelsemötet 24-25 septem-
ber beslutades att flytta fram stopptiden 
för webbanmälan från fredag kl. 18.00 till 
söndag kl. 20.00 veckan innan tävling.

Därmed försvinner begreppet efteran-
mälningar.  

Uppdaterat Regelverk
SHCF: styrelse  har genomfört en revision 
av vårt Regelverk. Denna utgåva Regel-
verk gäller from 2011.07.20.

Syftet och målet med revideringen har 
varit att förenkla tävlandet och öppna upp 
vår sport så att fler intresserade får möj-
lighet att komma i kontakt med vår sport. 
Vi har också justerat paragrafer där man 
hänvisat till spel och kansli.

Ett flertal paragrafer har tagits bort helt 
och hållet. Bland annat har den tidigare 
gällande 14-dagarsregeln som maximera-
de möjligheten till att tävla med hund tre 
gånger under 14 dagar har nu tagits bort 
och 2 dagars vila gäller.

Vi har för att underlätta att finna föränd-
ringarna rödmarkerat den text som juste-
rats. Svart text är ej justerad. Borttaget är 
ej markerat på något sätt. De beslut som 
tidigare tagits av SHCF och presenterats 
i Supplementet har nu införts i Regelver-
ket.

Supplementet är också under revide-
ring och väntas komma ut i ny utgåva 
under början augusti. Tills vidare gäller 
det nuvarande Supplementet.

Finns att hämta på SHCFs hemsida un-
der: " SHCF > Dokument arkiv "
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In memorian

Krister Säll har avlidit

Jag har det tråkiga uppdraget att skri-
va om att vår Whippetkung, Krister 
Säll, har avlidit. Jag och Annelie hade 
förmånen att känna Krister och hans 
fru Siv väldigt väl. I slutet av 90-talet 
åkte vi runt med Sprite medan Sälls 
hade brodern Sun Gold. Då hade vi 
tävlingar lördag/söndag så det var 
kapplöpning till t ex Västerås för att 
snabbt få upp förtältet och få en li-
ten wirre på fredagkvällen. Det blev 
många helger ihop. Har sällan träffat 
någon som varit så reko som Krister 
var. Vi är många som kommer att sak-
na dig. Krister och Siv har haft många 
stora framgångar på ovalen men den 
största är SM-vinsten med Viceroy i 
Borås 28 juli 2001.

kent andersson
Krister Säll som prisutdelare i Whippet 
Derbyt 2011. Han var sponsor i täv-
lingen.

En Skarpnäcksveteran 
har gått bort
Ytterligare en av de aktiva hundkap-
parna på Skarpnäckstiden har avlidit 
i en ålder av 78 år. Det är Owe Petters-
son, som var en profil under tiden på 
Skarpnäck. Han var med i ca 40 år på 
Skarpnäck och var mycket duktig på 
att fixa med banan och anläggningen. 
Med sin hustru Birgitta var de även 
framgångsrika med sina genom åren 
många hundar. Jag minns speciellt en 
fest i samband med en sommarvecka 
på Skarpnäck under 70-talet. Owe 
hade ordnat med grillning av ett får 
utanför klubbhuset, det var uppspänt 
på en ställning för helgrillning. Pas-
serande parkvakters kommentar var. 
"Är det så här de gör med sina gamla 

greyhounds". Det uppsatta fåret såg ut 
som en greyhoundkropp. 

Bilden är efter seger med White Feet 
i Veteranderbyt 1992. Owe och Birgitta 
var under de senaste åren bosatta i Ul-
ricehamn och var då med i 7HS.

Bo norevik

Hans-Olof Jansson 
har lämnat oss
Han var en av Västsveriges profiler 
inom hundkappen. I många år har 
han kämpat för hundkappen och 
varit med i Speedy Dogs och 7HS. 
Var mycket aktiv i klubbhusbygget 
på Mariedal. Jag minns en Irlands-
resa tillsammans med honom och 
Hans Gunnarsson, det var ett riktigt 
äventyr med jagande av idböcker 
för Hans importerade hundar, och 
Coursingderbyt, kennelbesök m.m.

