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Ett glatt gäng delegater från Förbundsfullmäktige i Stockholm den 9/4. Foto: Bo Norevik

Rapport från Förbundsfullmäktige
Läs om detta på sid 3

Tävlingskalender
2011
Se sid 21.

Årets Saluki

Ett reportage från Salukibladet,
skrivet av Katarina Pettersson, se
sid 12

Träningen igång på Åkers Kanal, den 17/4, Mr Speed startar
och gör 18.77 på 320 m, läs mer på sid 4.
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Nästa nr 2-2011

Ordföranden har ordet

Ä

ntligen är tävlingssäsongen igång igen. SHS var som
oftast igång först men resten står också i startgroparna, det
vet jag. Vi har en mycket intressant
säsong framför oss, dels som vanligt med alla häftiga storlopp med
SM i spetsen, som detta år avgörs i
Borås med 7HS som arrangör.
7HS har ytterligare ett stort tävlingsarrangemang planerat med
en företagsponsrad tävling den 16

Kommer ut i juni.

Tidningen kommer under 2009-2011 inte att
tryckas, utan den kommer att publiceras via
webben. Man kommer att kunna hämta hem
tidningen, som en pdf, via förbundets hemsida. Utseende och innehåll, kommer till stor
del att likna den tidigare tryckta tidningen,
med information från förbundet, referat från
tävlingar och annonser. Vi tar gärna emot
insändare till tidningen.
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juni som verkar bli något utöver
det vanliga. Stor publik, bra prispengar till de tävlande och mycket
festligheter runt om, bra jobbat
7HS. Sådana här aktiviteter ger
chans till mycket PR för hundsporten vilket vi verkligen behöver nu.
Hoppas fler sällskap i vårt avlånga
land får inspiration till liknande
arrangemang och har engagerade
medlemmar som orkar och har tid
att hjälpa till, för det är definitivt
inget som gör sig självt. Syns vi
så finns vi, och det kan rekrytera
fler intresserade som hjälper till i
sällskapen men också skapar fler
hundkappare, viket vi verkligen
behöver.
Jag vill önska alla sällskap och tävlande aktiva hundkappare lycka
till med säsongen 2011. Förra
året kände jag i maggropen att
det var en positivare attityd och
anda i hela hundkappen. Vi hade
på något sätt vänt trenden från de
negativa efterdyningarna av spelåren till att komma tillbaks till ursprunget på något sätt, vilket för
mig känns positivt.
Hans Bohman

När skall vi börja tävla?

I

år liksom förra året har vi kommit
igång sent med tävlingssäsongen. Det
har visserligen varit två hårda vintrar,
som kan ha gjort att vi är så sena med att
komma ut med våra hundar på banan.
Men jag minns 70-talet, då var man
igång och tävlade i slutet av april i Skåne
och vi som var från mellansverige åkte ner
med våra hundar.
Man behöver inte gå så långt tillbaka i
tiden, för i början av 2000-talet, tävlade vi
hela året, då på vintern i Landskrona. Det
bevisar att man trots vårt klimat kan hålla
igång hundarna även under vintern.
Kan det vara en ekonomisk fråga? Är
det för dyrt att tävla?
Skall vi planera vår tävlingssäsong
med första tävlingen i mitten av maj, det
blir en krympt säsong för det går knappast att förlänga den i höst, inte med våra
nuvarande resurser för vintertävlingar.
SHS fick liksom förra året ställa in den
första tävlingen, som skulle hållas första
helgen i maj. Men det fanns ca 40 hundar,

som tränade då, några för tredje gången.
Jag vet inte i skrivande stund hur det sett
ut runt om i landet med träningarna. Kan
det vara så att man tar ut sin hund ur
vinteridet i början av april och sätter fart.
Man vill sen ha ca 3-4 träningslopp innan
man ens tänker på att tävla. Om det är så
för de flesta så får vi nog vänta med tävlingsdagarna till sent i maj.
SHS fick till slut till en tävling den 8
maj. 7 lopp och ett Salukirace, som gick
som träningslopp. Den här gången fick
vi två fulla whippetheat, som gjorde att
vi kunde köra Fyrklövern på spelet, det
var första gången whippet var med i ett
sådant spel. I skrivande stund är nästa
helgs tävling den 15 maj klart för lottning.
Nu med bara fem lopp. Det känns inte så
bra när man som tävlingsledare ställs inför detta. Dessutom fick Landskrona ställa
in första tävlingen.
Men som den optimist jag är så litar jag
på att det under juni och framåt återigen
Forts sid 9
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Förbundsfullmäktige

ördagen den 9/4 hölls förbundsfullmäktiges årssammanträde i Schackförbundets lokaler på söder i Stockholm. Det var delegater från alla klubbarna i landet och från förbundsstyrelsen.
En klubb saknades och det var VHS. Men
VHS har ju två medlemmar i förbundsstyrelsen, så de fick aktuell information
till sin klubb.
Hans Bohman fick förtroendet att leda
mötet med Malin Månsson som sekreterare. Till nytt granskningsutskott, som
skall verka fram till 2012 års kongress valdes Mats Wicander, Hanne Andersen och
Tommy Åberg. Beredningsutskott blev
Kent Pettersson, Kent Andersson och Åsa
Wall.
Några få ändringar gjordes i verksamhetsberättelsen för 2010. Det ena var att
det positiva dopingprovet från CGRC
tävlingen förra året var från en utländsk
tävlande hund.
Styrelsen fick ansvarsfrihet för 2010.
Den nya styrelsen från kongressen 2010
har haft 4 möten. Jönköping har blivit
sammanträdesplats, det är närmast för
den nya styrelsen att träffas där. Man rapporterade från arbetet i styrelsen under
vintern.
Förbundscirkulären skall komma ut
med formella beslut. Dessutom kommer
det ut nyhetsbrev till sällskapen från förbundssekreteraren för spridning inom
klubbarna. Ett nummer i mars har kommit, aprilnumret var på gång.
Regelverket kommer att publiceras i
april, då är det tänkt att supplementen
från 2010 skall vara inbakade i regelverket. Ordföranden tog upp domarfrågan.

Det har bara tillkommit en A-domare de
senaste tre åren. Klubbarna uppmanades att försöka få fart på nyrekrytering.
Man kan anmäla via utbildning@shcf.se.
Therese Bevenros efterlyste en domarkonferens i samband med årets SM. Det
frågades också om antalet dopingprov,
som blivit tagna 2010, det skall redovisas
i infobladet.

Det är fortfarande en vakant plats i förbundsstyrelsen, det kommer nog att vara
så tills kongressen 2012.
Förbundsstyrelsen har inga ändringar
på gång när det gäller avgiftsuttag.
Tvådagarstävlingar var uppe för information från styrelsen, som hade berett
frågan. Skadestatistik på allvarliga skador
var 2,4 % från tiden för tvådagarstävlingar

Förbundsstyrelsen på Förbundsfullmäktige. Överst fr. v. Uwe Mirsch, Krister Sandberg, Klas
Frid, Christina Johansson, Thorsten Axelsson, nere fr. v. Linda Edberg, Hans Bohman, Malin
Månsson. Saknas gör Pia Höggren och Eva Salander. Foto Bo Norevik.
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mot 0,37 % år 2008. Det efterlystes också mer rapporter från hundägarna från
skador som upptäcktes efter tävlingarna.
Veterinär har haft synpunkter på att det
inte var lämpligt för greyhound att tävla
två dar i följd, greyhound har högre vikt
och mer fart än exempelvis whippet och
saluki, som man kan tänka sig att tävla
två dagar eftersom skaderisken är mycket mindre. Malin Månsson påpekade att
aveln på greyhound är mer anpassad för
endagarstävlingar nu för tiden. På 90-talet
var det andra hundar, som sprang än dagens.
7HS presenterade sina planer för SM
i Borås, dessutom att man fått en stor
sponsring till en företagskväll i juni. Tävlingskalendern för 2011 var också uppe
för diskussion.

Referat av Bo Norevik

Alla vägar bär
till Borås…

E

ller hur det nu var? Hur som helst
tycker jag ni ska styra kosan till
Borås och 7HS åtminstone några
gånger i år! Fina prispengar på företagskvällen och ett SM som inte går av för
hackor.

Fullt hus
I vår bjuder vi in till en riktigt fin företagskväll med Storel Grand Prix 2011 torsdagen den 16/6. Vi planerar för ca 300
besökare som hjälper oss att heja fram
hundarna till seger. Denna kväll bjuder vi
in till 8 lopp med mycket fina prispengar!
Tre sprintlopp och tre medeldistanslopp
för Greyhound och ett lopp på vardera
distans för Whippet. Anmälningsavgiften
denna dag är endast 100 kr + veterinäravgift och dessutom bjuder 7HS på campingen för er som kommer långväga ifrån.
Så varmt välkomna!

SM-veckan
7HS står ju som bekant värd för 2011-års
Svenska Mästerskap 23/7-30/7.
Under veckan kommer vi att ha lite
olika aktiviteter, bland annat kommer det
att vara en föreläsning om stretching och
massage.
Lördagen inleds med kvartsfinaler för
Greyhound Öppna och Greyhound Tik.
Samma dag tävlar Whippet semifinaler
och som årets nyhet kan vi presentera att
vi bjuder in både till Whippet Öppna och
Whippet Tik.
På söndagen blir det kvartsfinaler för
Greyhound Sprint och Saluki Medel samt
semifinal för Greyhound Veteran.
På tisdagen 26/7 bjuder vi in till en
Stayer Cup och till whippet- och greyhoundlopp för utslagna hundar.
Onsdagen den 27/7 är det dags för semifinalerna för Greyhound Sprint, Tik &
Öppna och Saluki.
På torsdag den 28/7 är det den traditionella banketten som är dagens höjdpunkt.
God mat och dryck och skönspelande trubadur finns på programmet.
Fredag 29/7 finns det möjlighet att
tävla igen för den som vill.
Stora finaldagen lördagen den 30/7
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Ett lopp från Borås 2008

avslutar vi med spännande finaler för
Greyhound Öppna, Tik, Sprint & Veteran.
Whippet Öppna & Tik och så inte minst
Saluki!
VÄLKOMNA!!
Mer info om SM, aktiviteter och camping
etc finns på vår hemsida www.hundkapp.
se
Christina Sjöberg Lagerström
Styrelsen 7HS

Våren på
Åkers kanal

V

intern höll oss i ett stadigt grepp,
vår första arbetsdag, som var tänkt
den 2/4 fick vi ställa in, snön hade
knappt försvunnit. Men den 10/4 kom vi
igång med arbetet kring banan. Många
var på plats och en hel del blev gjort. Två
körde träning på 320 m, det var Curry
Kanon, 18.65 och No More Legend, 18.58.
Fina tider på en fast och fin bana. En del
valde att köra kortare släpp.

