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Agria Svenskt Avelslopp i Alingsås

Prispallen från Avelsloppet. Fr. v. tvåan Honky Tonk, Catrin Sandgren, MiHK, 31.14,
ettan Crimdon Boa, Catrin Sandgren, MiHK, 1.04 och trean Zoogan, Berit Sundgert,
7HS, 31.20. Läs mer på sidan 7.

Hundkökets
Sprinterderby

Den 12/6 var det final i
Hundkökets Sprinterderby.
Fr. v. tvåan Delight Day, Katarina Lindberg, GHS, 19.04,
segraren Ed Vinn, AnnChristin Holmkvist, SHS,
18.79, trean Hitchin' A Ride,
Wiggfalk, GHS, 19.43. Läs
mer på sid 8.
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Tidningen

SVENSK
HUNDKAPP

OFFICIELLT ORGAN FÖR SVENSKA HUNDKAPPLÖPNINGSSPORTENS CENTRALFÖRBUND
Tidningens redaktion
Tidningen Svensk Hundkapp, c/o Bo Norevik,
Snövits väg 20,135 51 Tyresö.
Tel 08-712 64 41, mob. 070-865 34 13,
E-mail: hundkapp@glocalnet.net
Redaktör och layout: Bo Norevik, se ovan
Ansvarig utgivare: Lars Wicander,
tel 070-432 44 86.
Bidrag till tidningen
Redaktionen vill gärna ha in synpunkter och tips
inför kommande nummer. Du kan maila in dina
bidrag till tidningen, insändare, artiklar, annonser, genom att skriva direkt i mail eller skicka med
bilagor i form av word-filer, bilder i jpg format.
E-mail: hundkapp@glocalnet.net
SHCFs hemsida:
www.shcf.se
Annonspriser:
Svart eller färg, gäller fr.o.m. 2009:
1/1 sida 1.200:–. 1/2 sida 700:–
2 spalt x 85 mm 400:–. 1 spalt x 85 mm 250:–
Medlemmar och klubbar halva priset om annonsen betalas via postgiro vid beställning.
Digitalt material krävs. Medlemmar som önskar
färgannonser, kontakta redaktionen för upplysningar.
För insänt ej beställt material ansvaras ej. Redaktionen vill understryka att innehållet och
utformningen av artikel står för respektive författares räkning och således inte behöver ge
uttryck åt uppfattningar som delas av redaktionen och SHCF:s styrelse. Redaktionen förbehåller sig rätten att ändra i eller korta ner
insända manus.

Nästa nr 4-2010
Kommer ut i september.

Tidningen kommer under 2009-2010 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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Svar på inlaga från
GHS till förbundet
Tidningen tar med svaret, som även är
information till övriga hundkappare.
2010-05-19
Gästrike Hundkapplöpningssällskap
I Er skrivelse tar Ni upp ett antal punkter,
svar som följer.

Tävlande saknar inbetalt medlemskap i SKK för aktuellt år.
Vi har diskuterat frågan och beslutat
att för 2010 gäller följande:
Nytt supplement till regelverket.
Medlemskap i SKK
Vid start av hund i av SHCF sanktionerad tävling eller officiell träning skall
startande, vid anmodan kunna, uppvisa
gällande medlemskort i Svenska Kennelklubben, SKK. I det fall detta inte görs
skall hunden tillåtas starta vid den aktuella tävlingen eller träningen. I de fall
inte giltigt medlemskort kunnat uppvisas
skall tävlingsledaren eller träningsansvarig meddela förbundssekreteraren att
vederbörande inte kunnat visa upp giltigt
medlemskap i SKK.
Inlottnings och startförbud läggs på
vederbörande tills den tidpunkt kopia på
kvitto om inbetald medlemsavgift till SKK
inkommit till förbundssekreteraren.
Vi har valt att arbeta på detta sätt med
utgångspunkt från de resurser vi för tillfället har.

Hundar stryks och efteranmäls på
annan bana efter anmälningstidens
utgång.
Regelverket.
8.21 Tävlingsanmälan
Anmälan av hund till sanktionerad
tävling sker på tid och sätt som anges
i tävlingsinbjudan. Tävlingsanmälan är
bindande.
Det åligger den som anmält hund till
deltagande i tävling att kontrollera att
hunden inlottats i den aktuella tävlingen.
8.23 Återkallad anmälan och utgående
ur lopp
Anmälan till deltagande i tävling får
inte återkallas senare än en timme innan
lottning ska utföras enligt inbjudan. Anmälan avseende hund som är skadad eller
sjuk och vars skada eller sjukdom styrks
av veterinärintyg, får dock återkallas. Veterinärintyg enligt ovan skall insändas till
SHCF:s kansli. Hunds uteblivande från
tävling i övrigt kan, efter insändande av
intyg med orsak till uteblivandet, godtas
av SHCF utan påföljd. SHCF beslutar om
vad som är att betrakta som giltigt förfall.
Tävlingsdomare och/eller banveterinär kan i övrigt besluta om att hund utgår
ur lopp.
Tävlingsdomares beslut om utgående
ur lopp är av disciplinär natur, banve-

terinärs beslut är av veterinärmedicinsk
natur.
Beslutar veterinär om utgående ur lopp
före eller under tävling, skall detta och
orsaken till beslutet antecknas av veterinären på veterinärrapport som insänds till
SHCF:s kansli.
För att åstadkomma en förändring bör
tävlingsledarna samverka. Vidare har vi
anmälan på ett ställe, förbundets hemsida,
så det torde inte vara någon stor åtgärd att
löpande följa denna.

Licenskort för de som har rätt till
depåområdet fanns tidigare, är beslut taget om slopande av detta?
Problemet är att publik och ”vem som
helst” vandrar ut och in i depå under
tävling.
När kansliet lades ned var vi tvingade
ur ekonomisk och att vi saknade personella resurser bl. a. slopa licenskorten.
Sedan är det en ordningsfråga vilka som
befinner sig i depån. Där har den lokala
arrangören att se till att regelverket följs.

Det är inte självklart att alla använder klubbkläder eller visar vilken
klubb de tillhör.
Detta är också en ordningsfråga som
arrangören har ansvar för. Så länge vi är
organiserade i lokala klubbar utgör klubbdräkten ett kännetecken, vi representerar
klubben vid tävling.
Tanken med defileringen är att vi skall
för publik visa upp hundarna och handlern. Defileringen är alltså en marknadsföringsfråga där vi inför publik har möjlighet att visa upp oss. Slarviga defileringar
och ovårdad klädsel ger ju publiken intrycket att vi är inte en seriös sport, vilket
tyvärr ofta blir det bestående intrycket
som publiken tar med sig.