Han hade många framgångrika 
hundar på tävlingsbanorna. På bil-
den Sobek efter derbyvinst på Åkers 
Kanal 2007, prisutdelare Dogge 
Doggelito.

Bo norevik

har som enda syfte med sin skrift att kom-
plettera med en beskrivning av den ”nya” 
hundtypens egenskaper och förmågor.

Snabbare än en hare men ändå of-
tast utan byte
Hundtypen Arrianos lägger till Xenofons 
tidigare beskrivningar av främst spårande 
hundar är betydligt snabbare, jagar i hu-
vudsak med synen och används för kapp-
löpning istället för jakt. De harar som an-
vändes för kapplöpning gavs medvetet ett 
försprång för att minska hundarnas chans 
att fånga ”farthållaren”. Hundtypen hade 
dock inget namn som är knutet till en 
landsdel eller en folkstam. Enligt Arria-

nos kallade kelterna själva hundtypen för 
vertragi eller vertrache. Här råder det en 
viss osäkerhet om vad dessa ord betyder 
i översättning. Romarna kallade dock fol-
ken de mötte för galler och hundtypen för 
gallisk hund eller keltisk hund när de tog 
hänsyn till vad folken kallade sig själva. 

Det råder ingen tvekan om att det är en 
hund av typen greyhound som beskrivs 
av Arrianos. Det råder inte heller några 
tvivel om att det är kapplöpning Arrianos 
beskriver så som vi känner den än i dag 
under namnet hare coursing. Arrianos be-
skriver hur ogärna han såg att haren blev 
hundarnas offer under kapplöpningen. 
Många gånger hoppade han av den häst 

han följt kapplöpningen på för att försöka 
rädda en hare från hundarna i slutet av 
en kapplöpning. De gånger haren blev 
hundarnas offer böjde han sitt huvud i 
sorg över att hundarna dödat en så god 
motståndare. 

Nytryck av 2 000 år gammal bok
En bok på engelska där Arrianos manual 
för hare coursing från 100-talet ingår finns 
sedan några år tillbaka i en nyutgåva. Ori-
ginalet av den engelska boken trycktes i 
sparsamma 250 exemplar år 1831 och har 
därför varit extremt svår att få tag i. Nu 
finns dock boken att beställa över webben 
på de flesta bokhandlare under namnet 
”Arrian On Coursing: The Cynegeticus 
Of The Younger Xenofon”. Boken är kom-
menterad av en mycket greyhoundkun-
nig författare från den tid då offentlig 
hare coursing började sina glansdagar i 
England. Förvånansvärt mycket av det 
Arrianos skrev 1 700 år tidigare var ännu 
relevant på 1830-talet.

Håkan nilsson

Romarna ... Forts fr sid 9
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Efter denna varma 
sommar i Skellefteå!
Så kom det lite regn, men lagom till 
tävlingarna Lördag 6 Augusti skulle 
börja så blev det uppehåll och per-
fekt hundkappväder.

Det var så trevligt för vi hade många täv-
lande från andra klubbar, från Stockholm 
i söder till Älvsbyn i norr

Skellefteå hundkapps första tävling 
4 Juni inleddes med ett brak, när 
dom första anlände till banan så 
väntade en syn som inte är så kul!

Altanmöbler hade blåst iväg och sön-
der, lekstugan hade åkt iväg och di-
verse banderoller runt banan hade 

tagit stryk, något som fort åtgärdades. Ve-
terinärstationens tak kändes som det när 
som helst skulle kunna ge sig iväg.

Stormen ville inte ge med sig men ba-
nan och hundarna fungerade i alla fall. 
När alla hundar var besiktade kunde vi 
köra igång, ett femtiotal personer hade 
kommit för att titta på våra tävlingar, som 
för dagen hade fem lopp.

Säsongspremiär i storm!!!

I lopp 1 som var ett klass 2 sprintlopp 
startade fem hundar. Det var banrekord-
hållaren Kerberos Pearl på sprints två av-
kommor som gjorde upp om segern där 
Rapp, SkeHk, som ägs av Anne-li Käll-
mark och Lars Marklund visar nu att han 
hör hemma i eliten och andraplatsen tog 
Nils Marklunds Rudolf som också går 
från klarhet till klarhet.