Kanontid av Curry
Den 17/4 var det dags igen för arbete och
träning. Banbevattningen var inte klar,
men Kari Lius ordnade fram vårt gamla
tanksläp och fyllde på med vatten från
dammen, det blev en kanonbana för träningen.
Curry Kanon körde 550 m på den fina
tiden 31.93, under 32 var det nog bara en
tid under 2010. Det var sedan flera som
tränade på 320 m. En topptid gjordes av
Jack, 18.22, Ed Vinn och No More Legend,
gjorde bägge 18.37, Crimdon Frankly
18.63. Gnista 18.73. Mr Speed 18.77. Det
var idel glada ansikten i depån. Många
av hundarna gjorde tider de inte varit i
närheten av tidigare.
Den 25/4 var banan återigen bra och vi

fick fina tider. Playa Marina 18.46, Ed Vinn
18.46, Tyrannosauros, 18.63, Agamemnon,
18.57, Albertina, 18.72, Zero Tufram, 18.75,
Happy Feet, 18.78, Barossa, 18.83, Moss,
18.83, sololicens för Ksara, 18.88, Crimdon
Frankly, 18.97, dessa hundar gick under
19.00. Tokaji gjorde 19.28 på sin sololicens.

Valborgsstafetten inställd
Den 1/5 var det meningen att den första
tävlingen skulle hållas, men det blev för
få anmälda, så det blev inställt. Men på
träningen fick vi se 38 hundar springa på
distans och ett tiotal kurva-raka. Denna
dag var banan mer tungsprungen och tiderna, var mer normala.
No More Legend gjorde 32.59 på 550
m, resten av hundarna gick 320 m. Ksara
och Tokaji fick sina licenser. Bästa tiderna
på 320 blev Playa Marina, 18.65, bröderna
Curry Kanon och Jack hade bägge 18.78 i
olika lopp, Rosa Parks, 18.85, Flower Power, 18.88, Hanky Panky, 18.89, Crimdon
Frankly, 18.89.

Bo Norevik

Första tävlingen
på Åkers Kanal

S

öndagen den 8/5 fick vi äntligen
till årets första tävling. Vi fick ihop
7 lopp, samt en inofficiell Salukitävling, Karavanloppet där hundarna sprang
sololopp och tiden fick avgöra vem som
vann, se bild.
Vi hade två whippetlopp på programmet, båda var med på vår fyrklöver. Det
var första gången som whippet var med
på en sådan kupong, den är liknande den
gamla GR3. Fast man skulle tippa vinnaren i fyra lopp.
Det var tunt med hundar, så vi fick köra
tre lopp med bara tre hundar. Sprintlopp i
klass 1 vanns av Ed Vinn, A-C Holmkvist,
SHS på fina 18.55, det var årets första lopp.

tidningen Svensk Hundkapp nr 1/2011

ADVANTAGE

“Tage” var vår drömhund - en fantastisk talang – vars karriär blev alldeles alldeles för kort.
Medlem av en fantastiskt framgångsrik kull så fick vi redan i oktober 2009 en glimt av hans
talang. Den 24/10 då de var nyss fyllda 1 år tränade några av kullbröderna för första gången
från box 320 m på Åkers Kanal.
Curry Kanon gjorde 19,74

(Vann i år Uppfödningsloppet och var finalist i Derbyt)

No More Legend gjorde 19,79

(Årets Rookie 2010 och vann bl a Gåsaloppet)

Jack gjorde 19,87

(debuterade i år med 5 raka segrar och blev 2:a i SM)

ADVANTAGE NOTERADE SAMMA DAG TIDEN

19,15 !!!

Han vann sitt licenslopp den 2 maj på kanontiden 32,55 (-05 bana) men blev inte godkänd då
han ledde från start till mål (5,80) och vann överlägset.
Han vann ett nytt licenslopp den 8 maj på 32,77 (-05 bana) med sju längder före Puppy
Derbyvinnaren Ballasingoalla, slagna i detta lopp var även Rosa Parks, Annies Song och hans
bror Jack. I detta licenslopp slog han alltså Sveriges tre bästa tikar vid årets tikSM samt 2:an
i öppna SM! Loppet godkändes då Ballasingoalla gick ikapp efter ca 700 meter!
Han debuterade sedan den 22 maj med att möta 1:an-2:an-3:an från S:t Eriks Cup den 8
maj. Ledde från start till mål och vann hela sju längder före Talisker som efter sina vinster i
SM o Derbyt följdriktigt blev Årets Hund 2010. Han vann debuten på 32,60 (-20bana) som
enligt Bo Ländin är den snabbaste debuttiden genom tiderna med hänsyn till banstandard.
Den 29 maj mötte han Årets Sprinter Ed Vinn och vann på 18,55 en tid som det dröjde över 4
månader innan någon gjorde igen (Ed Vinn 18,53 9/10).
I finalen av Sprinterderbyt händer sedan den fatala olyckan när han är på väg att ta
ledningen och hans karriär var över………
Vi vill speciellt tacka Anki Nilsson för all hjälp vi fick under vårt försök att rädda honom!
Stort tack även till Irene Gustavsson för att vi fick chansen att ta över ”Tages” bror No More
Legend, en Tagekopia i mycket i hem och på banan!

IN MEMORIAM
tidningen Svensk Hundkapp nr 1/2011
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I november 2010 blåste tältet i depån sönder. Tältduken höll, men tältpinnarna blev söndervridna. Det blev ett pussel att reda ut och att ersätta skadade delar. Gustav Nyström var den
som fixade det hela med hjälp av flera frivilliga, så att tältet kunde resas den 10/4.

Vi hade problem med haren, som tyvärr
hoppade av rälsen, som tur var i kurvan
efter mål. Så det drabbade inget lopp. Efter reparation fortsatte tävlingarna med
två semifinaler i Rosalinas Minne för tikar. Semifinalerna avhölls på sprint, men
finalen nästa söndag blir på medeldistans.
Seger i första loppet för O'Såfina, Jane
Pettersson, SHS, 18.88. Den andra semina
vann Caisa, Jeanette Frid, SHS, 19.06.
I det första whippetloppet över 320 m
för klass 3, fick vi se Jan-Erik Lundqvist
ta hem segern med Vitesse, 21.56, före sin
andra hund Virana, 21.64.
Vi hade ännu ett sponsrat lopp denna
dag, det var Centaurs Lopp, över 320 m
för K3. Loppet sponsrat av Yvonne Petersen. Vinnare här blev Kos, Bo Ländin,
SHS, 19.17, tvåa Agamemnon, Robert
Hanebrink, SHS, 19.21, trea Tarik, Mona
Augustsson, SHS, 19.43.
Så följde ytterligare ett whippetlopp
över 320 m, nu för klass 1. Här visade
Banana Split att han är att räkna med
även i år, vann för Kurt Rönnberg, VHS
på 21.13, tvåa Utah Kid, Åke Ericsson,
NHS, 21.44, trea CA-Glavio, Hans Bark,
NHS, 21.63.
Dagen avslutades med Åkersloppet
över 550 m i klass 1. Det var tre bröder
från kullen Hallucinate-Air Song mot
femåringen Tyrannosauros. Bäst i dag var
Curry Kanon, Yvonne Petersen, SHS, som
vann på fina 32.28, före No More Legend,
Lars Wicander, SHS, 32.32, trea Jack, Peter
Norevik, SHS, 32.56.

Ann-Christin Holmkvist, SHS, med Ed Vinn,
snabbast på 320 m, 18.55.
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Curry Kanon och Yvonne Petersen, SHS, efter
seger på fina 32.28

Centaurs Lopp. Fr. v. Agamemnon, Robert Hanebrink, SHS, 19.21, segraren Kos, Bo Ländin,
SHS, 19.17, sponsorn Yvonne Petersen, trean Tarik, Mona Augustsson, SHS, 19.43.

Karavanloppet, sololopp för Saluki, tvåa Husniya, Catrin Nilsson, 22.67, segrare Hazz Hamle,
Anders Westin, 22.60, trea Cane, Jessica Andersson, 23.6, fyra Nikoo, Heidi Franzén, 24.4,
femma Rahim, Carin Nilsson, 24.53. Cane och Nikoo kommer från Åland.
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Undringar?