Tävlande hundar hålls inte alltid
inom depån under pågående tävling.
8.29 Rätt till tillträde
Endast utsedda funktionärer och hundägare/licensierade personer äger rätt till
tillträde till depåområde vid tävlingar.
Licensierad person äger rätt att, för
varje medföljande, till tävlingen inlottad
hund, som denne ansvarar för, dvs. tränar
eller är handler för, till sin hjälp anlita en
(1) licensierad person. Medföljande barn
under 16 år behöver ej särskilt tillstånd.
för övrigt tillträde till depåområde utfärdas av tävlingsledning. SHCF kan för
detta utfärda ytterligare anvisningar.
8.30 Vistelse i depå
Hund skall, från och med att den inskrivits vid tävlingsbanan till dess den
deltager i lopp, vistas i depå och där hållas kopplad.
Hundägare/licensierad person är vid
depåvistelse skyldig att följa de direktiv
och ordningsregler som meddelas av depåchef.
Underlåtenhet att följa meddelade diFortsättning sid 4
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Förbundscirkulär 15/2010
Att tänka på inför säsongen
Anna-Lena Landén har plockat fram en
”lathund” över de områden, tävlande,
tävlingsledare och uppfödare, skall beakta under säsongen. Den bygger på praxis
samt utdrag ur regelverket och dess supplement.
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Tävlingsledare:
Tävlingsprogram skickas till hundkapp@
glocalnet.net för införande i Tävlingsinbjudan.
Har ni bytt tävlingsledare så meddela
detta till RegSHCF@gmail.com, samt till
shcf@shcf.se
Anmälan sker via webanmälan på
SHCF:s hemsida. Alla tävlingar som anmälts kommer att läggas ut för webanmälan. Fördelen med webanmälan är att
vi ser vilka hundar som anmälts till alternativbanor och därför kan slippa problem
med felinlottningar. Dessutom förenklar
det för den aktiva hundkapparen att endast ha ett ställe att anmäla.
Anmälningstiden går ut fredag före
tävling, kl 18.00 – sällskap kan få dispens
med förlängd anmälan enligt samma regler som föregående år. Se supplementet till
regelverket punkt 10 och regelverket 8.21
En lista på anmälda hundar kommer
senast lördag förmiddag till respektive
sällskaps tävlingsledare. Vill tävlingsledaren ha information innan dess så finns
en förteckning över webanmälda hundar
på SHCF:s hemsida.
Sällskap som av någon anledning önskar ställa in en tävlingsdag meddelar detta
snarast till RegSHCF@gmail.com så att information kan gå ut på SHCF:s hemsida.
Sällskapen ser till att presentera en anmälnings-/rankinglista så att hundägaren
kan kontrollera att anmälan kommit fram
ordentligt.
Tävlingsledningen i respektive sällskap ansvarar för att hund som lottas in
i lopp har registrerats med nödvändiga
uppgifter hos SHCF!
Utländska hundar som ska tävla måste
registreras på samma sätt som svenska
hundar! Allt för att programblad och re-
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I anledning av att ett antal olika dokument
för rapportering av trial och licenslopp
användes har bifogade dokument tagits
fram. Detta kan Ni hantera i Er egen dator
i enlighet med excel programmet.
Vi ber Er därför att omgående börja använda bifogade blankett. Efter ifyllande
sänder Ni omgående in den till Anna-Lena Landén, RegSHCF@gmail.com.
Han är även tacksam för uppgifter om
problem, störningar med anmälningar,
lottning och startlistor.
Mot bakgrund av vunna erfarenheter
från 2009, vad behöver justeras i reglementet/tävlingsbestämmelserna?
Uppgifterna insändes till e-post: hans.
bohman@bodycote.com, gärna omgående.
Slutligen ber Hans Bohman att sällskapen omgående sänder in uppgifter om
2010 års rubriklopp. Detta för att få en så
komplett tävlingskalender som möjligt.
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Förbundscirkulär 14/2010
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den 26:e maj

Informationen baseras på förbundsstyrelsens cirkulär 14/2010–17/2010. Det kan
förekomma förkortningar i texterna. Hela
cirkulären finns att hämta på SHCFs hemsida.
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Förbundsstyrelse
kongressperioden 2006-2010
Förbundsordförande
Lars Wicander, tfn 070-432 44 86,
fax 08-795 72 33
Vice ordf Hans Bohman,
tfn 0150-263 01, 0705-43 33 38.
hans.bohman@bodycote.com
Sekreterare Gert Henningsson,
Solhallsgatan 11, 504 93 Borås,
tfn 033-25 23 24, 070-645 20 33.
funningen@telia.com
Kassör Eva Salander, S Åbyggev. 57B,
805 98 Gävle, 026-14 56 50.
Ledamot Anna-Lena Landén
tfn 0175-605 04, 070-242 58 80.
al_landen@telia.com
Ledamot Malin Månsson,
tfn 0303-33 91 33, 073-340 59 12
chubbytjejen@hotmail.com
Suppleanter: Katarina Lindberg, 070547 46 87.
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 Gert Henningsson,
Solhallsgatan 11, 504 93 Borås
E-post: shcf@shcf.se
sultatrader ska presenteras rätt och resultat kunna registreras för eventuellt kommande tävlingar.
Lottningen sker enligt den rankinglista

Avelsnytt

Födda
Greyhound
Född dag
10-07-09
10-06-03
10-05-25
10-03-28
10-03-26
10-03-03
10-02-08
09-12-11
09-10-01
09-09-30

Hane
Keop's Naolin
NY Ranger
Fräcke Fredrik
NY Ranger
Morrighan
Motivated Prince
Top Boe
Droopys Maldini
Black Boy
Hallucinate (AUS)

Tik
Keop's Monza
Fabs Coral Lee
Conference
Titan Buff
I am
Bondi Babe
Single Daisy
Peach Passion
Tinctoria
Bluff Princess

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

Uppf/Kennel
Keop's		
Hannemoon
Crimdon
Sjudraget
Anki Persson
Hadesrikes
Crimdon
Heartlines
Stella Dogs
Track and Field

Ort
Gråbo
Vretstorp
Skellefteå
Norsborg
Eskilstuna
Sandared
Skellefteå
Gnarp
Härryda
Hofors

Tel
0302-446 46
0582-910 49
0910-329 12
08-530 282 81
016-500 06 06
033-29 63 53
0910-329 12
0652-240 09
0301-305 18
0290-851 11

Whippet
100521

Gambler

Mocca Mousse

4+6

AxRace

Halmstad

035-444 40

0+4

Parade
Parade
2010-05-23

Hane
Apollons Pearl

Tik
Sparky

Uppf/Kennel
Greyways

Ort
Hölö

Tele
08-551 591 99

Tik
Air Song
Worlass

Uppf/Kennel
Almandins
Crimdon

Ort
Vällingby
Skellefteå

Tele
08-761 13 39
0910-329 12

Planerade parningar
Paras
2010-10
2010-06

Hane
Rumble Impact (IRL)
Eskimo Jack

tidningen Svensk Hundkapp nr 3/2010
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som tagits fram, Innerhundar först sedan
Ytter och sist Mitten.
Sällskapen lottar loppen enligt de förutsättningar som angivits i tävlingsinbjudan och mejlar information om: Lopp,
loppnamn, loppets klass*, prispengar,
starttid för respektive lopp, lottning till
RegSHCF@gmail.com
*Lopp klassas genom att lägga ihop
hundarnas startklass och dela med antal
startande hundar, avrundat till närmsta
heltal.
Då alla uppgifter om lottning och inlottade hundar är insända, återkommer
SHCF med en PDF för programblad senast inom tre dagar.
Då tävling genomförts rapporteras
resultaten in samma dag (!) via Resultatdatabasen – http://resultat.shcf.se/.
Beräkna gärna bankondition och mejla
till RegSHCF@gmail.com för en snabbare hantering och publicering på SHCF:s
hemsida.
Resultat från Trials och Licenslopp mejlas till RegSHCF@gmail.com för registrering och publicering på SHCF:s hemsida.
Rapport om strukna, 0-placerade och
diskvalificerade hundar mejlas även till
SHCF@shcf.se för eventuella påföljder.
Äldre hund, regelverket, regelverket 5.17, supplementet till regelverket
punkt.7
Då hund som fyllt 6 år lottas in i tävlingslopp ska detta – av tävlingsledningen
– meddelas till banveterinär. Banveterinären ska då utföra en grundligare kontroll
av hundens kondition, motsvarande den
genomgång som görs för ett friskintyg.
Veterinären gör en anteckning om genomförda ”frisk-besiktningar” i tävlingsboken
och i veterinärrapporten.
Återkallande av anmälan och utgående ur lopp samt strykning av hund efter
startlista fastställts regelverket 8.23, punkt
9 supplementet till regelverket
Hund som stryks av tävlingsveterinär
stängs av under 10 dagar, eller den tid som
veterinären meddelar.
Tik som stryks p.g.a. löpperiod stängs
av under 20 dagar.
Hund som stryks p.g.a. kennelhosta
stängs av under 20 dagar, detta gäller
även de hundar som ägaren/tränare i övrigt förfogar över.
I samtliga fall gäller att avstängningen
kan hävas genom att friskintyg utfärdat
av veterinär insändes.
Insändandet av uppgiften om strykning skall ske senast tävlingsdagens kväll.
I uppgifterna skall det framgå vilken dag
hunden ströks, om dagen är annan än tävlingsdagen. Vidare skall den orsak som är
underlag för strykningen anges. Sändes
till shcf@shcf.se
Förlängd anmälningstid till tävling,
regelverket 8.21, samt punkt 10 i supplementet till regelverket.
Vid förlängd anmälningstid gäller följade:
När två eller flera närliggande banor
har tävling samma dag, eller dagen före,
eller dagen efter, har alltid den bana som
skall leverera till GR Spel AB ensam rätt
till förläng anmälningstid.
När två eller flera närliggande banor
har tävling samma dag, eller dagen före,
eller dagen efter. Som inte skall leverera till GR Spel AB, har alltid den bana
som har mest hundar anmälda vid anmälningstidens utgång kl 18:00 fredagen
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innan aktuell tävlingsdag.