Rapp

Lopp två var det Lotta Lindqvist och Leif 
Bergqvists Crimdon Aragorn som för da-
gen sprang ett sprintlopp och tog hem 
segern före Shawnee Iowa som för det 
mesta är med där framme.

Lopp 3 var ett whippetlopp som enbart 
representerades av Finland, det var suve-
ränen Jykä nr.3 med två av sina avkom-

Crimdon Aragorn

mor och en av hans söner BJ- Mahitis nr.1 
sprang ifrån honom och vann med god 
marginal.

BJ-Mahitis

Lopp 4 var ett medeldistanslopp som med 
en väldigt jämn inledning visades att Kit-
ty och Tobbe Södermarks Clover horror 
nr.2 dragit segerspåret, men han fick tryck 
av unghunden Crimdon Soley nr.1 som 
kanonstartade men som också fick ge upp 
andraplatsen när Crimdon Mustang nr.3 
passerade honom på slutspurten.

Ps: kolla flaggorna bakom Kitty då ser 
man hur mycket det blåste, håret på folk 
kan också visa detta.

I det avslutande loppet segrade Crimdon 
Celaesti äg. F. Lundberg som visade att 
gammal är äldst med endast en hundradel 
efter henne kom nykomlingen Heartlines 
Razzia som i sin första start nästan tog 
hem segern!

Man ska inte klaga på vädret men nog 
kan vi tacka gudarna att vi slapp regn un-
der vår fösta tävlingsdag. För det var bara 
att hålla i hatten och hoppas att man inte 
skulle blåsa bort. Vi önskar lite mindre 
vind till nästa tävling. /SkeHk Ulrika B

Clover Horror

Crimdon Celaesti

I lopp.1 Gustavssonsbil race tog Lady 
Electra som ägs av Rabbe Anklew och trä-
nas av Monica, SkeHk sin första seger på 
295m på tiden 17.95 efter henne så kom 
Crimdon Björkis,SkeHk på andraplats och 
hade tiden 18.20, 3:a blev Crimdon Belte 
MiHK 18,54.

Lady Electra

Wanda Jackson
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Publikbild från Skellefteå 6 augusti.

Lopp 2  295 m Nordanå race med endast 3 
startande efter sena strykningar vanns av 
Åsa Lundbergs Wanda Jackson SkeHk på 
tiden 17.85, efter henne sprang Kung Bore 
MiHK in på andraplatsen tiden var 17.88 
och trea blev Crimdon Argus 17.95.

I Lopp 3 295 m Silver Collar Race var det 
Yo-gi-oh, NHK, Jeanette Lindgren som 
för första gången startade på kort distans 
som visade att även det går bra, han vann 
på tiden 17.43, tvåa kom MiHK:s Beauty-
Clover 17.75. trea även hon från MiHk 
Miss Corona 17.92.

I dagens högsta kortlopp Reklamcity race 
var det unghunden Undercover som ägs 
av Camilla och Isac Frölander SkeHk som 
i sin 5:e start segrade på tiden 17.22 han 
kanonstartade och höll undan hela vägen, 
efter honom sprang Sanya Richards GHS 
in på andraplats och hade tiden 17.63, trea 
kom Crimdon Boa MiHK 17.67.

Yo-gi-oh

Prispallen i Reklamcity Race.
Lopp 5 var ett supersprintlopp för dom lite 
äldre hundarna och där var det Crimdon 

kennels Worlass SkeHk som hann först 
in i mål på tiden 4.40 och hon innerhar 
nu också banrekordet på den distansen, 
Crimdon Hunter SkeHk 2:a 4.50 och trea 
blev Glenstael MiHK 4.72.

Sedan var det dags för medeldistans 510 
m och där började vi med ett M4 lopp, 
Norran race där Lurifax MiHK som också 
visade att han ville vara först, som kennel 
Heartlines är ägare och också uppfödare 

Worlass

till på tiden 30.86 och på andraplats kom 
Razzia SkeHk 31.00 och båda är bröder, 
trea kom Crimdon Jou på tiden 31.66.