D

et är gnistrande kallt och vinter,
men säsongen närmar sig. På söndag skall SHS ha årsmöte och kanske fler klubbar just nu de närmaste veckorna. Det är mycket att ta tag i för att få en
så bra tävlingssäsong som möjligt.
Vi har ju fått en delvis ny förbundsstyrelse, som jag önskar lycka till. Jag vill
ha ett förbund som man kan känna tillit
och förtroende för, som man kan vända
sig till med frågor och förvänta sig uppriktiga och ärliga svar. Dessutom hoppas
jag att de lyckas med att föra sporten lite
framåt.
Det finns ett supplement till regelverket 2010, det löper ut den 31/3 2011. Vad
händer sen?
Vore det inte bra om regler som finns,
men inte följs av olika anledningar (kan
inte, vill inte, behövs inte osv) togs bort
istället för att vi skall bryta mot dom. Jag
vill veta vad som gäller när jag kommer
till en tävlingsbana. Vår trovärdighet
sjunker dessutom när vi inte kan följa vårt
eget regelverk.
På sista mötet med den gamla förbundsstyrelsen klubbades 2 nya (förändringar)
av regler igenom.
Den ena angående diskvalifikation. De
nya reglerna hoppas jag kan vara bra för
den som det berör, och att ingen annan
drabbas negativt. Detta är bra för vi vill
ju ha många tävlande hundar. För mig
lyser en anledning till denna ändring i
genomskinlig andeskrift runt om. Läs om
ni kan.
Den andra regeln angående dopingbrott är förändrad så att det är enbart tränaren som bär ansvaret nu. Det är ingen
skillnad för de flesta av oss, eftersom vi
mestadels är både ägare och tränare. Så
detta är väl vettigt. Vid ringa dopingbrott
skall hädanefter, priser, placeringar osv få
behållas, samt kostnader för dopingprov
inte belastas tränaren.
Min fråga gäller avstängningen. Hur
skall den "tolkas". För mig är det självklart
att en tränare som blir avstängd en viss
period, inte skall kunna träna eller tävla
sina hundar på bana ansluten till SHCF
under denna period.
Men sist för drygt 2 år sedan, blev detta
en "tolkningsfråga", som tolkades så att
ägare/tränare denna gång fick fortsätta
att träna och tävla alla sina hundar under
avstängningsperioden. Man sa dock att
den aktuella hunden avstängdes under
en period av 2 månader. (Hundkapptidningen nr 2, 2009, sid 9). Stängdes av 7/8
och startade 27/9 samt 4/10. Kan inte få
det till två månader. Kanske hade förbundet en annan typ av tideräkning. Det tog
2 1/2 år för förbundet att helt förverka
resultaten. Det tycker jag är för lång tid
för ett verkställande av ett beslut. Nu vill
jag inte att ni skall tro att jag tar upp detta
exempel för att det skall åtgärdas på nåt
vis. Har absolut inget otalt med tränare/
ägare i detta fall heller. Det är bara ett
exempel på hur förvånande nåt har skötts
från SHCFs sida.
Ena gången stängs ingen av alls, nån
gång stängs tränare och den aktuella
hunden av, en annan gång stängs ägare/
tränare och alla dennes hundar av. Vad är

orsaken till att det har
varit olika följder, vid
samma typ av brott. Är
det viktigare att stänga
av vissa, beror det på
vem det gäller eller var
är orsaken, kan man
undra.
Därför vill jag veta
hur den nya regeln skall
"tolkas". Vad stängs
vederbörande av från,
om den alls skall stängas av. Det kan vara bra
att veta vad som gäller
i fortsättningen.
I Skåne under Europa mästerskapen togs
dopingprov. 1 st testades positivt har jag hört och fler med mig.
Men ej sett något om detta i vår tidning
eller liknade. Är det hemligt? Är det kanske dags att redovisa. Vi som startar hundar lägger en avgift till dopingkontroller
vid varje start. Är det fel eller rätt att få
insyn i detta och vad som händer. Vilken
hund gällde det, vad visade provet? Vad
har SHCF eller CGRC gjort åt detta, vad
beslutades?
SHCF, alltså vi är väl en del av CGRC,
så det ligger i vårt intresseområde. Vem
betalade provtagningarna? Ska vi tävla på
lika villkor? Eller...
Det har utsetts årets hundar 2010. Grattis till alla er som fått titeln eller blivit
nominerade. En del tycker jag är helt
självklara, kan inte varit svårt utse. Annat
förvånar mig. T. ex. varför var inte "Ares"
nominerad bland årets rookie, (vinst i SM
försök, 2:a Rookie stake, 2:a Västsvenskt
Derby, 2:a Puppy Derby och ett antal M1
tider). Visar på både snabbhet och gedigenhet med sina 13 starter, varav 6 M1tider. Fast förståss... Vet en hund för några
år sedan som både satte banrekord, vann
en klassiker samt erhöll elithundsdiplom
(5 st M1-tider), den blev inte ens nominerad bland det årets rookies.
Det har under den senaste kongressen
deltats ut 2 nya utmärkelser som ni säkert
vet. "Årets uppfödare och Årets tränare"
baserat på antal segrar för respektive
grupp.
I årets uppfödare vann Christina Glimskog, Almandins kennel med 44 segrar,
2:a blev My Leffler, Sjudraget med 41
segrar, enligt förbundet, men enligt mig
själv och mina springande uppfödningar
samt vänner som kontrollräknat är siffran
55 segrar. Av dessa är 5 utomlands och
50 inom landets gränser. Såklart undrar
jag vilka segrar som inte räknas. Så snälla
hjälp mig, skulle gärna vilja veta vilka 14
segrar som inte räknas (kanske de 5 utomlands). Det återstår ju då fortfarande 9
i Sverige. Och så skulle jag gärna vilja veta
varför de inte räknas. Är det nån som vet,
så hör gärna av er. Det är ju knappast nån
idé att starta en hund, om eventuell seger
ändå inte räknas.
Det heter ju att den som sig i leken ger,
får leken tåla. Javisst!, men då är det ju bra
att få veta vad det är för lek vi skall leka,
både när det gäller regler och annat.
Skrivet den 25/2.
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My Leffler

Kommentarer till
Mys insändare
Hans Bohman bad mig kommentera
några uppgifter i Mys insändare "Undringar?".
Beträffande avstängning vid dopingfallen. Det har inte varit någon skillnad
avseende avstängning vid positiva dopingbesked. Det har alltid varit hunden
som varit avstängd under utredningen
av dopingärendet. Har hundägaren haft
andra hundar att tävla med så har dessa
fått starta. Detta beroende av att man i alla
dessa fall bedömt att dopingbrottet varit
ringa dvs inte till följd av att hundägaren
medvetet försökt dopa hunden! Avstängningen har varit under utredningen och
max 2 månader i alla dessa fall. I fallet
2008 så släpptes avstängningen efter 2
månader förflutit sedan förseelsen den
23 juli.
Beträffande dopingfallet 2010 under
Europamästerskapet i Simrishamn då
Boxster Camolin lämnade ett positivt svar
så har detta fall överlämnats till CGRC
för utdömande av påföljd för hundägare.
Detta beroende av att hund resp hundägare tillhör utländskt förbund samt att
tävlingens arrangör var CGRC. Kostnaderna för provet har dock betalats av förbundet. Dopingavgifter har tagits in av
Cimbria på samma sätt som under övriga
svenska tävlingar. Information om detta
har getts till sällskapen under hösten 2010
och debatterades under kongressen i Örebro i november.
Ares hade ett mycket bra debutår och
hans insatser hade räckt långt vilket annat
år som helst men 2010 var speciellt med
oerhörd konkurrens i denna kategori. Till
hans nackdel när nomineringarna summerades var att han inte vann någon av
unghundstävlingarna. Hans närmaste
konkurrenter Elf och Offshore Dream
vann ju de tävlingar där han var 2:a dvs
Rookie Stake och Puppy Derby. Hallucinate-Air Song kullens framgångar med
sex extrema talanger (Advantage, Nitro
Methane, Jack, Curry Kanon, O'Såfina,
No MoreLegend) gick inte heller att peta
bort. Men Ares kommer utan tvekan att
ge dessa en match under 2011, det är en
hund som tillhör eliten 2011! Berätta
gärna vilken hund du menade glömdes
bort ett tidigare år, svårt att bemöta det
annars.
Bo Norevik tog initiativ till att på årets
kongress (2010) bl a dela ut ett pris till
årets uppfödare. Han hade fått ett statistikutdrag från SHCF:s registret över
vinstrikaste uppfödare som visade att Almandins hade 44 segrar och Sjudragets
41 segrar. Därför delades det ut enligt
det. Ingen reaktion hade kommit att det
kunde vara fel på dessa siffror. Tyvärr
vid kontroll kan jag nu bara konstatera
att det är fel och har också hittat orsaken nu. Två av Mys uppfödningar (Elf
och Rudolf) har inte registrerats in med
Sjudraget som uppfödare i registret utan
enbart My Leffler så där är skillnaden på
9 segrar. Då kommer Sjudraget upp i 50
segrar och skall vara vinstrikaste uppfödare. Jag uppmanar därför SHCF:s nya
styrelse att rätta detta på lämpligt sätt
framöver. Självklart att alla segrar räknas,
Forts sid 9
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Klubbnytt

Sekr. Ann-Marie Frendin, 033-13 96 59
Ledamöter: Torsten Axelsson, 035-444 40,
Göran Sundgert, 033-21 00 66, Christina
Lagerström-Sjöberg
Suppleanter: Beda Sundgert, Harry
Hultman
Tävlingsled.: Beda Sundgert, Gunilla
Lindmark, 070-7587902, Annelie Markert

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

www.hundkapp.se

Midlanda Hundkapplöpningsklubb
Cimbria
Ordf. Eskil Nilsson, 0414-505 18
V. ordf. Sture Johansson, 0414-44 05 03
Kassör Inger Johansson, 0414-44 05 03
Sekr. Lennart Jonsson, 0414-308 59
Ledamot: Mikael Olsson, 0414-321 66
Suppleanter: Rose-Marie Persson,
0414/13680, Nina Bliding
Koordinator: Camilla Johansson,
oj_jo@telia.com
Tävlingsledare: Sture Johansson

Skellefteå Hundkapp

Ordf. Lena Klöfver, 060-61 40 98.
V ordf. Catrin Sandgren, 060-55 68 16
Kassör Ola Sjödin, 076-112 59 60
Sekr. Anneli Thunberg, 076-8051593,
anneli_thunberg@hotmail.com
Ledamot: Yvonne Flink, 0652-240 09
Suppl.: Sofia Lundberg, 070-536 61 33,
Maria Karlsson, 070-313 10 81
Tävlingsled.: Maria Karlsson,
070-313 10 81