Uppfödare:
Uppfödare ska ansöka om C-Licens oavsett ”verksamhet”, C-Licensen är kostnadsfri!
För publicering av Kennelnamn och
Parningsinformation betalas en summa
till SHCF, för närvarande 300:- (2010).
Uppfödare anmäler in till SHCF när
en parning planeras, tik har parats, valpat eller gått tom. Uppgifter om planerad
parning/parning/valpning ska innehålla
datum, hane och om tiken eventuellt är inlånad. Om tiken gått tom meddelas detta
annars anges antal valpar av respektive
kön.
Innan valpar registreras hos SKK ska
namnen godkännas av SHCF, detta för
att undvika att hundar förväxlas eller att
samma namn återkommer hos flera individer.
När valparna registrerats hos SKK
skickas en kopia av stamtavlans förstasida
in till RegSHCF@gmail.com tillsammans
med chipnummer.
Vid försäljning av hund fylls ägaranmälan i och skickas till RegSHCF@gmail.
com

Tävlande:

�������� ���������

Se till att alla avgifter är betalda: SKK,
SHCF, Sällskapet – både för dig själv och
för tävlande hundar (som inte är äldre än
6 år) med licens.
����������� ���������
Ett tips, ha alltid med Dig SKK:s medlemskort, enklast att ha det i tävlingsboken så är det alltid på plats när Du tävlar.
Vid eventuell utökning av Licens alternativt ny ansökan ska detta ske till SHCF,
�����������
UtbSHCF@gmail.com!
Kontrollera att uppfödaren skickat in
de uppgifter som behövs, till SHCF. Om
inte – komplettera med nödvändiga uppgifter!
Innan hund
tar Sololicens måste alla
������
nödvändiga uppgifter ha inkommit till
SHCF, en tävlingsbok för hunden ska ha
utfärdats, ägare/tränare ska ha genomgått och godkänts i B-licensutbildning.
Den som ansvarar för tävlingshund,
�����
ägare/tränare,
ska� ha kännedom om och
efterleva de regler som sporten följer;
SKK, SHCF, Jordbruksverket m.m.
Äldre hund, regelverket, regelverket
5.17, supplementet till regelverket punk.7
Då hund som fyllt 6 år lottas in i täv����� �� ���������������������
lingslopp ska
detta – av tävlingsledningen
1�!�������#������������������
– meddelas till banveterinär. Banveterinären ska då utföra en grundligare kontroll
av hundens kondition, motsvarande den
genomgång som görs för ett friskintyg.
Veterinären�����
gör en�anteckning om genomförda ”frisk-besiktningar” i tävlingsboken
och i veterinärrapporten.
Skaderapportering vid tävling/träning, anmälan om avlivning, regelverket
3.3., 5.20, samt punkt 11 i supplementet
till regelverket
Skaderapportering vid tävling:
Hund som skadas vid tävling skall
undersökas av banveterinär, skadan skall
alltid anges i veterinärrapporten.
Skada kan ha inträffat under tävling,
men visar sig inte förrän ett till två dygn
efter tävlingen. Här har tränare/ägare, att
rapportera detta på eget initiativ till SHCF
senast tredje dygnet efter tävlingen. I det
fall skadan medför veterinärbesök är det
bra om veterinärrapport bifogas.

Skaderapportering vid träning:
Eftersom det oftast vid träning inte
finns någon banveterinär närvarande har
alltid tränare/ägare att rapportera skada
enligt ovan.

Förbundscirkulär 16-1/2010
Ny klassningsmall tider för 2010, korrigerad upplaga
Ett fel hade insmugit sig i VHS uppgifter
rörande stayerdistansen detta är tillrättat
nu.
Förbundsstyrelsen har tagit beslut om
nedanstående klassmall för 2010. Denna
gäller från och med säsongens början.
Denna kommer senare att återfinnas i reviderat supplement till regelverket.
Skälet till en ny tabell är att i den tidigare var det för svårt att nå klass 1 samtidigt
som allt för få hundar återfanns i klass 5.
Se tabell nästa sida.

Förbundscirkulär 17/2010
Ny kontaktlista till förbundsstyrelsen samt arbetsfördelning.
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Svar till GHS forts fr sid 2
rektiv rapporteras till tävlingsdomare som
beslutar om omedelbar åtgärd.
Tävlingsdomaren skall dessutom rapportera det inträffade, efter genomförd
tävling, till SHCF som kan besluta om ytterligare påföljd enligt kapitel 1.12. SHCF
kan besluta om att prispengar skall förverkas eller hållas inne under utredning.
Detta är också den lokala arrangörens
uppgift att se till att gällande regler följs.
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Tiden för depåstängning 1 timme före
första start är väldigt olika banor
emellan.
8.27 Inställelse till tävling
Hund som skall delta i tävling skall
vara på plats senast på den tid som angivits i inbjudan. Hund räknas som anländ till tävling när den antecknats som
närvarande av tävlingssekretariatet. Sen
ankomst kan medföra avstängning från
tävlande och startavgiftens förverkande.
Här har den lokala arrangören att i
tävlingsinbjuda att ange senaste inställelsetidpunkt.
ID-koll av hundar sker inte alltid inför
start, ofta pga. att chip-läsare eller funktionär saknas för den uppgiften.
8.32 Identitetskontroll
Identitetskontroll av i tävling ingående
hund skall ske vid två tillfällen under tävlingsdagen.
1. I samband med veterinärbesiktning.
2. När hundarna samlats upp i paddock inför start. Vid identitetskontroll enligt 1 och 2 (ovan) skall även avvikelse av
hunds tävlingsvikt kontrolleras.
Enligt ovan skall alltid identitetskontroll genomföras göras av behörig person, som regel vågpersonalen. SHCF har
försett samtliga banor med chip-läsare.
Också en ordningsfråga som den lokale
arrangören har ansvar för.

