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Starten har gått i Breeder Oaks, blivande vinnaren Elektra i box 2. Till höger en glad Malin
Månsson med sin segrare. Läs mer på sidan
17-18.

Prispallen i Sylvias Flash Trofé. Fr. v. tvåa No More Legend, etta Ed Vinn, trea Pennys Trix, läs
mer på sid 5.
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Nästa nr 1-2012

Ordföranden har ordet
Hundkappvänner
Nu har vi ramlat in i ett nytt år, 2012, och
som förhoppningsvis blir ett spännande
och positivt år.
I sådana här storhelger har man ju haft
lite tid till eftertanke om året som gått.
Detta nummer av Svensk Hundkapp rapporterar om den fantastiska avslutningen
av tävlingssäsongen 2011 som vi hade med
ett flertal klassiska storlopp som genomfördes på ett mycket bra sätt. Samtidigt
skulle jag, och säkerligen fler med mig,
vilja se rapporter från fler av våra banor
och reportage om aktiviteterna som görs
runt om i hundkappvärlden. Vad händer,
bland annat i Landskorna, Järbo, Midlanda, Borås och sommarens tävlingar i Älvs-

byn. Bo Norevik efterlyser rapporter från
fler, så snälla ta Er i kragen och skriv. Ju
mer Ni skriver, ju mer intresse skapar Ni
för, övriga hundkappare att anmäla och
besöka Era arrangemang. Så använd vår
eminenta tidning till att marknadsföra Era
arrangemang så ser vi gemensamt till att
få sporten att växa.
Vi kan konstatera att det totala antalet
starter blev nästan exakt 200 färre under
2011 jämfört med 2010. Däremot har vi
exakt lika många licenser utfärdade mellan åren. Samtidigt som Whippet har en
väldigt positiv utveckling så måste det
innebära att antalet greyhoundstarter
minskar, vi har också jämfört med 2010
en minskning i Saluki-loppen. Här får vi
alla tillsammans hjälpa till att vända den
negativa trenden under 2012. Vi behöver
bli fler människor inom sporten och vi
behöver fler hundar till start i våra arrangemang.
Jag har gjort det i tidigare krönika, men
vill gärna, ta tillfället att återigen tacka
7HS för ett mycket bra genomfört SM,
här hjälpte även Göteborgsklubben till
med kringtävlingarna, som är vårt största
gemensamma arrangemang. 7HS har ju
under året även arrangerat CGRC:s European Classictävling och dessutom en
mycket uppskattad sponsortävling med
mycket högklassig hundkapp inför en
stor publik där de flesta aldrig upplevt
hundkapp tidigare. Under SM-veckan
fick vi ett mycket positivt bemötande och
även finansiell hjälp av Borås kommun
vilket uppskattades mycket. Ett positivt
exempel för övriga sällskap att lära av och
ta inspiration av.

Hans Bohman

Kommer ut i februari

Tidningen kommer under 2009-2012 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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Redaktören har ordet
Nu lägger vi ytterligare ett år bakom oss.
Mina ambitioner när vi övergick till tidningen på nätet, var att komma ut oftare
och med aktuellare texter. Men det blev
inte så, delvis på att det inte fanns personer i de olika klubbarna, som kunde skicka
in ett kort reportage med några bilder efter varje tävling. Alltså under veckan efter
tävlingen. Då hade jag kunnat göra en tidning i månaden under säsongen.
Nu får jag bidrag ca 2 månader efter att
loppen är körda. Det blir lite inaktuellt
då, för en månadstidning. Jag har fått reportage under året från Malin Månsson,
från SM i Borås och Alingsås tävlingar,
dessutom från Mikaela Hagman när det
gäller Västerås. Ulrika Bergkvist har bidragit från Skellefteå. Själv har jag skrivit
det mesta från Åkers Kanal.
Dessutom har några andra bidragit med
insändare och reportage. Men jag saknar
ändå mycket mer. Ni kan skriva text i
mail, Word, osv.
Som jag tidigare påpekat, så behöver ni
inte redgöra för varje lopp på banan. Jag
vill ha med finaler i cuper, ibland också