Ordf. Madelene Anefur Marklund,
070-258 99 51
V ordf. Duncan McKie, 070-533 13 92
Kassör Solveig Marklund, 070-214 06 29
Sekr. Jessica Lundberg, 070-219 37 37
yezzika@usa.com
Ledamot: Johanna Lundqvist,
070-533 14 18
Suppleanter: Thorbjörn Södermark, 091050125, Åsa Lundberg, 070-5560889
Tävlingsled.: Duncan McKie,
070-533 13 92

www.midlanda.dinstudio.se

www.laget.se/skellefteahundkapp/start.htlm

www.cimbriahk.wordpress.com

Norrbottens Hundkapp
Gästrike Hundkapplöpningssällskap
Ordf. Monica Engström, 070/3264306.
Kassör Ewa Abrahamsson, 070/5356758
Sekr. Margareta Hill, 076 - 870 93 40,
hill_ghs@hotmail.com
Ledamot: Carin Wiik, 073 - 225 01 66,
Monika Nyman, 070 - 675 41 12.
Suppleanter: Ronny Wiggfalk, 0761021265, Katarina Lindberg, 070/5564717
Tävlingsled.: Vakant
www.laget.se/ghs/

Ordf. Maj-Britt Öhlund, 073-8382785.
Kassör Jeanette Lindgren, 073-8166568
Sekr. Linnea Burman, 070-369 13 35
Ledamot: Glenn Skogh, 0971-10619,
Sara Burman, 070-5948668,
Andreas Söderberg,
Sari Hasa,
Suppl. Katja Fredriksson, 0920-82102
Tävlingsled.: Sara Burman, 070-5948668
www.laget.se/nhk/start.htlm

Norrköpings Hundkapplöpningssällskap
Ordf. Kenth Pettersson, 011-34 06 06.
kenth.p@telia.com
Kassör Barbro Pettersson, 011-34 02 06
Sekr. Per-Gunnar Pettersson, 011-34 02 06
Ledamöter: Charles Aghammar,
011-17 05 38, Hans Bark, 0155-748 10
Suppleanter: Åke Ericson, 0155-26 06 41,
Nils Bohman, 0150-337 72
www.laget.se/nohs/start.htlm

SDA/GHK
Ordf. Tommy Åberg, 0707-98 00 05.
V ordf. Stig Fredriksson, 0707-73 35 06
Kassör Tore Ericsson, 0739-33 99 43
Sekr. Agne Carlsson, 0706-47 93 92,
agne.carlsson@comhem.se
Ledamot: Gunnar Åström, 0708-23 41 38
Suppl.: Robert Jansson, 0707-79 64 89,
Lena Olsson, 0707-31 60 17
Pernilla Thor, 0702-05 80 84,
Tävlingsled.: Stig Fredriksson,
0707-73 35 06, gunni.putte@telia.com
www.ghk-hundkapp.se
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Skånska Hundkapplöpningsklubben

Sjuhäradsbygdens
Hundkapplöpningssällskap
Ordf. Uwe Mirsch, 033-25 90 77.
V ordf. Therese Bevenros, 070-280 65 82
Kassör Håkan Sevholt, 033-29 23 85

Ordf. Christina Johansson, 035-383 54
V ordf. Claes Spångberg, 0413-270 08
Kassör Bengt Held, 0454-894 32.
Sekr. Ingrid Prytz, 0451-613 10,
ina.millie@passagen.se
Ledamot: Susanne Johansson, 042-330744
Suppleant: Eva Johansson
Tävlingsled.: Ingrid Prytz, 0451-613
10www.skhk.se

Stockholms Hundkapplöpningssällskap
Ordf. Mats Wicander, 070-280 77 29.
V ordf. Kent Andersson, 070-4229971
Kassör Christina Glimskog, 070-871 13 39
Sekr. Irene Gustavsson, 070-772 55 39
Ledamöter: Agnetha Pettersson 0709397039, Anja Mårtensson, 070-749 19 89,
Lena Nyström, 073-77073 50,
Suppl. My Leffler, 070-7457102,
Jonas Lundin, 070-555133
Tävlingsled. Kent Andersson, 0704229971, Bo Norevik, 070-8653413,
www.shsracing.se
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Derbyts vänner

Västerås Hundkapplöpningssällskap
Ordf. Tom Pörhö, 073-999 03 34.
V ordf. Lennart Jansson, 073-999 03 34
Kassör Helene Hellberg, 070-317 21 22
Sekr. Tomas Ankarås, 073-0964206
ankaras@hotmail.com
Ledamot: Krister Sandberg, 070-5525259
Suppleant: Walter af Donner
Tävlingsled.: Lennart Jansson,
0224-74 00 66, 070-313 86 53

Örebro Hundkapplöpningsklubb
Ordf. Hanne Andersen, 0582-91049.
hanne@lovnas.com
Kassör Lars-Erik Palmqvist, 0122-20115
Sekr. Britt-Marie Sjöberg, 070-9179952
Ledamöter: Rolf Sundberg, 019-335542
Suppleanter: Carina Funck, 0581-308 20,
Anki Norberg, 019-23 24 63
Tävlingsled.: Vakant
www.laget.se/orebrohundkapplopning/

www.vhshundkapp.se

Svar på Insändare. Fort fr sid 7

Banana Split, nu fem år, startade sin tävlingssäsong med en seger på Åkers Kanal den 8/5,
320 m, tid 21.13, här med Kurt Rönnberg,
VHS.

varför skulle det inte det My?
Känns otroligt tråkigt efter 25 års aktivt
styrelsearbete i SHCF få läsa att du misstänker mig för att medvetet ändra regler
för att gynna mig och mina hundar. Tror
inte att jag fått detta förtroende att delta
i förbundsarbetet om det skulle vara en
allmän mening, tvärtom kan jag stå rakryggad i sådana avseenden. Jag har alltid
haft som vägledning att försöka förbättra
villkoren för svensk hundkapp och dess
utövare och få till bra och rättvisa regler
utan att snegla på fördelar för egen del.
Som svensk hundkapps äldste sponsor
av lopp (Sylvias Flash startade 1977!) kan
jag inte heller beskyllas för att sponsra
lopp för egna hundar utan för att jag vill
bjuda bra hundar på fina lopp att deltaga
i. Att du dessutom inte kan stå för vad du
menar rakt ut utan måste linda in det i
meningen "För mig lyser en anledning till
denna ändring i genomskinlig andeskrift
runt om. Läs om ni kan." sårade mig rätt
ordentligt My!

När skall vi börja ... Fort fr sid 2
är full fart på våra banor. Det är många intressanta tävlingar på gång, Avelsloppet,
Derbyt, SM i Borås. Dessutom alla gamla
vanliga klassiker, som verkar komma igen
även i år.
Jag har en hel del frågor, som jag vill
att ni funderar på och gärna skriver ner
några rader och mailar mig till nästa nr
av tidningen. Som är tänkt komma ut i
mitten av juni.
1. Skall vi starta säsongen senare?
2. Är startavgifter och prispengar rätt?
3. Skall klubbarna försöka få mera "jippon" runt tävlingarna för att locka mer
publik och utövare av sporten?
Jag vet att många klubbar har öppnat
upp sina träningar för flera hundraser
och på så sätt vill väcka intresset för vår
sport. Dessutom ställa sina anläggningar
till förfogande till övriga hundklubbar för
utställningar och dylikt.
Kom gärna med synpunkter önskar:

Lars Wicander

Även i år vädjar vi till Derbyts vänner, för
att kunna hålla statusen uppe på Derbyt.
Det innebär följande.
1. Insats à 250:-. Målet är att få minst 100
insatser. Du bestämmer själv hur många
insatser du vill göra.
2. För varje insats på 250:- erhålles en
stycken lott.
3. 20% av insatserna delas ut som ett penningpris i lotteriet.
4. Lotteriet innebär att vi drar 6 st lotter
som får varsin hund i finalen. Du väljer
alltså inte hund själv utan lotten styr.
5. Den av de sex som fått lotten för den
hund som vinner får hela pengapriset.
Om din hund blir struken inför finalen
har du tyvärr dragit en nitlott.
6. Insats/lott köper du genom att sätta
in 250:- på SHS bankgiro 351-9253 senast
20 juni. Ange DV (Derbyts vänner) samt
ditt namn vid inbetalningen. Vi behöver
framförhållning för att veta hur mycket
sponsring vi kan lägga i Svenskt Greyhound Derby.

Nyheter angående
tävlingarna 2011 på
Åkers Kanal
Puppy Derby:
Eftersom det i flera år har varit svårt att få
anmälningar till Puppy Derby ändrar vi
kriteriet för ålder. Fr o m i år är tävlingen
öppen för hundar som fyller max 23 månader under den månad som tävlingen
äger rum (oktober).

Bajen cup:
Ett lopp anordnat till Janne Halldoffs
minne. De medlemmar som vill sätter in
pengar på SHS bankgiro 351-9253 senast
måndag 13 juni och anger Janne vid inbetalningen så går hela summan till spons av
en cup kallad Bajen cup. Målet är att SHS
ska ha landets största cup för lågpoängare
under Derbyveckan.

Parade i början av maj!
Jack – Kingdom Leon, 24/4
Almandins Jack, efter Hallucinate-Air Song, SM 2:a 2010.
Ingår i den kull, som dominerade under 2010. Kingdom Leon
kom till Sverige som 4-åring. Var 2:a i Veteran SM 2008. Har
lämnat M1 och K1 i tidigare kullar.

No More Legend – Beyond Belief, 3/5
Almandins No More Legend, bror till Jack, blev Årets Rookie 2010. Beyond Belief har lämnat en kull med bl. a.
Pretty Moon, Tik SM vinnare 2008, Mystic Moon, vinnare av
Breeders Oaks 2009.