Viktreglerna - olika bedömningar vid
olika banor.
8.33 Hunds tävlingsvikt. (Regelverket)
Hunds tävlingsvikt skall kontrolleras
och införas i tävlings/tränings rapport
vid trial, licenslopp, och vid varje tävlingstillfälle.
Detta ska sedan inrapporteras till
SHCF: s kansli senast dagen efter.
Innan tävling skall hund kontrollvägas.
För att hunds tävlingsvikt skall godkännas vid tävlingslopp gäller vid första
vägningen:
– för hund som har en tävlingsvikt upp
till 30 kilo, accepteras 1,0 kilos avvikelse.
– för hund som har en tävlingsvikt
mellan 30-40 kilo accepteras 1,5 kilos avvikelse.
– för hund som har en tävlingsvikt över
40 kilo accepteras 2,0 kilos avvikelse.
(OBS! Detta har ändrats, se 2 nedan.
Red anm.)
För att hunds tävlingsvikt skall godkännas vid tävlingslopp gäller vid andra
vägningen att hundens vikt inte ökat med
mer än 50 % eller minskat med mer än
100 % av ovanstående avvikelsetoleranser. Vid större viktavvikelser vid andra
vägningen avgör veterinär om hund skall
tillåtas starta.
Ovan angivna avvikelser accepteras i
jämförelse med vad som, vid föregående
tävlingstillfälle, antecknats i hunds resultatrad.
2. Hunds tävlingsvikt, Supplementet
till regelverket
Hund som överskrider eller underskrider de toleransnivåer, som anges i regelverket vid första invägningen, skall inte
meddelas tävlingsförbud förrän veterinären har gjort en veterinärmedicinsk bedömning om hundens samlade hälsostatus inför en eventuell start.
Vid andra vägningen gäller för samt-
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skall godkännas vid tävlingslopp att hundens vikt inte ökat med mer än 50% eller
minskat med mer än 100 % av angivna
avvikelsetoleranser. Vid större viktavvikelser avgör veterinär om hund skall tillåtas starta.
Regelverket lämnar inte någon möjlig-
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het till lokala varianter. Det förbundsstyrelsen nu gjort är att förflytta ansvaret vid
den första vägningen från vågpersonalen
till tävlingsveterinären. Men även efter
denna förändring finns inte möjligheten
till lokala variationer.
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Inkomstuppgifter skickas inte alltid
till de tävlande.
Förbundsstyrelsen har i tidigare cirkulär framhållit vikten av att inkomstuppgifter lämnas. Vi är en ideell och allmännyttig förening som lyder under den lagstiftning som finns i Sverige. Det innebär
att vi dels åtnjuter vissa förmåner och dels
har vissa skyldigheter.
Att inte lämna inkomstuppgifter skulle
kunna allvarligt skada sportens anseende.
Vilket i sin tur kan leda till icke föraktliga
skador på verksamheten.
I det fall en skatterevision skulle genomföras mot sällskap som ej lämnat inkomstuppgift till person som emottagit
prispengar. Eftertaxeras sällskapet och berörda personer. Samtidigt skulle troligen
våra framtida speltillstånd ifrågasättas.
Detta är en fråga om vad vi har för moral
och etik i vår verksamhet.

"Fria" tolkningar av tillåten distans
per tävlingsdag/hund.
3.8 Vila
Det åvilar licensierad och registrerad
person att tillse att registrerad hund ges
tillräcklig vila mellan tävlingar och tävlingslika träningstillfällen. Hund som inte
är färdigvuxen får inte ansträngas så att
hundens utveckling sätts i fara.
Tillräcklig vila är minst 2 tävlingsfria
dagar mellan tävlingar och tävlingslika
träningstillfällen, dock får hund maximalt delta i högst tre lopp inom en fjortondagarsperiod. Som lopp räknas även
träning. Den sammanlagt längsta tillåtna
distansen en hund får springa samma
tävlingsdag är 900 meter. Om synnerliga
skäl föreligger kan tävlingsdomaren, efter
godkännande av veterinär, tävlingsledare
och samtliga inblandade hundägare, tillåta omlopp även om gränsen 900 m passeras. Som synnerliga skäl kan räknas större
kvalificeringslopp och finaler, utländskt
deltagande o liknande. Väderförhållanden och bankondition skall beaktas.
Tävlingsdomare skall skriva särskild
rapport med motivering till beslutet till
förbundsstyrelsen efter varje enskilt fall.
Unghund får inte utsättas för träningsmoment på bana efter fast installerad harattrapp före 12 månaders ålder.
8.51 Ogiltigförklaring av lopp
och omlopp
Tävlingsdomare har rätt att besluta om
att lopp skall ogiltigförklaras enligt vad
som stadgas nedan. Om så beslutas skall
omlopp ske.
Omlopp får dock ske tidigast 30 minuter efter det att det ogiltigförklarade loppet avslutats.
Innan omlopp får genomföras skall
samtliga i loppet deltagande hundar genomgå ny veterinärbesiktning. Om banveterinären vid sådan besiktning beslutar
om att hund skall utgå skall detta antecknas i tävlingsrapportens resultatruta.
Beslut om ogiltigförklaring kan fattas i
följande fall:
1. Om startboxen inte fungerat tillfredställande vid start.
2. Om fel uppkommit på harattrappen
eller dess mekanism eller om den i övrigt
inte fungerat tillfredställande.
3. Om loppet störts genom yttre påverkan så att det framstår som uppenbart att
loppets sportsliga karaktär äventyrats.
Innan tävlingsdomare fattar beslut om
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ogiltigförklaring skall han inhämta kurvkontrollanternas uppfattning.
8.52 Begränsning av antal lopp
Hund får inte delta i mer än två tävlingslopp varav ett omlopp under en och
samma tävlingsdag. Sådant lopp, inklusive omlopp, räknas som ett lopp avseende
hunds vila mellan lopp.
Regelverket, se ovan lämnar ej heller
här något utrymme för lokala tolkningar,
utan anger precist vad som gäller. Ansvarig för dessa frågor är ägare och bandomare.

0-placeras. Vändande av hund i startbox
får endast ske av startfunktionär.

På banan: Startnummer ej synligt vid
defilering.

Som Ni ser ovan finns det mesta av
Era frågeställningar reglerade. Ytterligare
regler förändrar inte situationen.
Det är nu en gång så, när det gäller
regler, att de skall vara befogade och uppfattas som rättvisa av de som omfattas
av dem. Men det kräver alltid att de som
omfattas av reglerna även kan dem.
När det gäller om reglerna är befogade eller inte, skall det ställas mot den
omvärld som vi lever i, där sporten både
internationellt och nationellt starkt ifrågasätts av vissa grupper. Merparten av
de regler vi har sätter hundarna i främsta
rummet vad avser ett bra djurskydd och
god omvårdnad av hundarna.
Om reglerna uppfattas som rättvisa beror helt på kunskapen om varför regeln
finns. Med andra ord hur har vi lyckats att
informera och utbilda om innehållet i vårt
regelverk ute hos våra sällskap och deras
medlemmar.
I de regler vi har finns det alltid en
ansvarig. Men det viktiga är hur jag som
enskild medlem ställer mig till de olika
frågorna. Har jag inställningen att det är
”någon annan” som har ansvaret ställer
jag mig samtidigt utanför verksamheten.
Jag har alltid som medlem skyldigheten
att påtala när något är fel, antingen till
sällskapet eller om detta inte hörsammas
till förbundet. Alltså visa civilkurage,
samtidigt som frågan tas upp när den inträffar, inte veckan efter, eller ännu senare,
utan med en gång. Jag måste alltid som
medlem fråga mig, vad kan jag göra för
verksamheten för att förbättra den utifrån
de förutsättningar som finns.
Slutligen ber vi få tacka för Er skrivelse, då den är allmängiltig delges samtliga
sällskap.
Med vänlig hälsning
Svenska Hundkapplöpningssportens
Centralförbund
Gert Henningsson e.u.

8.37. Defilering
Inför varje lopp skall defilering ske
med deltagande hundar. Tävlingsledare
bestämmer om det närmare genomförandet av defileringen. Defilering skall dock
alltid ske på sådant sätt att hundarnas
startnummer klart framgår.
Den som underlåter att följa tävlingsledares beslut kan ådra sig påföljd enligt
kapitel 1.12.

Traktor/sladdmaskin tajmas sällan
till defilering/presentation.
Som sagts ovan det är viktigt vad vi gör
när vi har publik närvarande. Allt vi gör
observeras av publiken, och de intryck de
får av detta tar de med sig hem. Om vi påstår att vi är seriöst arbetande föreningar
är det naturligtvis viktigt att vi visar det
utåt. Det är nästan alltid så att en person
som upplever något negativt talar om det
för minst tio andra personer, vilka i sin tur
talar om det för…..
Positiva upplevelser har inte samma
automatiska spridningskraft.

Harmaskin körs under defilering.
8.45 Harattrapp
Harvagnen bör inte köras när hundarna
befinner sig på banan för defilering och inför start. Harvagnen bör inte bringas i rörelse förrän samtliga hundar befinner sig
i startboxarna Om harvagn drivs med inbyggd motor får denna inte startas förrän
hundarna kallats till start och befinner sig i
startområdet omedelbart bakom startboxarna. Under loppet skall harvagnens attrapp köras på ett lämpligt avstånd till fältet, 8-14 m framför ledande hund. Närmare instruktioner föreligger i supplement.
Haratrapp kan förses med squeeker.