semifinaler. Dessutom om någon gjort ett
bra resultat i graderade lopp, eller debuterat på fina tider.
När det gäller bilder är det också bra om
jag bara fick bilder från ovanstående tävlingar. Dessutom gärna aktionbilder. När
ni tar ut bilderna från er kamera, som då
kanske är tagna med den högsta upplösningen, vore det bra om ni kunde minska
ner bildernas storlek innnan ni mailar
dom. Dom kan vara ca 20 cm breda och i
180 dpi upplösning. Det finns nog någon
i varje klubb, som kan åstadkomma detta.
Annars blir min mailbox snart full.
Vi har i skrivande stund fått in nomineringarna till Årets Hundar, som publiceras på sidan 20.
I nr 1 2012, som beräknas komma ut
i början av februari, skall vi presentera
Årets Hundar. Dessutom en uppdatering
av Tävlingskalendern när det gäller storlopp på resp dag. Ni kanske har uppfattat att det under detta år inte kommer ut
någon tävlingskalender under året. Varje
klubb får sköta detta via sin hemsida. FörForts sid 13
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Hösten på Åkers Kanal

Prispallen i Easter Rose Svenskt Oaks 2011. Fr. v. Playa Marina, O'Såfina,
Annie's Song, Moonami, Rosa Parks.

Svenskt Uppfödningslopp. Tvåa Lurifax, etta Chicago, trea Bromstick
Zazu, fyra Kacela.

Augusti på Åkers Kanal
Vi skulle ha en tävling den 7/8, men den
blev inställd för att vi inte hade tillräckligt
med hundar. Träning kördes dock denna
dag. Noteras att Risto, fam Nyström, SHS,
körde ett T5 trail på fina 32.16 över 550
m.

Svenskt Uppfödningslopp och
Easter Rose Svenskt Oaks
Söndagen den 14 augusti fick vi till en tävling igen, 8 lopp samt en sololoppstävling
för Saluki. Båda huvudloppen kördes som
ett rakt lopp, trots att de var inbjudna som
cuper. Elithundarna räcker tydligen inte
till för cuper. speciellt när det är begränsade lopp, som vi hade nu. Alltså tiklopp
och årgångslopp.
Första loppet var klass M1, bara tre hundar, men Risto, fam Nyström, tog en fin
skalp och slog nyblivne SM vinnaren Jack,
Peter Norevik, SHS, tiderna 32.33, resp
32.42. Trea Kira, 32.62.
I lopp 2 gjorde Mr Speed, Kari Lius, SHS,
årsdebut och vann på 18.77 före Charlie
Harper, Wiggfalk/Ehrnlund, GHS 18.95.

Franc Grappas Minneslopp
I klass K2 över 320 m. My Lefflers Glimma
tog sin första seger för året och vann på
19.03, tvåa Marlon Brando, Gunilla Lindmark, 7HS, 19.05, trea Adios Amigos, Karin Bergman, SHS, 19.19.

Dött lopp mellan By By Mary Fly och Sunstreak

Pettersson, SHS, tog hem loppet på superfina 32.04. Hon bara måste bli utsedd till
Årets Tik. Tvåa Playa Marina, Teuvo Sahi,
SHS, 32.21. Även Playa Marina har haft
en fin säsong. Trea blev Jane's andra hund
Annie's Song, 32.38, fyra Moonami, Linda
Edberg, VHS, 32.78, femma Rosa Parks,
Christina Glimskog, SHS, 33.00.
Dagens avslutades med Jakten på Guldhalsbandet för Saluki. Loppet kördes som
sololopp, där bästa tid avgjorde. Vann
gjorde Hazz Hamle, Anders Westin, SHS,
39.51, tvåa Arraaba Huwa, Pia Höggren,
VHS, 39.72, trea Nikoo, Heidi Franzén,
SHS, 40.60.

Cindy Rose Tiktrofé

Yessies och Moonlighters Cup

Ett kvallopp över 550 m i klass M3. Här
blev det dött lopp mellan Sunstreak, Kari
Lius, SHS, 32.65, och By By Mary Fly, My
Leffler, SHS, 32.65, bägge till final sen
11/9.