Björn Nyberg 076-928 33 72, Gällivare.
www.winnertip.se - mail: bjornmtb@hotmail.com

Bo Norevik (red)

tidningen Svensk Hundkapp nr 1/2011
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Förbundscirkulär nr: 02/2011
Förbundsfullmäktiges årssammanträde, ändrat datum samt meddelande om lokal för mötet.
Enligt cirkulär 31/2010 kallades preliminärt till årssammanträde den 16 april 2011.
På grund av svårighet att få tag i lämplig
lokal, ändras datum till den 9 april 2011.
Vi kommer att hålla möte i Stockholms

P

All kontakt med SHCF gällande Web,
Tävlings och Registeruppgifter skickas
med mail till:
RegSHCF@gmail.com
Eller per brev till:
Krister Sandberg
Dalavägen 10 A
632 39 Eskilstuna

SKA HUND

KA

Kontaktinfo SHCF m.m.

EN

SV

D

Nedan anges det antal ombud Ni vid Era
årsmöten skall välja till Förbundsfullmäktige, FF, respektive kongress. Antalet
suppleanter skall väljas lika många som
de ordinarie ledamöterna.
Antalet kongressombud ligger också
till grund för faktureringen av sällskapens årsavgift/medlemsavgift tillsammans med grundavgiften. Kongressen
fastställde sällskapens medlemsavgifter
till 74 000 kr att fördelas med 3 000 kr i en
fast avgift inkluderande 1 ombud samt en
rörlig avgift om 2 923 kr per ombud utöver
ett ombud.
Uppgifter om genomförda val skall
vara SHCF tillhanda senast den 15 mars
2011, på blanketten ”funktionärsförteckning 2011”.
Till dessa handlingar skall bifogas,
årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, revisionsberättelse
samt resultat- och balansräkning för 2010.

N

UN

Fördelning av ombud för kongress och
förbundsfullmäktige 2011

TE

NTRALFÖRB

Förbundscirkulär 01/2011

Schacksällskaps lokaler, Ringvägen 9 c,
Stockholm.
Kallade, är av sällskapen valda ombud
vid sällskapens årsmöte 2011, dessa skall
rapporteras in på härför särskild blankett, sällskapens funktionärsförteckning.
Blanketten skall vara förbundssekreteraren tillhanda senast den 15 mars 2011.
Adjungerade till förbundsfullmäktige är,
förbundsstyrelsen samt förbundsrevisorer.
Röstberättigade sällskap, är de sällskap
som erlagt årsavgift, senast den 31 mars
2011, samt insänt handlingar i form av,
årsbokslut inkl. resultat och balansräkning, verksamhets- och revisionsberättelse, årsmötesprotokoll samt antagen
verksamhetsplan.
Dessa handlingar skall vara förbundet
tillhanda senast den 15 mars 2011.
Därefter följde en dagordning för mötet.

NINGSSPOR

CE

den 26:e maj

Informationen baseras på förbundsstyrelsens cirkulär 1/2011. Det kan förekomma
förkortningar i texterna. Hela cirkulären
finns att hämta på SHCFs hemsida.

ÖP

S

FÖRBUNDSNYTT

PL

Förbundsstyrelse
kongressperioden 2010-2012
Förbundsordförande
Hans Bohman,
tfn 0150-263 01, 0705-43 33 38.
hans.bohman@bodycote.com
Vice ordf Linda Edberg,
tfn 08-550 855 10.
Sekreterare Malin Månsson,
Bodaredal 330, 446 93 Skepplanda
tfn 0303-33 91 33, 073-340 59 12
chubbytjejen@hotmail.com
Kassör Eva Salander, S Åbyggev. 57B,
805 98 Gävle, 026-14 56 50.
Ledamöter: Christina Johansson,
Thorsten Axelsson. Krister Sandberg.
Suppleanter: Pia Höggren, Klas Frid,
Uwe Mirsch.
Förbundsstyrelsens mötesdatum:
Se www.shcf.se under ”SHCF Styrelsemöten” eller kontakta förbundssekreteraren. Senast 14 dagar före mötesdatum
ska ärenden meddelas förbundssekreteraren (helst via e-post), för att diarieföras och sättas upp på dagordningen:
SHCF Förbundsstyrelsen
c/o Malin Månsson,
Bodaredal 330, 446 93 Skepplanda.
E-post: shcf@shcf.se

Övriga ärenden skickas till: shcf@shcf.se
Eller per brev till:
SHCF Förbundsstyrelse
c/o Malin Månsson
Boaredal 330
446 93 Skepplanda

Fastställda avgifter för 2011
Avgifterna för tränar/handler-licens skall vara SHCF tillhanda senast 31 december 2010. För
hundlicens gäller att de inbetalas senast 2011-04-30. Avgiften sätts in på förbundets Bankgiro
313-1588

Avgifter - Tränar/Tävlings/Uppfödarlicenser/Handler
B1 (äga/tävla och ansvara för upp till 5 ägda hundar)		
600,B2 (äga/tävla och ansvara för upp till 10 ägda hundar)		
600,B3 (äga/tävla och ansvara för upp till 15 ägda hundar)		
600,B4 (äga/tävla/träna egna och andras hundar, upp till 20 hundar) Krav
vid träning av annans hund: Hunden måste ägas av minst en B-lic person 600,Uppf/C-licens (inkluderar annonsering på "uppfödarwebben") 		
300,VilB (Vilande B-licens, motsvarar handlerlicens, dvs under annan
B-lic persons ansvar handha hund vid tävling) 		
200,D (lärlingslicens för personer mellan 12 och 18 år) 		
ej avgift
Handler (tillstånd för personer från 15 års ålder att under annan
B-lic persons ansvar handha hund vid tävling) 		
200,Avgifter - Hund
Hundlicens
(licens för tävlande hund; tävlingshund från 6 år och det år hund
tar licens - fritt - ) 		
200,Avgifter - Övrigt
Tidningen Svensk Hundkapp (Kommer from 2010 ut som
Web-tidning på denna hemsida)
--Utfärdande av ny tävlingsbok/ID-bok (om boken förkommit) 		
250,-
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SHCF Process/Handbok
ANK. Supplement
Sidnr: 1 av 1 Rutin/Instruktion
Hundars tävlingsutrustning. Australiensisk
trådmunkorg tillverkad av nylon.
Identitet
Ank 6.7: 3B Datum 2008-08-18

tidningen Svensk Hundkapp nr 1/2011

Upprättad av Gert Henningsson
Granskad av Förbundsstyrelsen
Signatur
Revisionsdatum
2010-11-19
Godkänd på samtliga banor.

Dessa munkorgar kan formas för att passa den
exakta formen av en vinthunds huvud, helt enkelt
genom att doppa i varmt vatten, sedan omforma,
och därefter hålla i kallt vatten.
De finns i 6 olika storlekar:
Gul - 22,5-25kg, Blå - 25-27.5kg, Vit - 27,5-30kg, Röd - 30-32.5kg, Grön - 32,5-35kg, Svart - 3537.5kg
NYHETSBREV APRIL 2011

!
NYHETSBREV MARS 2011

!

Information till sällskap och medlemmar

Information till sällskap och medlemmar

Kontakta SHCF

Kontakta SHCF

med djur har förbundet tillsatt en
arbetsgrupp bestående av
Den nya förbundstyrelsen har
Christina Johansson och Gert
beslutat att förbundscirkulären
ska användas när det gäller beslut Henningsson. Dessa ska ta
kontakt med Jordbruksverket
som innebär förändringar i
och försöka förhandla fram en
stadga, regelverk eller
bra lösning för hundkappen.
ekonomiska spörsmål medan
övrig information ska förmedlas
Fram till ytterligare besked i
på ett lite mer lättsmält sätt i
denna frågan uppmanas
form av ett infromationsbrev.
klubbarna att planera för samma
Syftet är att så många som
närvaro av veterinär som man
möjligt ska ta del av
haft tidigare.
informationen. Kom gärna med
synpunkter så vi kan få ett system
Återinförande av C!licensen
som är så bra som möjligt.

Med anledning av
Jordbruksverkets nya regler om
veterinärers närvaro vid tävlingar

Frågor om eller uppgifter
till registret skickas till
Krister Sandberg.

Frågor om tävlingar
ställs till Linda Edberg.

Frågor om tävlingar
ställs till Linda Edberg.

Frågor om licenser ställs
till Torsten Axelsson.

Frågor om licenser ställs
till Torsten Axelsson.

I övriga ärenden
kontaktas sekreteraren
Malin Månsson som
kan lotsa er vidare.

Förbundet informerar

Veterinärer vid tävling

Frågor om eller uppgifter
still registret skickas till
Krister Sandberg.

Veterinärer vid tävling

Om man har en fråga
som man vill att
förbundsstyrelsen ska ta
upp så skickar man den
till shcf@shcf.se eller per
post till sekreteraren, se
adress här nedanför,
senast två veckor innan
nästkommande möte.

Nya
informationsblad

Nästa styrelsemöte 26
mars.

Kongressen beslöt att återinföra
C!licensen. C!licens är en
uppfšdarlicens som Þnns fšr att
vi inom sporten ska kunna
rekommendera de uppfödare som
föder upp kapplöpningshundar.

!
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Förbundssekreteraren
skickar ut informationsblad i form av nyhetsbrev. De finns nu för
mars och april och kan
hämtas på förbundets
hemsida.

En annan fråga som diskuterades
var om vi kunde få anställa egna
veterinärer utan Jordbruksverkets
inblandning men detta fungerar
inte eftersom den veterinären då
saknas sin myndighetsstatus och
det mŒste enligt svensk lag Þnnas
en myndighetsperson på plats för
De ßesta av vŒra tŠvlingar hamnar att kunna stoppa tävlingen eller
i det som Jordbruksverket kallar hindra en hund från att tävla.
medelhög djurskyddsrisk. Detta
Klubbarna uppmanas därför att
innebŠr att det mŒste Þnnas en
veterinär på plats för att besiktiga ha samma närvaro av veterinär
som man haft tidigare.
hundarna och banan innan
Förbundsstyrelsens
representanter har nu varit i
kontakt med Jordbruksverket
angående de frågor vi hade om
kraven om veterinärer vid
tävlingar.

tävling. Utöver det kräver vårt
reglemente att veterinŠren Þnns
kvar under tävling för att vi
exempelvis kunna genomföra
omlopp eller stryka en hund som
uppvisar en onormal
viktförädring.