Oordning när de tävlande går in bakom burarna. Startern låter ofta de
tävlande gå som de vill vilket leder
till att det ofta blir rörigt. Handler
påverkar hund som är insatt i startbur.

Handler som korsar bana före start
och under lopp.
Detta är en säkerhetsfråga för de tävlande och arrangerande sällskap. Samtidigt kan förfarandet medför att hundarna
påverkas på ett otillåtet sätt.
De här sista 5 frågorna är till viss del
reglerade i regelverket. Men de uppstår
alla i att organisationen vid tävlingar brister.

8.44 Förbud mot påverkan av hund
Efter att hund placerats i startboxen får
den inte påverkas av hundförare eller annan genom tillrop, slag på boxen eller på
något annat sätt.

Handlern, inte startern, vänder felvänd hund i startbur.
8.43 Hund som vänder i box
Hund som efter det att den insatts i
startbox och bakre lucka stängts vänder
sig i boxen får endast vändas rätt en gång.
Står hund felvänd efter det att loppet startat skall den, om möjligt, tas ur loppet och
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Agria Svenskt Avelslopp 2010
D

et är något magiskt med detta lopp.
Inför Avelsloppet 2010 kände till
och med många av de mest inbitna Avelsloppsentusiasterna en känsla av
slentrian och talade mest om hur fint allt
var förr. Men så hände det något. Så som
det alltid gör. Under resans gång så stiger
spänningen, man får sin favorit, man ser
något intressant hos en hund man inte sett
förut, nerven gör sig påmind helt enkelt.
Och väl framme vid finaldagen så är man
där igen, engagerad, spänd och full av
förväntan.
Årets Avelslopp var utan tvekan något
tunnare än vanligt men toppen var det
inget fel på. Det visade sig ganska fort att
det skull bli den duell som många förutspått; väst mot norr, Zoogan mot Crimdon
Boa. Båda favoriterna vann sina försökslopp tillsammans med Magic Journey och
Honky Tonk. Den som övertygade mest
under försöken var utan tvekan Crimdon Boa som fullständigt pulveriserade
allt motstånd med sin tid 30,81, nästan
sju tiondelar bättre än närmsta hund. I
semifinalerna däremot var det Zoogan
som var den snabbare av dem, nu på en
ännu bättre tid än den Crimdon Boa gjort
i förra omgången. Båda vann även sina
semifinaler men bakom dem var det två
andra herrar som stod för varsin enastående prestation. Både Magic Journey och
Honky Tonk totalmissade starten i sina
respektive semifinaler men zickzackade
sig genom fältet och tog sig till varsin
andra platsen och därmed vidare till final.
Dessa prestationer till trots så var det inför finalen egentligen bara två hundar det
talades om, återigen Zoogan och Crimdon
Boa.
Dessa båda herrar kom ju båda meriterade till loppet och gick därifrån med ytterligare en fin placering i sina protokoll.
Precis som vanligt dök det därutöver upp
nya profiler och hundar som överträffade
sig själva fast de inte stod som segrare i
slutändan. En av dessa var definitivt Michelle Perry. Hon kom från ingenstans. I
bagaget fanns blott en seger och den i ett
klass långt ifrån de lopp som favoriterna
Zoogan och Crimdon Boa brukar ägna sig
åt. Men hon halkade med från försöken
utan att göra något större väsen av sig. I
semifinalen kom hon smygande bakifrån
och satte stopp för ett av hemmahoppens,
Chuck Berry, vidare avancemang. I finalen var hon förstås tidernas outsider och
borde ju inte ha med täten att göra. Men
det är det som är det coola med hundkapplöpning, att det har ju hunden ingen
aning om. Så vad gör då Michelle Perry, jo
hon smäller ur buren, tar häng på Crimdon Boa och kastar sig in framför Zoogan
in i första böj och det går ett sus genom
publiken. Därifrån tar dock den förutsägbara verkligheten över. Zoogan passerar
henne redan i kurvan och det övriga fältet
gör detsamma. Michelle Perry slutar sist
men vinner ändå en plats i våra minnen.
För Crimdon Boa startade dock finalen
enligt plan, han satte starten och kom in
i första böj i en knapp ledning. Zoogan

däremot kom inte riktigt iväg som han
önskat och fick då alltså helt oväntat Michelle Perry framför sig in i kurvan. Han
passerade henne men fick gå i ytterspår
vilket förstås inte underlättade i jakten
på den undflyende Crimdon Boa. Magic
Journey och Honky Tonk tog det som vanligt lite lugnt i början men avancerade allt
eftersom och i sista kurvan hade Honky
Tonk tagit sig fram till täten. I utgången
ur sista kurvan kilade han in sig mellan
Zoogan och Crimdon Boa och minskade
därmed återigen Zoogan chans att komma ikapp sin antagonist. Istället kunde
Crimdon Boa sträcka ut på sitt innerspår
och ta sig i mål en längd före Honky Tonk
som följdes av Zoogan på ungefär samma
avstånd. Därefter kom Magic Journey och
sist Michelle Perry.
Så överst på prispallen fick vi ställa
den som rest längst. Crimdon Boa (Westmead Lark - Uptown Girl) är uppfödd av
Crimdon Kennel. Han ägs och tränas av
Catrin Sandgren och tävlar för Midlanda
Hundkapp. Han segrade på 31,04 och han
klädde utmärkt i det klassikt blåa vinnartäcke som då blev hans.
Svenskt Avelslopp:
1. Crimdon Boa, 31.04
2. Honky Tonk, 31.14
3. Zoogan, 31.20
4. Magic Journey, 31.45
5. Michelle Perry, 31.63

Agria Svenskt Avelslopp
Invitational
I Agria Svenskt Avelslopp Invitational
startar de sex hundar som noterat de bästa
tiderna under de olika kvalloppen utav
de som inte tagit sig till final. Detta loppet skulle bli en strid på kniven mellan
Keop´s Napolion och Run For It. De var
jämna ut ur box och hängde ihop upp mot
kurvan. Napolion höll dock sitt innerspår

Avelsloppsvinnaren Crimdon Boa och Catrin
Sandgren.

vilket gjorde att Run For It fick släppa lite.
Hon bet dock i och mot slutet av loppet
hotade hon igen.
Borta vid harstopp stod två mattar och
hejade. Den ena kanske lite mer än den
andra ty Keop´s Napolions matte; Irene
Johansson, hade nämligen lovat att om
hennes lille gunstling vann så skulle hon
bada med grodorna i dammen. Och Irene
hon gillar inte grodor...
Så visst hejade båda mattarna på sina
vovvar men när mållinjen närmade sig så
måste väl ändå Irene ha funderat på det
där med grodorna. Det gjorde dock inte
Keop´s Napolion utan han gav allt och
lyckades, trots en urstark Run For It, hålla
undan hela vägen. Keop´s Napolion vann
till slut på 31,74, blott en hundradel fram-

Starten i Agria Svenskt Avelslopp Invitational.
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för Run For It. Trea var Crimdon Peritas
som smugit sig fram bakom tätduellen.
Keop´s Napolion är uppfödd av Keop´s
Kennel, tävlar för GHK/SDA och ägs och
tränas av Irene Johansson, som efter sitt
dopp måste anses vara lite tuffare än oss
andra.