I dagens näst högsta medellopp lopp.7 
Avis race var det åter en unghund som 
segrade, Starscream GHS som ägs av Mar-
cus Eriksson som efter en rafflande kamp 
på startrakan knep 1:a platsen på snabba 
tiden 30.35, andraplatsen gick till Sir Si-
rocco SkeHk 30.59 och trea kom SkeHk:s 
Crimdon Snake 30.90.

Lurifax

Avis Race
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Solen stod högt på himlen och det var 
så där lagom varmt, dagen till ära 
så hade vi storfrämmande av hundar 

ända från CimbriaHk i Björkis nya inbjud-
ningslopp, där SM sprint vinnaren Elf, äg 
Team Ojjo och bl. a. vinnaren av avels-
loppet No More Legend SHS, äg. Wican. 
My Lefflers Gnista, SHS och SkeHks duk-
tiga representanter Rapp, A Källmark/ L 
Marklund, Crimdon Soley Fam. Lundberg 
och Clover Horror K/T Södermark skulle 
utgöra motståndet. Det var ganska myc-
ket publik för det var även V75 den här 
dagen i Skellefteå. Banan var i toppskick 
som vanligt efter vår banansvariga Nils 
Marklund fått vara där och arbeta som 
bara han kan. 

Men vi börjar med lopp 1 Augusti race 
295 m där Crimdon Björkis som ägs av 
Lisa Strålberg SkeHk tog sin andra seger 
i karriären och det med bravur då han 
sprang på tiden 17.41 efter honom var det 
två stockholmshundar Bluff Buff 17.45 och 
Chakana 17.72 som båda ägs av My Leffler 
SHS.

Lopp 2 Vitberget race 295 m tog Åsa 
Lundbergs Atlas Di Nozzo, SkeHk hem 
segern och det på tiden 17.86 och på andra 

Vi avslutade tävlingsdagen med den äro-
fyllda Skellefteå Trofe´n där återigen An-
ne-Lie Källmark/Lars Marklunds Rapp 
visade att han hör hemma i eliten och 
vann på den suveräna tiden 30.15, Rapp 
tog starten och släppte sen inte in någon 
annan hund till spets, på andra plats kom 
GHS Charlie Harper 30.56 på samma tid 
passerade även Crimdon Soley SkeHk 
mållinjen, fyra kom Chicago, SHS som 
hade tiden 30.64 och sen kom Capone, 
GHS 30.65, Crimdon Wushu, MiHK hade 
tiden 31.22.

Nästa helg har vi åter mycket fina lopp 
som innehåller bl.a inbjudningsloppet  
Björkis race, Skelleftekraft race och Mar-
ramas race där vi åter får njuta av snabba 
lopp med kanske några av landets bästa 
hundar. /SkeHk Ulrika Bergkvist

Rapp segrare i Skellefteå Trofén

Starten i Skellefteå Trofén.

Återigen en härlig tävlingsdag  
i Skellefteå 13/8

Crimdon Björkis.

och tredje plats kom Catrin Sandgren Mi-
HKs Beauty Clover 17.98 och Matilda Clo-
ver 17.99 och det skilde bara en hundradel 
mellan dom.

Lopp 3 Marramas race 295 m som börjar 
vara en klassiker för dom bästa sprinter 
hundarna. Heartlines Undercover tog sin 
andra seger på raken och tillika det andra 
täcket. Undercover sprang på tiden 17.06 
och det är den näst snabbaste tiden i år på 
sprint, han ägs av Camilla och Isac Frölan-
der, SkeHk. På andra plats kom den finska 
hunden Boreas på tiden 17.12 och tätt efter 
honom kom Crimdon Boa 17.16 MiHK äg 
Catrin Sandgren.

Lopp 4 Lilleputtloppet där My Lefflers 
Ksara utklassade dom andra hundarna 
och sprang i mål på tiden 17.18 som var 
en mycket bra tid. Crimdon Jou, Ma-
riana Bergvall SkeHk tog en andraplats 
och hade tiden 17.89, trea blev Razzia, L 
Lundström/A Stenberg SkeHk på tiden 
17.89.