Söndagen den 21 augusti, hade vi semifinaler i ovanstående cuper i lågpoäng över
sprint och medeldistans. Vi fick bara till
5 lopp, där går nog smärtgränsen för att
genomföra en tävling.
Dagen startade med ett M1 lopp över
550 m. Här fick vi se unghunden Risto
segra på tiden 31.90, det var länge sedan
vi hade en sån fin segertid på Åkers Kanal.
Hans split var 5.76! Glada ägare är Lena
och Gustav Nyström, SHS. Tvåa Kira,
Lena Ländin, SHS, 32.54, trea Balla Singoalla, Annelie Svarvén, SHS, 32.59, det var
årsdebut för henne.

Svenskt Uppfödningslopp
Ett klassiskt årgångslopp för tvååringar.
Tyvärr nu bara med 5 deltagare, men bra
hundar till start. Seger till Chicago, Maria
Blomkvist, SHS, på fina 32.31, tvåa Lurifax, Flink/Jäärf, MiHK, 32.85, bägge uppfödda av Heartlines, MiHK. Trea Bromstick Zazu, Gunilla Lindmark, 7HS, 33.00,
fyra Kacela, Nina Bliding.
CIM, 33.28, femma Capone, Wiggfalk/Ehrlund,
GHS, 33.36.

Easter Rose Svenskt
Oaks

Franc Grappas Minneslopp, segrare Glimma.

I år har Lars Wicander gått in och sponsrat
Svenskt Oaks och det heter nu Easter Rose Svenskt
Oaks. Han har ersatt det
tidigare tikloppet Easter
Rose Bowl, som hölls på
våren, med denna tävling.
Även det här loppet blev
till ett rakt lopp, men med
mycket bra tikar till start.
Tyvärr blev Caisa struken
på grund av löp. Tik-SM
vinnaren O'Såfina, Jane
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Saluki. Jakten på Guldhalsbandet. Fr. v. Arraaba Huwa, Hazz
Hamle, Nikoo. Prisutdelare Gerd Andersson.
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Moonlighters Cup
Nu följde två semifinaler i denna cup över
550 m, för klass M4. Sponsrad av fam Nyström, SHS. Seger i första semifinalen till
Max Rebo, Anneli Lundin, SHS, 32.99,
tvåa Rosa Champagne, Christina Glimskog, SHS, 33.16, trea och med till final,
Crimdon Frankly, Kari Lius, SHS, 33.18.
I den andra semifinalen tog Wilhemina
sin första seger för Minea Hulting, SHS,
på 33.13, tvåa Crimdon Belte, Ola Sjödin,
MiHK, 33.45, tredje hund till final blev
Michelle Perry, M Eriksson, GHS, 33.62.

Yessies Cup
Den här cupen gick över 320 m i klass 4.
Den hölls till minne av Monica Svalborg,
som gått bort under året. Den första semifinalen togs hem av Miss Corona, Ola
Sjödin, MiHK, 18.69, nu med två hundar
till final nästa tävling, en på medel och
en på sprint. Tvåa Last Guinness, Gunilla
Edman, GHS, 19.00, trea Baze Hunter,
Gustav Nyström, SHS, 19.05.
Den andra semifinalen gick till Adios
Amigos, Karin Bergman, SHS, 19.18, före
Gittra, Åsa Wicander, SHS, 19.36, trea Kos,
Bo Ländin, SHS, 19.39.

Finaler i Yessies och
Moonlighters Cuper
Vi hade gjort ett hopp i fjorton dagar till
söndagen den 4 september, återigen bara
fem lopp, men vi hade ju finalerna att
köra!
Dagens första lopp gick över sprint. Här
var Ed Vinn tillbaka efter sin strykning till
SM-semifinalen. Det blev seger på 18.55
för Ann-Christin Holmkvist, SHS. Tvåa
Mr Speed, Kari Lius, SHS, 19.01, före Lius
Sunstreak, 19.03

Yessies Cup final
Här infriade Miss Corona favoritskapet
och vann på 19.07 för Ola Sjödin, MiHK,
tvåa Adios Amigos, Karin Bergman, SHS,
19.27, trea Glittra, Åsa Wicander, SHS,
19.32

Moonlighters Cup final
Även här gick segern till den hund som
var snabbast i semifinalerna. Det var Max
Rebo, som vann för Annelie Lundin, SHS,
på 34.47, tvåa Rosa Champagne, 34.64,
trea Michelle Perry, 34.66, ett struligt lopp,
se tiderna.
Dagen avslutades med Griffins Lopp
för M1 över 550 m. Här fick vi se SHS
snabbaste hundar över medeldistans för
tillfället göra upp. Seger till No More Legend, Lars o Anita Wicander, 32.47, före
Jack, Bo o Peter Norevik, 32.74, trea Risto,
Lena o Gustav Nyström , 32.85. Revansch
för No More Legend över Jack och Jack
över Risto.