Övriga lopp på Mariedal
Under dessa första tävlingar avhölls även
några andra av Västsveriges klassiska
lopp. I Charlie Brown Cup slogs det banrekord förra året och så även i år. Det var
Mystic Moon som slog till redan i semifinalen och putsade det gamla banrekordet
med ytterligare en tiondel. Hon vann även
finalen framför hemmahundarna Kinke
och Cocktail. Mystic Moon är uppfödd,
ägs och tränas av Hanne Andersen som
tävlar för ÖHK.
Även Göteborgs Grand Prix gick av
stapeln och precis som förra året gick det
som ett poänglopp. I försöket vann Hades
Pearl över sin bror och främste konkurrent Apollons Pearl som annars inte brukar ge bort segern på Mariedal Park. Trea
den dagen var Hiawatha, alltså ett lopp
som på många sätt påminde om de vi ofta
såg i höstas.
Till finalen hade det dock skett en förändring. Till allas stora förvåning var det
nämligen Hiawatha som var först ur burarna, tätt följd av Hades Pearl och Pretty
Moon. Denna öppning fick till och med
vår rutinerade speaker att halka lite på
orden. Men Hades Pearl hade inte för avsikt att ge sig. Mellan Hiawatha och railen fanns gott om plats och den tog han.
Sida vid sida fortsatte de loppet igenom
men på målrakan gick Hiawatha återigen
lite långt ut och gav därmed Hades Pearl
chansen att avgöra. Hades Pearl vann tillslut både finalen och totalsegern. Två blev
Hiawatha och trea Apollons Pearl. Hades
Pearl är uppfödd, ägd och tränad av Madelene Karlsson och Patrik Andersson,
numera tävlandes för 7HS.

Malin Månsson

Irene Johansson i dammen efter segern.

8

Göteborgs Grand Prix

Hanne Andersen, ÖHK, efter seger i Charlie
Brown Cup med Mystic Moon.

Försommar
på Åkers Kanal
Tävlingarna på Åkers fortsatte i maj
och juni, vi hade lite hundar anmälda och fick köra flera tävlingar med
få lopp, trots att det fanns sponsrade lopp. Det var mest SHS egna
hundar till start. Klubbarna norr om
Gästrike, var knappt här.

L

ördagen den 22/5 var det dags igen,
nu med 7 lopp. Huvudloppen var
semifinalerna i Easter Rose Bowl,
ett speciallopp för tikar, där semfinalerna
gick på sprint och finalen på medeldistans. Seger alltså till den tik, som var mest
allround. Loppet som vanligt sponsrat av
Lars och Anita Wicander, WiCans kennel.
Ett whippetlopp över 320 m vanns av
Umberto, Krister Säll, SHS, 21.37 före
Peggy Lundqvists Umambo, SHS, 21.67.
Snabbast på 320 m var Mr Speed, Helené
Lius, SHS, som vann på fina 18.77, före
Vätö Grabben, 18.95. Vi fick även se en fin

debut av Advantage, Lars o Anita Wicander, SHS, som debuterade med seger på
fina 32.60, före Talisker, 33.12.
Easter Rose Bowls första semifinal togs
hem av Rosa Parks, Christina Glimskog,
SHS, 18.83, tvåa här Albertina, My Leffler,
SHS, 18.88, trea och finalist Velociraptor,
Susanne Almén, SHS, 19.72. En lovande
årsdebut av Rosa Parks, som nog är starkast på medeldistans, så det bådade gott
inför finalen.
I semifinal två fick vi en seger till Cimbria, här vann Cherokee, A Nordin, CIM,
på fina 18.67, före Allison Felix, Monica
Nyman, GHS, 19.03, trea Balla Singoalla,
Annelie Svarvén, SHS, 19.11. Även Balla
Singoalla har sin bästa distans kvar, 550
m.

Final i Easter Rose Bowl
Lördagen den 29/5 var det dags igen, nu
med 6 lopp. Finalen i Easter Rose Bowl var
huvudlopp. Innan den fick vi se Advan-

Easter Rose Bowl, Rosa Parks, Balla Singoalla, Lars Wicander, Albertina.
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tage, Lars och Anita Wicander göra ett bra
lopp på 320 m med seger på 18.55, ett prov
inför Sprinterderbyt. Två blev Ed Vinn,
Ann-Christin Holmkvist, SHS, 18.67.
I finalen i Easter Rose Bowl, startade
Balla Singoalla med kurvplaceringarna
5, 3, 3, 1 och seger på 32.67, för Annelie Svarvén, SHS, även tvåan Rosa Parks
kom bakifrån med kurvorna 4, 4, 4, 2 och
33.08 för Christina Glimskog, SHS, trea
blev Albertina, My Leffler, SHS, 33.24, efter ledning i tre kurvor. Fyra Cherokee,
33.47, femma Velociraptor, 34.02 och sexa
Allison Felix, 34.05.

Nualas Star Challenge,
Hundkökets Sprinterderby
semifinaler
Lördagen den 5/6 hade vi 8 lopp, samt ett
Salukilopp där hundarna sprang en och
en. Bäst i de graderade loppen var Hanky
Panky, Pia Aalto, SHS, som vann 320 m,
på 18.84.
Sedan följde semifinaler i Hundkökets
Sprinterderby, i första semifinalen visade
GHS hundarna klass genom att bli etta
och tvåa. Först ut var dock Vätö Grabben, Kent Lindgren, SHS, startsnabb som
vanligt, fick strul i kurvan och blev trea
på 19.28. Hitchin' A Ride, Wiggfalk/Ehrnlund, GHS, fick en dålig start var bara
fyra i första böj, men gjorde sen ett bra
lopp till seger på 19.12. Tvåa hela vägen
var Delight Day, Katarina Lindberg, GHS,
19.24. I den andra semifinalen fick SHS
hundarna visa upp sig. Snabbast ut var
Mr Speed, Helené Lius, SHS, det blev en
tredjeplats på 18.75 och finalplats. Vinnare
av loppet blev Ed Vinn, som var tvåa in i
kurvan och sen tog över till vinst på 18.59
för Ann-Christin Holmkvist, SHS. Lars
och Anita Wicanders nya stjärna Advantage startade med en fjärdeplats in i första
böj, men drog sen på utvändingt till en
andraplats på 18.65.
Små & Stora Tassar Cup var öppen för
de lägst klassade över 550 m. I den första
semifinalen vann Xanadu, Anja Mårtensson, SHS, 33.51, före Staffan, My Leffler,
SHS, 33.65, till final även Apollo XIII, Maria Blomkvist, SHS, 33.69. I semfinal två
debuterade Jack, Bo och Peter Norevik,
SHS, med seger på 33.28, efter kurvorna
4,4,3,2. Tvåa Hanni Ball, Eva Jacobsson,
SHS, 33.36, trea Baze Hunter, Gustav o
Lena Nyström, SHS, 33.44.
Nästa lopp var första semifinalen i Nualas Star Challenge, sponsrat av Birgitta
Söderberg, uppkallat efter Nualas Star,
som var aktiv i början av 2000-talet. Loppet var öppet för högsta klassen över 550.
Förra årets derbyvinnare Talisker, Maria Blomkvist, SHS, vann första semifinalen på fina 32.40, före Ruff, Ann-Christin
Holmkvist, SHS, 32.72, trea Atlas Gotcha,
Anna-Lena Landén, SHS, 32.86. Fina tider till finalisterna! I semifinal två visade
Rosa Parks fin form för Christina Glimskog, seger på 32.52 efter ledning hela vägen. Tvåa Tärna, Jan och Kerstin Halldoff,
SHS, 32.95, trea Tyrannosauros, Mona Augustsson, SHS, 33.19. I Karavanloppet för
Saluki var Hazz Hamle, Anders Westin,
SHS, snabbast med 39.15.

Nualas Star Challenge,
Hundkökets Sprinterderby
Finaler
Lördagen den 12 juni, 7 lopp och fina-

Nualas Star Challenge, fr. v. tvåan Atlas Gotcha, Anna-Lena Landén, SHS, 32.81, segraren Rosa
Parks, Christina Glimskog, SHS, 32.55, sponsor Tommy Berglund, trea Talisker, M Blomkvist,
SHS, 32.97

Hundkökets Sprinterderby, fr. v. tvåa Delight Day, Katarina Lindberg, GHS, 19.04, segraren Ed
Vinn, Ann-Christin Holmkvist, SHS, 18,79, trea Hitchin' A Ride, Wiggfalk, GHS, 19.43.