Därefter var det dags för dagens medel-
lopp som började med Guldriket race 510 
m där SkeHks Sir Sirocco, Monica Anklew 

Atlas Di Nozzo
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Lopp 3 Marramas Race Lopp 4 Lilleputtloppet.

tog hem segern på tiden 30.41 och efter ho-
nom var det åter en dubbel genom Björn 
Nyberg MiHKs  Happy Feet 30.43 och Dot 
30.46 så det var ett oerhört jämt race.

Som avslutning på en bra hundkapp-
dag så kom änligen inbjudningsloppet 
Björkis race 510 m där kampen blev sten-
hård in emot första kurvan, så där tätt som 
det blir när dom bästa hundarna möts och 
först ut ur kurvan var No More Legend 
SHS, L Wicander som höll undan dom 
andra hundarna ända in i mål och har nu 
årssnabbaste tiden 29.91 och No More Le-
gend är nämligen brorsa till Nitro Methane 
NHK/Äl, Katja Fredriksson som innehar 
banrekordet på 510 m 29.24. Efter honom 
var det lille Rapp SkeHk Källmark/Mark-
lund som hängde på bäst och hade tiden 
30.49 och trea blev Gnista SHS som också 
ägs av My Leffler som hade en riktigt bra 
dag på Björkis greyhoundpark.

Hoppas på lika bra väder nästa tävling! 
Ulrika Bergkvist SkeHk

Sir Sirocco

Defilering i Björkis Race

Prispallen i Björkis Race, fr. v. Rapp, segrare No More Legend, trea Gnista.
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Födda
Greyhound
Född dag Hane Tik Född H+T  Kvar Uppf/Kennel Ort Tel
11-09-09 Black Shaw (Irl) Yagga Wagga 5+5 1+2 Hannemon Örebro 0582-910 49
11-08-27 Delwood Senior Tiger Lilja 3+3 2+0 Eva Jacobsson Norrköping 011-31 20 32
11-06-25 Jack Kingdom Leon 4+2 0+0 Björn Nyberg Gällivare 076-928 33 72
11-06-10 Apollons Pearl Tai Queen 6+2 0+2 Hultings Västerhaninge 08-530 233 08
11-06-05 Geordie Parker (UK) Spirited Away 2+2 0+0 Stella Dogs Bollebygd 033-28 82 20
11-05-09 Shaneboy Lee (Irl) Peach Passion 2+3 0+1 Heartlines Gnarp 0652-240 09
10-11-23 Delwood Senior Single Daisy 1+4 0+1 Crimdon Skellefteå 0910-329 12
09-10-01 Black Boy Tinctoria 8+3 1+0 Stella Dogs Härryda 0301-305 18
09-09-30 Hallucinate (AUS) Bluff Princess 3+3 0+2 Track and Field Hofors 0290-851 11

Parade 
Parade Hane Tik Uppf/Kennel Ort Tele 
2011-09-28 Delwood Senior Miss Corona Ola Sjödin Östersund 0761-12 59 60
2011-09-22 Jack Bromstick Kiara Bromstick Svenljunga 0325-62 51 15

Planerade parningar 
Paras Hane Tik Uppf/Kennel Ort Tele 
2012-06 No More Legend Kingdom Leon Björn Nyberg Gällivare 076-928 33 72
2012-03 Apollons Pearl Go Wild Lisa Stella Dogs Bollebygd 033-28 82 20
2012-01 Droopys Maldini (Irl) Rosa Parks Almandins Vällingby 08-761 13 39
2012-01 Nitro Methane Crimdon Caelesti Stormcatcher Skellefteå 0914-702 26
2011-12 Hades Pearl Fiorentina Commose Racing Fristad 033-26 98 75
2011-12 Notos Alamo Gold Quliqa Hammenhög 0414-321 66
2011-11 Back O Bourke Athenas Perl Racing Neftus Åby 011-663 15
2011-11 Fräcke Fredrik Dot Björn Nyberg Gällivare 076-928 33 72
2011-11 No More Legend Isis Hadesrikes Sjömarken 033-29 63 53
2011-11 Notos I am Sjudraget Norsborg 08-530 282 81
2011-11 Banana Split (Whippet) Vegetariana AxRace Halmstad 035-444 40

Avelsnytt 