Cindy Rose Tiktrofé. Fr. v. tvåa Sunstreak, Kari Lius, SHS, etta By By Mary Fly, My Leffler, sponsor
Frank Rejbrandt, trea Tokaji, My Leffler, fyra Wilhemina, Bo Ståhl, femma Rosa Champagne,
Christina Glimskog.

Pettersson. Seger här till Mara Bourbon,
Mikaela Hagman, VHS, 33.39, före Flora
Danica, Madelene Fast, SHS, 33.44, trea
Gangster, Fam Hellberg, VHS, 34.03.

Cindy Rose Tiktrofé
Det hade blivit dags för final i Cindy Rose
Tiktrofé, ett lopp som i flera år sponsrats av
Frank Reijbrandt och Christina Glimskog.
Efter ett antal kvallopp under hösten hade
vi fem hundar till finalloppet. Loppets favoriter var By By Mary Fly och Sunstreak,
som bägge hade gjort 32.65. Det var By By
Mary Fly, som tog segern på fina 32.48,
för My Leffler, SHS, en tik som kommer
att gå långt nästa år. Tvåa Sunstreak, Kari
Lius, SHS, 32.71, trea Tokaji, My Leffler,
SHS, 33.01, fyra Wilhemina, Minnea Hulting, SHS, 33.14, femma Rosa Champagne,
Christina Glimskog, SHS, 33.35.
Smiles Lopp över 550 m i klass M3 togs
hem av Respect, Wiik/Carlsson, GHS,
32.51.
I högsta klassen över 550 m hade vi
Tricias Lopp, sponsrat av Lena Forsberg.
Efter en strykning hade vi tre bröder till
start. No More Legends segertid blev fina
32.04 för Lars o Anita Wicanders kanonhund, tvåa Jack, Bo o Peter Norevik, 32.24,
trea Kira, Lena Ländin, SHS, 32.49.

Advantage Masters
Det var nu söndagen den 25/9. 6 lopp, hu-
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vudloppet var Advantage Masters, som
sponsrats av Lars Wicander. Han hade
bjudit in 6 hundar över medeldistans, det
var 5 svenska och en finsk hund till start.
Den finska hunden var Notos, som vunnit
Europa Derbyt i Finland över No More Legend. Det var upplagt för ett revanschlopp
dem emellan.
Dagens första lopp vanns av Charlie
Harper, Wiggfalk/Ehrnlund, GHS, på fina
18.51 över 320 m. I nästa lopp segrade Risto på 18.48. Sedan följde ett M2 lopp, som
Kira, vann på fina 32.33 för Lena Ländin,
SHS, tvåa Capone, Wiggfalk/Ehrnlund,
GHS, på samma tid, trea Offshore Dream,
Annelie Gauffin, SHS, 32.64.

Moulin Rouge Cup semifinaler
Denna tävling över 550 m för lågklass har
Lilian Afzelius sponsrat i flera år nu. 12
hundar till start i två semifinaler över 550
m i klass M4. Första semin togs hem av
Tokaji, My Leffler, SHS, på fina 32.64, troligen en M1 tid. Tvåa Limozin, I Lindstedt,
VHS, 32.96, trea Spraka, Åsa Wicander,
SHS, 33.11.
My tog även hem den andra semifinalen med Bluff Buff, 33.08, tvåa här Mara
Bourbon, Mikaela Hagman, VHS, 33.58,
trea och med till final även Snazzy Millie,
I Lindstedt, VHS, 33.63.

Cindy Rose Tiktrofé
Söndagen den 11 september hade vi 6
lopp, av dom var bara ett lopp fullt, så
trenden höll i sig med få hundar till start.
Huvudloppen denna dag var finalen i
Cindy Rose Tiktrofé i M3, och Tricias Lopp
i M1.
Smiles lopp över 320 m i K3 vanns av
Geronimo, Eva Jacobsson, SHS, 18.94,
före Spraka, Åsa Wicander, SHS, 19.08
Trea Åsa's andra hund Glittra, 19.40. Sedan följde Halsbandsjakten, 550 m, klass
M5, loppet var sponsrat av Agneta (Agge)

Halsbandsjakten, sponsor Agneta Pettersson,
vinnare Mara Bourbon, Leif Jansson, VHS.