Små & Stora Tassar Cup, fr. v. tvåa Apollo XIII, M Blomkvist, SHS, 33.28, sponsor Therése Asplund, etta Jack, Peter Norevik, SHS, 33.17, trea Xanadu, Anja Mårtensson, SHS, 33.70

ler i tre cuper. I de graderade loppen fick
vi se två fina segertider, Run Riot, Kent
Lindgren, SHS, vann 320 m på 18.65, före
Geronimo, 18.74. På 550 m vann Reflection, Therese Johansson, GHS, på 32.91.
OS-loppet vanns av Moonami, Linda Edberg, VHS, 33.22, före Crimdon Frankly,
Helené Lius, SHS, 33.62.
Första finalen var i Små & Stora Tassar
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Cup, sponsrat av Therése Asplund. Det
blev återigen seger för Jack, Bo och Peter
Norevik, SHS, 33.17, nu efter kurvorna
5,5,3,2, altså en stark avslutning. Tvåa
Apollo XIII, Maria Blomkvist, SHS, 33.28,
trea Xanadu, Anja Mårtensson, SHS, 33.70,
fyra Staffan, 33.71, femma Hanni Ball,
33.93, och sexa Baze Hunter, 34.06.
Nästa final var Nualas Star Challenge,
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för eliten på 550 m. Här gjorde Rosa Parks
en bra spurt till seger, efter att ha legat två
hela loppet, seger på fina 32.55, för Christina Glimskog, SHS. Tvåa Atlas Gotcha,
Forest Lake Stable, tränare Ann-Lena Landén, SHS, 32.81, trea Talisker, Maria Blomkvist, SHS, 32.97, fyra Tärna, 33.29, femma
Tyrannosauros, 33.51, Ruff struken.
Dagens sista lopp var finalen i Hundkökets Sprinterlopp, en klassiker på sprint.
Favoriter var Ed Vinn och Advantage efter
deras fina tider på sprint under säsongen.
Starten gick och hundarna var tätt ihop
in i första böj, utvändigt gick Advantage
först in i böjen men långt ut, kom inte in
och fastnade och föll olyckligt samt bröt
benet illa, som det sen visade sig. Vårens
hund på Åkers är inte med nu på ett tag,
benet är opererat och vi får se hur det går.
Luften gick ur oss i tornet, men loppet
fortsatte, vinnare blev Ed Vinn, 18.79, före
Delight Day, 19.04. trea Hitchin' A Ride,
19.43, fyra Mr Speed, 19.68, femma Vätö
Grabben 19.74. Det var en dyster stämning vid prisutdelningen.

Prispallen i Magentas Lopp. fr. v. tvåan Rosa Parks, Christina Glimskog, SHS, 32.75, segraren
Jack, Peter Norevik, SHS, 32.72, sponsor Minnea Hulting, trean Atlas Gotcha, Anna-Lena Landén, SHS, 32.85, fyra Ruff, Ann-Christin Holmkvist, SHS, 32.99, femma Tärna, Kerstin Halldoff,
SHS, 33.15.

Magentas Lopp Semifinaler
Söndagen den 27/6 fortsatte vi, nu med
bara 5 lopp, det var ju midsommar, vi
hade avsatt dagen för derbyt, men flyttade sen derbyt till augusti.
Det innebar att vi i stället körde Magentas Lopp, sponsrat av fam Hultings,
öppet för eliten på 550 m. Tio bra hundar
till start. I första semifinalen gick Ruff,
Ann-Christin Holmkvist, SHS, till ledning och ledde i alla böjar, det blev till
slut en andra plats på 32.93, Tärna, Kerstin Halldoff, SHS, hade en andraplats på
gång, det blev till slut tredjeplats på 33.24.
Advantages bror Jack, Peter och Bo Norevik, SHS, fick ta över efter sin bror, ställde
upp i Magentas Lopp med klass M3, startade långsamt hade kurvorna 5, 5, 3, 2
och spurtade sen till seger på 32.91. I den
andra semifinalen fick vi se en duell mellan Sprinterderbyvinnaren Ed Vinn och
Rosa Parks, som haft två segrar senast på
32,5 tider. Ed Vinn gick till ledningen och
ledde fram till upploppet, men sen kom
Rosa Parks starkt och vann på 32.57 för
Christina Glimskog, SHS, tvåa Ed Vinn,
Ann-Christin Holmkvist, SHS, 32.64, trea
Atlas Gotcha, Forrest Lake Stable, tränas
av Anna-Lena Landén, SHS, 32.79.
Denna dag kördes även Slaney Steppie
Sprint, sponsrat av Almandins Kennel,
öppet för lågpoängtikar över 320 m. Det
blev den snart sexåriga tiken Go Mary
Lou, Nilbrink/Rydqvist, SHS, som vann
på 19.16, före Josefina, Kerstin Halldoff,
SHS, 19.26.

Moulin Rouge Cup, fr. v. tvåan Apollo XIII, Maria Blomkvist, SHS, 33.06. segraren Mr Speed,
Kari Lius, SHS, 32.90, sponsor Lilian Afzelius, trea Staffan, My Leffler, SHS, 33.20, fyra Rosalina,
Mats Wahlberg, SHS, 33.27, femma The Power, Helené Lius, SHS, 33.45 och sexa Baze Hunter,
Gustav Nyström, SHS, 33.52.

Svenskt Greyhound Derby
Vi har i år gått tillbaka till augusti med
årets derby, det var några år sedan vi låg
där tidsmässigt. Men eftersom SM låg en
vecka tidigare än vanligt, hade vi inget
annat val.
SHS har i år satsat på derbyt, som är
Sveriges största tävling, 24 hundar högsta
klass, öppet för både hanar och tikar. Vi
startar på en onsdagkväll 4/8 kl 19.00 i semestertid, fortsätter sen två lördagar. Prispengarna uppgår till fjolårets, tack vare
en insats från Derbyts Vänner, ett lotteri
som gett ca 20.000 kr, mestadeles från SHS
medlemmar. Se nya inbjudan på SHCFs
hemsida, som kommer inom kort.
Vi kommer i år att ha en "Derbyvecka"
som är lite kortare än vanligt. Det innebär
att vi har camping från tisdagen den 3/8,
t.o.m. söndag 8/8. Med aktiviteter, som
golf, paddling, grillning, derbyfest osv.
Vill man campa vidare sen till finallördagen, så går det också att få till.
Välkomna till årets derby önskar tävlingsledningen i SHS.

Magentas Lopp final,
Moulin Rouge Cup semifinaler
Lördagen den 3 juli var det final i Magentas Lopp. Dessutom semifinaler i Moulin Rouge Cup, för lågpoäng över 550 m.
Detta lopp var sponsrat av Lilian Afzelius.
Återigen bara 5 lopp. De graderade loppen vanns av Vätö Grabben, Kent Lindgren, SHS, 18.91, över 320 m. På 550 m var
det Reflection, Therese Johansson, GHS,
som åter vann på Åkers, nu på 32.96.
Sen följde semifinalerna i Moulin Rouge
Cup, först seger för Apollo XIII, Maria
Blomkvist, SHS, 33.14, tvåa The Power,
Helené Lius, SHS, 33.28, trea och med
till final blev Rosalina, Mats Wahlberg,
Forts sid 12
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The Greyhound & Whippetstore Whippet
Race, vinnaren DS-Leffe Blond, Hans Larsson,
VHS, 37.27, sponsor Juha Lamila, Landingnet.
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CGRC Continental Classics 2010
i Landskrona

D

en 16/6 hölls tävlingen i Landskrona. Se inbjudan till höger.
Red har fått bilder från tävlingen från Peter Nilsson. Men
inget reportage från SkHK. Jag har fått leta resultat på Greyhound Data och SHCFs hemsida. Det hade varit lättare med ett ifyllt
program, så man sett hundarnas data och ägarna. Men jag skall göra
ett försök i alla fall. Det blev inte så många hundar anmälda, så man
behövde bara köra semifinaler i Puppy och Tikarnas 320 m, det
gjorde man som fyra traillopp den 16/6, det var fyra hundar i varje
trail, så två blev utslagna i varje klass.
Lördagen den 19/6 hölls finalerna, det blev hela 13 lopp den
dagen. De utländska hundarna dominerade och tog hem nästan alla
prispallsplaceringar. Nu var det inte så många svenska deltagare,
huvudsak från södra Sverige, det kan kanske vara en förklaring.