Viktigt att poängtera är att det
Þnns tydliga krav pŒ vad
veterinären har för skyldigheter.
Utöver att besiktiga och, vid
behov, stryka hundar ska
veterinären också kunna ge

I övriga ärenden
kontaktas sekreteraren
Malin Månsson som
kan lotsa er vidare.
Om man har en fråga
som man vill att
förbundsstyrelsen ska ta
upp så skickar man den
till shcf@shcf.se eller per
post till sekreteraren, se
adress här nedanför,
senast två veckor innan
nästkommande möte.
Nästa styrelsemöte 16
maj.
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Avelsnytt

Födda
Greyhound
Född dag
11-03-23
11-03-11
11-03-03
11-02-07
10-12-11
10-11-26
10-11-23
10-10-12
10-10-02
10-07-09
09-09-30

Hane
Geordie Parker (UK)
Fräcke Fredrik
Cullinan
Delwood Senior
NY Ranger
Rumble Impact (IRL)
Delwood Senior
Kerberos Pearl
Back o Bourke
Keops Naolin
Hallucinate (AUS)

Tik
Go Wild Lisa
Delight Day
Balalajka
Conference
Mila
Air Song
Single Daisy
Cherokee
Hot Green Chili
Keops Monza
Bluff Princess

Född H+T
0+1
3+2
2+6
5+2
1+2
4+4
1+4
8+3
4+5
3+6
3+3

Kvar
0+0
0+0
1+3
0+0
0+0
0+0
0+2
1+0
0+0
0+1
0+2

Uppf/Kennel
Stella Dogs
Qetesh
Keop's
Crimdon
Keops
Almandins
Crimdon
Quliqa
Qetesh
Keops
Track and Field

Ort
Bollebygd
Årsunda
Gråbo
Skellefteå
Gråbo
Vällingby
Skellefteå
Hammenhög
Årsunda
Gråbo
Hofors

Tel
033-28 82 20
0730-29 11 86
0302-446 46
0910-329 12
0302-446 46
08-761 13 39
0910-329 12
0414-321 66
0730-29 11 86
0302-446 46
0290-851 11

Hane
Apollons Pearl
Geordie Parker (UK)
Hades Pearl
Shaneboy Lee (Irl)

Tik
Tai Queen
Spirited Away
Sevilla
Peach Passion

Uppf/Kennel
Hultings
Stella Dogs
Commose Racing
Heartlines

Ort
Västerhaninge
Bollebygd
Fristad
Gnarp

Tele
08-530 233 08
033-28 82 20
033-26 98 75
0652-240 09

Tik
Ozseeyaeire
Tiger Lilja

Uppf/Kennel
Hadesrikes
Eva Jacobsson

Ort
Sjömarken
Norrköping

Tele
033-29 63 53
011-31 20 32

Parade
Parade
2011-04-04
2011-04-03
2011-03-29
2011-04-06

Planerade parningar
Paras
2011-07
2011-04

Hane
Sobek
Delwood Senior
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Tävlingskalendern 2011
Detta är tävlingsdagarna för år 2011 uppdaterade den 1/5, huvudloppen resp dag har angetts, de
som redaktören känner till, det kan bli ändringar beträffande detta. Kommande inbjudningar gäller
när det gäller lopp respektive dag.

Maj
1/5 Söndag Åkers Kanal
8/5 Söndag Åkers Kanal
14/5 Lördag Landskrona
15/5 Söndag Åkers Kanal
21/5 Lördag Borås
22/5 Söndag Västerås
28/5 Lördag Simrishamn
28/5 Lördag Midlanda
29/5 Söndag Åkers Kanal
			

Valborgsstafetten (Inställd)
Centaur Cup semi, Rosalina Memorial, semi
Örehovsrace
St Eriks Cup. Finaler i Centaur Cup, Rosalina Memorial.
Jubileum, 2-åriga hanar, Kafferepan, 2-åriga tikar
Järnrike Triathlon
ÖM-loppet, Rent Forum
Delta Sprinten, Midlanda Whippen
Sprinterderbyt, semif, Greyhoundbilder.se, semif,
Små & Stora Tassar, nerifrån, semifinaler

Juni
2/6 Torsdag Alingsås
4/6 Lördag Skellefteå
5/6 Söndag Åkers Kanal
			
5/6 Söndag Alingsås
11/6 Lördag Landskrona
12/6 Söndag Alingsås
12/6 Söndag Åkers Kanal
15/6 Onsdag Skellefteå
16/6 Torsdag Borås
18/6 Lördag Skellefteå
19/6 Söndag Västerås
22/6 Onsdag Järbo
25/6 Lördag Järbo
25/6 Lördag Sirmrishamn

Avelsloppet, kvartsfinaler. GBG Grand Prix, semifinaler
GP Race
Sprinterderbyt, Greyhoundbilder.se, Små & Stora Tassar,
finaler. Greyhound & Whippetstore Whippetrace
Avelsloppet, semif, Grand Prix final, Charlie Brown semi
Sprintmästaren, G o W
Avelsloppet, final, Charlie Brown Trophy final
Nualas Star Challenge, HoleInOne Memorial (K)
GP Race
Företagskväll, Storel Grand Prix
Crimdon Stake, Wist Last och Buss
Alamo Gold Sprint, Kv-St Triathlon whippet
Midsommartävling, Kvällstävling
Midsommartävling
Midsommartävling, YA-Kappen, Silverskölden

Juli
1/7 Fredag Skellefteå
2/7 Lördag Åkers Kanal
			
2/7 Lördag Älvsbyn
3/7 Söndag Simrishamn
6/7 Onsdag Åkers Kanal
			
9/7 Lördag Simrishamn
9/7 Lördag Midlanda
10/7 Söndag Åkers Kanal
			
16/7 Lördag Landskrona
16/7 Lördag Västerås
23/7 Lördag Borås
24/7 Söndag Borås
26/7 Tisdag Borås
27/7 Onsdag Borås
29/7 Fredag Borås
30/7 Lördag Borås

ICA Maxi, Skellefteå Taxi
Sv Greyhound Derby, Bajen Cup 320 m nerifrån till minne av
Jan Halldoff, kvartsfinaler
Älvsbyloppet
Sommarveckan, Tumatorps Trofén, Morrhoppan
Sv Greyhound Derby, Bajen cup, Sv Whippetderby, 		
semifinaler. Magentas Cup Semifinaler
Sommarveckan, Östersjöpokalen
Delta Tiken, Delwood Senior
Sv Greyhound Derby, Bajen Cup, Sv Whippetderby, 		
Magentas Cup, finaler
Lätta Tassens veteran race
Domarrace, Securitas Race
SM, kvartsf
SM, kvartsf
SM, stayer, Cani-Lab Sprint Whippet
SM, semif
SM, finaler, finaler övriga cuper
SM, finaler
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Augusti
5/8 Fredag Skellefteå
6/8 Lördag Skellefteå
7/8 Söndag Alingsås
7/8 Söndag Åkers Kanal
			
13/8 Lördag Järbo
13/8 Lördag Landskrona
13/8 Lördag Skellefteå
14/8 Söndag Åkers Kanal
			
20/8 Lördag Borås
20/8 Lördag Västerås
20/8 Lördag Älvsbyn
21/8 Söndag Älvsbyn
21/8 Söndag Åkers Kanal
26/8 Fredag Skellefteå
27/8 Lördag Borås
27/8 Lördag Västerås
September
4/9 Söndag
4/9 Söndag
4/9 Söndag
10/9 Lördag
10/9 Lördag
10/9 Lördag
11/9 Söndag
11/9 Söndag
14/9 Onsdag
17/9 Lördag
17/9 Lördag
18/9 Söndag
24/9 Lördag
25/9 Söndag

Alingsås
Åkers Kanal
Midlanda
Skellefteå
Västerås
Borås
Borås
Åkers Kanal
Borås
Borås
Järbo
Västerås
Järbo
Åkers Kanal

Oktober
1/10 Lördag Simrishamn
2/10 Söndag Åkers Kanal
2/10 Söndag Alingsås
8/10 Lördag Midlanda
8/10 Lördag Västerås
9/10 Söndag Alingsås
15/8 Lördag Landskrona
16/10 Söndag Åkers Kanal
22/10 Lördag Borås
23/10 Söndag Åkers Kanal
30/10 Söndag Åkers Kanal
			
November
5/11 Lördag Landskrona
12/11 Lördag Landskrona

tidningen Svensk Hundkapp nr 1/2011

Norran Race, Gustafssons Bil
Skellefteå Trofén, Reklamcity Race
Damernas
Sv Uppfödningslopp, Easter Rose Svenskt Oaks, Moon-		
ligheters Cup, semif. Cindy Rose Tiktrofé, försök startar
Kräftracet
Björkis Race, Skelleftå Kraft, Marramas Sprint
Sv Uppfödningslopp, Easter Rose Svenskt Oaks,
Moonlighters Cup, finaler
Ironman, Boråstiken, 7HS Sprint semifinaler
Mälartroféer, semifinaler
Kanis Elit
Kanis Elit
Cindy Rose Tiktrofé, Moulin Rouge Cup, semif
GP Race
Ironman, Boråstiken, 7HS Sprint finaler
Mälartroféer finaler
Västsv Derby o Oaks
Moulin Rouge cup final, Halsbandsjakten, Griffins Lopp
The Ladies (Ej tiklopp), Delta Veteranen
Nisses Sprint
Mälartroféer, finaler
CGRC Classic (Preliminärt)
CGRC Classic
Tricias Lopp, Cindy Rose Tiktrofé final
CGRC Classic
CGRC Classic finaler
Gästriketrofén, semifinaler
Gästriketrofén, final
Advantage Masters. Åkers Långa.
Öresundskuppen, M + K. Åla Race
Indy 500 semif, Spader Ess memorial
Breeders Oaks och Rookie Stake, semifinaler
Delta Pokalen, Delta Whippen
Breeders Oaks och Rookie Stake, finaler
Debutanloppet, G o W, Kommunloppet
Indy 500 final, Game Over Memorial
Västgötaloppet (inbjudna), Mind Journey sprint
Puppy Derby, semif. St Leger, semif, Sylvias Flash Trofé
St Leger, final, Puppy Derby, final, Veteranderbyt,
Debutantpokalen
Gåsaloppet, Tikmasters, semifinaler
Gåsaloppet, Tikmasters, finaler. Örehovs Stayern
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)UnQRPSODFHULQJVKXQGWLOO60YLQQDUH