Bo Norevik

Invitation CGRC Continental Classics 2010
at Landskrona greyhoundpark
Training Sunday 13/6 18,00
Training Måndag 14/6 18,00
Entry fee for classic 450skr included vetrenary.
Invitation for the 18 highest classed dogs in each semi races
16/6 kl:17,00
semifinal dogs 320m
semifinal bitches 320m
semifinal mixed 480m
semifinal mixed 550m
semifinal veteran mixed 320m 5year
semifinal puppy 480m max 24 month
semifinal whippet dogs 320m
semifinal whippet bitches 320m
semifinal whippet veteran mixed 320m 6year
19/6 kl:14,00
Final dogs 320m
Final bitches 320m
Final veteran 320m 5year
Final mixed 480m
Final mixed 550m
Final puppy 480m max 24 month
Final whippet dogs 320m
Final whippet bitches 320m
Final whippet veteran mixed 320m 6year
Invitation races 320m 480m 550m
For dogs outside continentel classic:
Entry fee 200 skr for Invitation races included vetrenary.

Competitors from countries outside Sweden have priority for half of the entries. 10/6
at 20,00 last time for entry. Entryform at www.skhk.se under tävlingsanmälan. All
dogs can entry for graded races to 19/6 after the race 16/6.
Lottning söndag 20,00
Veteran 320 m. Fr. v. tvåan Geldrops Stride, Werner Scholz, Tyskland,

18.46, segraren Bambuska, Betina Simonsen, Danmark, 18.36, trea Fordham Road, Heide Föhns, Holland, 18.47.

Camping fee 60skr/ each night
Bed and Breakfast http://www.alltiglantan.se/

Puppy 480 m: fr. v. Felltorpe Elit, Christina Johansson, SkHK, 29.15, segraren Z-Eagle Yukon, Gerhard Müller, Tyskland, 28.87, trea Elf, Camilla
Johansson, CIM, 29.66.

Lopp 8, 320 m, whippet. Fr. v. tvåan Hurtig Hike, 21.14, etta Oxana,
19.74, trea Af Banen fru B., 21.46.

Tikar 320 m. Fr. v. tvåan Foulksrath Lass, Ivo Widziolek, Tjeckoslovakien, 18.38, etta Cherokee, Åke Nordin, CIM, 18.31, trea Molly
Maroon, Heidi Föhns, Holland, 18.53.

Mixed 480 m. Fr. v. tvåan Sandyway Babe, Betina Simonsen, Danmark, 28.83, etta Brother Mick, Gerhard Müller, Tyskland, 28.35, trea
Hades Pearl, Monica Karlsson, SkHK, 28.85.
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Hanar 320 m. Fr. v. tvåan Ah Sure Duffy, Ivo Widziolek, Tjeckoslovakien,18.57,
segraren Speedy Scooby, Mazhar Iqbal Khan, Danmark, 18.19, trea Riff,
Heidi Föhns, Holland, 18.71.

Whippet 320 m. Fr. v. tvåan Magmatic Ocean, 20.13, segrare
Orlando, 19.19, Banrekord, trea Marrachino, 20.61.

Aktiviteter under SM veckan
Fredag 16 juli
Caféet har öppet mellan kl 19 – 23.
Det kommer att säljas hamburgare.
Lördag 17 juli
Serveringen/cafeterian öppen mellan kl
8-01. Frukost kommer att finnas varje dag
i cafeterian mellan kl. 8-10. Karaokekväll i
klubbhuset startar ca kl 20.00.
Puben öppnar när allmänheten gått.
Söndag 18 juli
Serveringen/cafeterian öppen mellan kl.
8-01. Frukost mellan kl. 8-10.
Pub öppet från det att allmänheten har
gått. Senaste dagen för anmälan till banketten, först till kvarn begränsat med platser.
Måndag 19 juli
Hundutställning startar kl. 13, anmälan
senast söndag 18 juli kl. 18.00. Anmälan
tages emot i kafeterian. Träning kl. 11,
Chicago kväll kl. 19. Serveringen/cafeterian öppen mellan kl. 8-01. Frukost mellan
kl. 8-10.

Mixed 550 m. Fr. v. tvåan Westmead Ace, Gerhard Müller, Tyskland, 32.72,
segare Fenomen CoCo, Vaclav Placek, Tjeckoslovakien, 32.50, trea Classy Luke,
Werner Sholz, Tyskland, 33.17.

Åkers Försommar

forts fr sid10

SHS, 33.29. Staffan, My Leffler, SHS, tog
hem den andra semifinalen, 33.32, tvåa
Mr Speed, Helené Lius, SHS, 33.61 och
trea Baze Hunter, Lena o Gustav Nyström,
SHS, 33.71.
Dagen avslutades med finalen i Magentas Lopp. Vi hade tyvärr en strykning på
Ed Vinn. Favorit var Rosa Parks efter sin
fina tid i semifinalen. Först in i kurvan var
Tärna, som sedan kom efter och slutade
femma på 33.15. Sen gick Ruff bra och tog
över ledningen efter Tärna, men blev omsprungen i sista kurvan och blev fyra på
32.99. Jack gjorde en bättre start en senast
låg trea in i första böj, sen två i två kurvor
och ledde in på upploppet till seger på
32.72. Rosa Parks var stark också i loppet
låg fyra, sen trea i två böjar, två i sista böj
och hotade Jack, det blev en andraplats på
32.75. Atlas Gotcha kom också bakifrån
hade kurvorna 5, 5, 4, 4, och spurtade fram
till tredjeplatsen på 32.85.

Moulin Rouge Cup final
Lördagen den 10/7 hade vi 7 lopp och ett
sololopp för Saluki. Bästa whippet i dag
på 320 m var Umberto, Krister Säll, SHS,
som vann på 21.55, före Ultra, H Larsson,
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VHS, 21.71. På 550 m vann Caisa, Jeanette
Frid, SHS, på 32.96, det gav henne poäng för Tik SM. Vi hade denna dag också
The Greyhound & Whippetstore Whippet Race över 550 m, med vinnartäcke
till segraren, tyvärr bara fem till start och
dessutom en strykning på Virana för löpning. Segern gick till DS-Leffe Blond, H
Larsson, VHS, 37.27, före Utah Kid, Å Ericsson, NHS, 37.27, trea DS-En Stor Stark,
Åkerdal/Eriksson, VHS, 37.77.
Vi hade kommit fram till finalen i Moulin Rouge Cup, här gjorde Mr Speed ett
fint lopp och vann på fina 32.90 för Helené
Lius, SHS, tvåa favoriten Apollo XIII, Maria Blomkvist, SHS, 33.06, trea Staffan, My
Leffler, SHS, 33.20, fyra Rosalina, 33.27,
femma The Power, 33.45 och sexa Baze
Hunter, 33.52.
Vi hade även en Salukitävling, Jakten
efter den försvunna skatten, det var sex
hundar, som sprang var för sig, snabbast
och vinnare blev Fleurette, Jessica Andersson, SHS, Åland, 38.73 före Hazz Hamle,
Anders Westin, SHS, 39.12 trea Amina,
Gerd Andersson, SHS, 41.19.

Bo Norevik

Tisdag 20 juli
Serveringen/cafeterian öppen mellan kl.
8-01. Frukost mellan kl. 8-10.
Pubkvällen startar när allmänheten gått,
trubadur kommer kl. 21
Onsdag 21 juli
Pub/Serveringen/cafeterian öppen mellan
kl. 8-01.
Torsdag 22 juli
Frukost mellan kl. 8-10. 5-kamp kl. 14
Bankett kl. 19 till 24 Björnögården, VHS
kör de anmälda deltagarna med buss.
Puben är öppen efter banketten fram till
kl. 01
Fredag 23 juli
Temadag whippet kl. 13 klubbhuset.
Serveringen/cafeterian öppen mellan kl.
8-01. Frukost mellan kl. 8-10.
Lördag 24 juli
Frukost mellan kl. 8-10, servering öppen
mellan 8-20.
Finalerna!!
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