Sharraque Byleist cUHWVNDSSO|SQLQJVVDOXNL
Han har vunnit på alla distanser; 295, 510 och 780 meters bana. Han har banrekord med 20,34 sekunder på
PHWHUVEDQDL9lVWHUnVRFKL%RUnVSnPHWHUPHGVHNXQGHURFKEnGDlURI¿FLHOOWUHJLVWUHUDGH
tider. Årets kapplöpningssaluki utses av SHCFs styrelse och Byleist eller ”Bylle” ägs och tränas av Thomas
Ankarås som Salukibladet gärna vill presentera här med en intervju.
7H[W.DWDULQD3HWHUVVRQ
)RWR/LQQ%LOOJUHQ

- Vad jag förstår är Bylle din allra första saluki. Hur kom det sig att det blev saluki och
DWWMXVWKDQÀ\WWDGHKHPWLOOGLJ"
'HWKHODE|UMDGHQlUMDJVNDIIDGHHQUHVFXH
KXQGIUnQ,UODQG'HWYDUHQOXUFKHU HQEODQG
UDVRIWDVWPHGLQEODQGQLQJDYYLQWKXQGVnVRP
greyhound och saluki och t ex bordercollie och
VRPDQYlQGVYLGWMXYMDNWL(QJODQGRFK,UODQG 
och en dag med ”Ralph”, som han heter min
OXUFKHUWUlIIDGHMDJNDSSHQWXVLDVWHQ7RP3|U
K|IUnQ9+69lVWHUnV+XQGNDSSO|SQLQJVVlOO
VNDSSnSDUNHULQJHQXWDQI|U,&$0D[L7RP
VRPK|OOSnPHGKXQGNDSSW\FNWHMDJVNXOOH
NRPPD RFK SURYD Sn PHG PLQ KXQG 'HWWD
YDU LQQDQ VlVRQJHQ E|UMDGH Sn NDSSEDQDQ L
9lVWHUnV
-DJ nNWH I|UEL PHQ LQJHQ YDU GlU Gn )|UVW
efter sommaren träffade honom igen och han
W\FNWHIRUWIDUDQGHDWWMDJVNXOOHNRPPD|YHUSn
HQWUlQLQJRFKMDJ¿FNLQIRUPDWLRQHQDWWGHN|U
RQVGDJDU6nMDJWlQNWHDWWGHWVNXOOHMDJYlO
J|UDRFKSURYDSn5DOSKPLQOXUFKHUW\FNWH
GHWYDUNXODWWVSULQJDSnEDQDQRFKXQGHUWUl
ningen träffade jag Rita och Jan Lindholm och

GHUDVVDOXNLV-DJNRPGnLKnJHQVDOXNLVRP
MDJVnJQlUMDJYDUnURFKEHXQGUDGH
9nUDWUlQLQJDUSnNDSSEDQDQVOXWDGHPHGDWW
jag ville en hund att tävla med och eftersom
5DOSK LQWH InU WlYOD Gn KDQ lU HQ OXUFKHU ¿FN
MDJORYDWWE|UMDIXQGHUDSn\WWHUOLJDUHHQKXQG
-DJYLOOKDHQVDOXNLWlQNWHMDJGn-DJNXQGH
inte ta en valp, eftersom jag tar med hunden
SnMREEHWSnGDJDUQDVnGnWlQNWHMDJDWWHQ
omplacering skulle passa bättre. Jag nämnde
GHWWDI|U3LD+|JJUHQRFKKRQWLSVDGHRPHQ
saluki och det var Byleist, kallas Bylle, som
VNXOOHSODFHUDVRP8SSI|GDUHQ3HWHU)XQNH
YDULQWHDOOWI|USRVLWLYQlUMDJULQJGHPHQ¿FN
|YHUHQVNRPPHOVHQ DWW MDJ L DOOD IDOO VNXOOH In
NRPPD RFK WLWWD 0LQ 5DOSK RFK %\OOH IDQQ
YDUDQGUDSnGLUHNWHQRFKGHWVOXWDGHPHGDWW
XSSI|GDUHQVDRNHMWLOODWWMDJVNXOOHIn|YHUWD
honom.
 *UDWWLV WLOO HQ ¿Q SUHVWDWLRQ PHG %\OOH 
vinnare av SM i kapplöpning 2010! Kan du
berätta lite om varför det blev kapplöpning
VRPGXVDWVDWSnPHG%\OOH"

Snabbfakta om Thomas och hundarna
Jag och mina hundar, Bylle och Ralph, bor i lägenhet i Eskilstuna (vinthundar tar inte mycket
SODWVQlUGRPlUKHPPD 9LKDUEDUDFLUNDPHWHUWLOOP\FNHW¿QDJU|QRPUnGHQVDPWHWW
KXQGKlJQVRPNRPPXQHQE\JJW6WDNHWHWlUW\YlUUEDUDPHWHUPDQKDULQWHI|UVWnWWDWW
GHWE|UYDUDPHWHUK|JWRPPDQVlNHUWVNDNXQQDVOlSSDDQQDWlQVPnSHNLQJHVHUGlU
9LMREEDUDOODWUHSn5REEDQV6SHHGVKRSHQDXNWRULVHUDG+DUOH\'DYLGVRQYHUNVWDG'HQ
OLJJHU Sn  PLQXWHUV PRUJRQSURPHQDGVDYVWnQG KHPLIUnQ 0\FNHW XSSVNDWWDW XQGHU GHQ
OMXVDGHOHQDYnUHW
6KDUUDTXH%\OHLVWlUI|GGRFKXSSI|GDUHlU3HWHU)XQNHL)LQVSnQJ
%\OHLVW´%\OOH´lUHIWHU0D\PRXQDV.DPDOHGG\Q.DG\QRFK6KDGUL%LQWL
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9LnNWHSnWUlQLQJDUSnEDQDQRFKSLORWHQVD
DWWGHQQDKXQGYDUULNWLJWVQDEEVnGXPnVWH
WDOLFHQVSnKRQRP9LE|UMDGHGnPHGWUlQLQJ
RFK WRJ OLFHQV EnGD WYn -DJ VRP lJDUH EH
K|YGHMXWD%WUlQDUOLFHQVRFK%\OOHVLQOLFHQV
ERNI|UDWWInWlYOD7\YlUUIDQQVGHWLQWHQnJUD
DQGUD VDOXNL DWW VSULQJD PRW Sn WUlQLQJDUQD
6n KDQV I|UVWD OLFHQVORSS YDU I|UVWD JnQJHQ
han sprang med en annan saluki.
- Vad är hans starkaste sidor som gör hoQRPWLOOHQEUDNDSSO|SQLQJVKXQG"
+DQKDGHVYnUWDWWVWDUWDIUnQE|UMDQRFKYDU
I|U GHW PHVWD VLVW XW XU EXUHQ +DQ lU JU\PW
VQDEEVnKDQUXQGDULVWlOOHWDOODSnXWVLGDQ
+HOWRWUROLJ|YHUOlJVHQlUKDQPnVWHMDJQRJ
VlJD'HWYDUGHI|UVWDORSSHQVHGDQ¿FNKDQ
UXWLQRFKGnlUKDQI|UVWXW6RPVHQDVWLK|V
WDV L %RUnV Sn HWW  PHWHUV VWD\HUORSS Gn
YDUKDQI|UVWXW+DQYDUWLOOVOXWPI|UHDOOD
DQGUDRFKGHWEOHYEDQUHNRUGSnGHQQDI|UGD
gen mycket tungsprungna bana som var som
NYLFNVDQGVRPPDQVM|QNQHUL
+XUKDUQLWUlQDWIUDPWLOO60HW"
-DJ KDGH Vn P\FNHW DWW J|UD LQI|U 60 HIWHU
som det var min hemmaklubb som arrange
UDGH-DJERGGHQlVWDQSnEDQDQI|UDWWJ|UD
DOOW VRP PnVWH ¿[DV LQQDQ 60YHFNDQ -DJ
SDVVDGHGnSnDWWWUlQDKRQRPVnP\FNHWGHW
JLFN-DJKDUHJHQWOLJHQLQWHWUlQDWWLGLJDUHI|U
han har ju Ralph och han är lite snabbare och
Vn JLOODU KDQ DWW EOL MDJDG DY %\OOH 9L EUXNDU
nND XW WLOO HQ XGGH GlU MDJ NDQ VOlSSD KXQ
GDUQD %\OOH KDU Vn P\FNHW MDNW L VLJ Vn KDQ
VSDQDU KHOD WLGHQ QlU YL JnU Sn SURPHQDGHU
RFK GHW V\QV MX Sn EDQDQ I|U KDQ lOVNDU DWW
jaga trasan.
-DJWURULQWHGXNDQ|YHUWUlQDHQVDOXNL'HOV
Vn ¿QQV GHW UHJOHU RP KXU PnQJD ORSS PDQ
InUVWDUWDLRFKHQYlOWUlQDGVDOXNLlUHQVWDUN
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KXQG -DJ KDU E|UMDW IXQGHUD Sn DWW nND RFK
VLPPDPHGKRQRP'HWVOLWHUMXLQWHSnOHGHU
utan är bara muskelbyggnad och kondition.
-DJ KDU 6WU|PVKROP L QlUKHWHQ PHG EDUD 
PLO Vn MDJ VND QRJ ULQJD GLW I|U DWW NROOD XSS
P|MOLJKHWHUQDWLOOGHWWD
-DJ KDU RFNVn E\JJW LKRS HQ OF PDVNLQ 'HQ
VRPW\VNDUQDJ|U'HQlUEUDDWWDQYlQGDSn
NDSSEDQDQ I|U DWW WUlQD VQDEEKHWHQ Sn UDN
VWUlFNRUQD'HQOLJJHULHQYlVNDRFKVnVPL
dig att ha med sig.
(QVDOXNLlUP\FNHWWnOLJDUHlQHQJUH\KRXQG
PHG WDQNH Sn VNDGRU PHQ SUHFLV  YHFND
LQQDQ 60 EU|W KDQ HQ NOR Sn HQ WUDSS KHP
PD-DJnNWHWLOOGLVWULNWVYHWHULQlUHQVRPYLOOH
plocka bort hela klon, men jag ville att de skul
OHUlGGDGHQ6nYLSURYDGHRFKGHWEOHYEDQ
GDJH RFK GHW OlNWH ¿QW -DJ VWlUNWH XSS GHQ
PHGHSR[\OLPVnGHQOlNWHLKRSSnYHFND
VnYLNXQGHVWDUWDSn60HW
'HW¿QQVHQ¿OPSn<RXWXEHIUnQ60 V|NSn
VDOXNLRFK%\OOH RFKGlUVHUPDQKXUKDQUn
NDUXWI|UDWWDFNHURFKMDJYDUOLWHUlGGDWWKDQ
VNXOOHEOLI|UVW|UGHIWHUGHWWD0HQYLYDUXSSH
L 6WRFNKROP RFK Gn YLVDGH KDQ VLJ KHOW RNHM
+DQlUYlOGLJWVWDELOLVLWWSV\NHRFKPnQJDYLOO
N|UDOLFHQVORSSPHG%\OOHI|UKDQVnVQlOOSn
EDQDQ'HWlUMXYLNWLJWI|UQ\DKXQGDU
9DGJHUGXGLQDKXQGDUI|UIRGHU"
)|UUDYLQWHUQ¿FNGRP$1)ODPPRFKULVPHQ
QXJHUMDJGRP$1)3HUIRUPDQFHVRPlUHWW
mer proteinrikt foder. Och vintertid ger jag ister
VRPMDJK\YODUQHGLPDWHQPHGRVWK\YHO1lU
GHWYDULWNDOOWInUGHMlWWH¿QSlOV7LOOWlYOLQJVGD
JDUQDN|SHUMDJ+LOOVUHFRYHU\IRGHUSnEXUN
'HWEUXNDUGRPDOOWLGInGnGHWlUHQNHOWPHG
P\FNHWQlULQJSnOLWHQPlQJGPDW'HWJHUMDJ
lYHQPHOODQORSSHQQlUYLlUSnOXUHFRXUVLQJ
'HW KDU MDJ VHWW J|U VWRU VNLOOQDG I|U KXQGHQ
)|UVWDWlYOLQJHQYLYDUPHGSnJDYMDJLQJHQ
WLQJRFKGHWV\QWHVGnDWWKDQYDUUlWWWU|WWRFK
VOXW1lVWDWlYOLQJJDYMDJUHFRYHU\IRGHUPHG
YDWWHQ Sn LQQDQ RFK PHOODQ ORSSHQ RFK KDQ
YDUSLJJRFKLQWHDOOVWU|WW
- Har du tävlat mycket på andra banor än
GLQKHPPDEDQDL9lVWHUnV"
-DJ KDU YDULW Sn %RUnV *UH\KRXQG 3DUN RFK

cNHUV NDQDO L cNHUVEHUJD XWDQI|U 6WRFNKROP
PHQGHWWDlUMXYnUI|UVWDWlYOLQJVVlVRQJ8Q
GHU 60YHFNDQ I\OOGH KDQ  nU RFK PDQ InU
E|UMDWlYODIUnQRFKPHGPnQDGHUVnOGHU
9DGW\FNHUKDQRPDWWUHVDSnWlYOLQJDU"
+DQKRSSDUJODWWLQLELOHQPHQNDQLQWHVODSS
QDDYRFKVRYD+DQOLJJHUDOOWLGRFKWLWWDUXW
1XnNHUKDQGDJOLJHQELORFKlULQWHVWUHVVDG
men han fortsätter med sin vana att ligga och
kika ut hela bilresan.
- Om man aldrig besökt en kappbana med
sin saluki varför tycker du man ska prova
SnGHWWD"
)|UDWWKXQGDUQDW\FNHUGHWlUNXORFKDWWGHW
lU K\IVDW VlNHUW I|U KXQGDUQD 'HW LQKlJQDW
med staket, banan är sand och vad jag vet är
GHW LQJD VDOXNL VRP J|U VLJ LOOD VSn NDSSO|S
QLQJ 0DQ lU YlOGLJW QRJD Sn EDQDQ PHG DWW
SORFNDERUWVPnVWHQRFKGHWVNDP\FNHWWLOODWW
HQWUlQDGKXQGJ|UVLJLOOD
'HWlUMXWUHYOLJWDWWWUlIIDIRONRFKRFNVnK\IVDW
HQNHOW'HWlUI|UVWnVOLWHS\VVHOPHGOLFHQVHQ
PHQ lU PDQ LQWUHVVHUDGH DY KXQGDU Vn JnU
GHWDYVLJVMlOY7LGHQlUMXHQI|UGHORPPDQ
tycker att lure coursingtävlingar tar mycket tid
om man inte har det. Jag tycker att har man
VFK\VVWVlOOVNDSRFKYlGUHWlUEUDVnKDUPDQ
MXWUHYOLJWKHODWLGHQRFNVn(QNDSSWlYOLQJWDU
max 2 timmar. Sedan är det klart.
0DQKDUMXDOOWLGWUlQLQJDURQVGDJRFKO|UGDJ
XQGHU VlVRQJ RFK PDQ EHK|YHU LQWH IXQGHUD
YDUWPDQVNDnNDXWDQPDQYHWDWWGHWlUDOOWLG
WUlQLQJGn0DQEHK|YHULQWHWDOLFHQVI|UDWW
SURYD XWDQ WUlQD NDQ DOOD J|UD 7LOO RFK PHG
andra raser kan träna och vill man kan man
N|UDDOODUDVHU'HWJnUDWW¿QQDSnKHPVLGRU
QDQlUGHWlUWUlQLQJSnGLQKHPPDEDQD-DJ
KDU UlWW QlUD PHG  PLO WLOO PLQ EDQD 6HGDQ
har jag Örebro som ligger ca 10 mil bort, men
W\YlUUKDUGHOLWHI|UInLQWUHVVHUDGHI|UDWWN|UD
tävlingar.
- Är det inte problem med för få licensieUDGHVDOXNLVRPNDQWlYOD"
)|U DWW DUUDQJHUD WlYOLQJDU MD )|U GHW ¿QQV
MXHWWWDOOLFHQVLHUDGHVDOXNLPHQW\YlUUIn
som regelbundet tävlar. Jag skulle gärna se
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FHUWRFKP|MOLJKHWWLOOHQFKDPSLRQWLWHOSnNDSS
VnVRPL)LQODQG6NXOOHYLN|UDVnVRPPDQJ|U
L )LQODQG EHK|YHU 6+&) RFK 6.. HQDV RP
GHWWD 0DQ VNXOOH NXQQD N|UD GHVVD FHUWORSS
under en vanlig tävlingsdag.
bU%\OOHXWVWlOOGQnJRQJnQJ"
+DQYDUXWVWlOOGQnJRQJnQJLQQDQMDJWRJKR
QRPRFKVHGDQKDUMDJYLVDWKRQRPSn%RVM|
NORVWHURFKGn¿FNKDQ&.
9DGKDUGXI|USODQHULQI|U"
-DJKDUN|SWHQQ\ELOHQVW|UUHVRPMDJNDQ
VRYDLQnJRQQDWW0LQDSODQHUlUDWWWlYODDOOW
VRP JnU L V|GUD GHOHQ DY 6YHULJH (0NDSS
JnUL%HOJLHQLVHSWHPEHURFKGHWVNDMDJnND
Sn9LKDUHWW'HUE\L+DPEXUJLDXJXVWLVRP
MDJRFNVnWlQNWHnNDWLOORFKVnKRSSDVMDJIn
NRPPD PHG WLOO (0 L OXUH FRXUVLQJ L +ROODQG
%\OOHlUI|UVWDUHVHUYLRFKPHGDWWKDQOLJJHU
SnHSODWVDYKDQDUQD-DJWlQNWHRFNVnnND
WLOO)LQODQGRFKSURYDGlU
'n GHW JlOOHU OF WlQNWH MDJ RFNVn KLQQD PHG
Vn P\FNHW MDJ KLQQHU PHQ NDSSHQ JnU I|UH
9L WlYODGH OF I|UVWD JnQJHQ L 1RUEHUJ RFK Gn
vann hans kullbror och Bylle placerade sig
SnHSODWVRFKYLPLVVDGHSUHFLVFHUWHW6n
KDQJMRUGHGHWEUDlQGnRFKGHWYDUMXI|UVWD
WlYOLQJHQ+DQVSULQJHUP\FNHWO|VPHG5DOSK
RFKGHWlUlYHQEUDWUlQLQJI|UOF5DOSKlUVn
NYLFNVnMDJWURUKHOWHQNHOWDWW5DOSKlUElVWD
WUlQDUHQ'HWlUQRJP\FNHWKDQVI|UWMlQVWDWW
%\OOHlUVnEUD
Tack Thomas

Salukibladet önskar
lycka till med
Bylle under 2011!
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