Advantage Masters
Segrare i Tricias Lopp, No More Legend.

Startfältet såg ut som följer: Box 1, Jack,
Bo o Peter Norevik, SHS, SM tvåa 2010,
SM vinnare 2011. Box 2, No More Legend,
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Sylvias Flash Trofé

Advantage Masters. Fr. v. tvåa No More Legend med sponsorerna Anita o Lars Wicander, etta
Jack, Peter Norevik, SHS, trea Bromstick Zazu, Gunilla Lindmark, 7HS, fyra Notos, Wasenius,
Finland, femma Playa Marina, Teuvo Sahi, SHS, sexa Curry Kanon, Yvonne Petersen, SHS.

Lars o Anita Wicander, SHS, Derbysegrare 2011, Avelsloppsvinnare 2011, Box 3,
Playa Marina, Teuvo Sahi, SHS, 3:a i Tik
SM, gjorde senare 31.93 på Åkers Kanal,
Box 4, Bromstick Zazu, Gunilla Lindmark,
7HS, 3:a i SM, gjorde sen 32.11 i Borås
och 32.15 på Åkers. Box 5, Curry Canon,
Yvonne Petersen, SHS, 2:a i SM, gjort 32.11
i Borås. Box 6, Notos, Wasenius, Finland,
vann Europaderbyt i Åbo.
Starten tas hem av No More Legend,
före Notos, Jack trea in i första böj, genom
kurvan avancerar Jack förbi Notos på innerspår, på bortre rakan leder No More
Legend före Jack och Notos, i sista kurvan
avancerar Bromstick Zazu fram och tar
över tredjeplatsen före Notos, i sista böjen
går Jack utanför No More Legend och det
blir en upploppssttid, efter målfoto visar
det sig att Jack vinner på 32.09, tvåa No
More Legend, 32.10, trea Bromstick Zazu,
32.15, fyra Notos, 32.32, femma Playa Marina, 32.35, sexa Curry Canon, 32.48. Ett
av dom snabbaste loppen på Åkers Kanal,
eftersom alla sex var bättre är 32.48.

Moulin Rouge Cup final
Vi hade nu kommit in i oktober, söndagen
den 2/10, vi hade 7 lopp, bara tre av dom
var fulla. Jag minns när oktobertävlingarna hade dubbelt så många lopp.
Återigen bara tre hundar i högsta klassen på medeldistans. Spader Ess Memorial, sponsrat av fam Andersson, Sorunda.
Nu var det Risto, som triumferade på fina
32.05, för Lena o Gustav Nyström, SHS,
han tog en fin skalp i form av No More
Legend, som blev tvåa på 32.06. Trea blev
Uppfödningsloppsvinnaren Chicago, Maria Blomkvist, SHS, 32.41. Vi får hoppas
att dom fina unghundarna, som kommit
fram under hösten gör att det blir fler
hundar till tävlingarna i högsta klassen,
nästa år.
Vi hade även ett whippetlopp i högsta
klassen över 550 m. Det blev seger för DJ
Black Jack, Åsa Åkerdahl/Eriksson, VHS,
36.48, tvåa CA-Glavio, Hans Bark, NHS,
36.65, trea JJ Sahlin, Walter af Donner,
VHS, 37.30.

Moulin Rouge Cup
Det var dags för final, klassen var M3. My
Leffler hade två semifinalvinnare till start.

Nu blev det Bluff Buff, som segrade på
32.72, före Tokaji, 32.74, bägge Mys hundar överst på pallen. Trea blev Limozin, I
Lindstedt, VHS, 33.01, hennes andra hund
Snazzy Millie blev fyra på 33.10, femma
Mara Bourbon, Mikaela Hagman, VHS,
33.14, sexa Spraka, Åsa Wicander, SHS,
33,43.

Enskede Hund & Katt
Vi hade ett sprintlopp, som sponsrats av
Vom og Hundemat genom Enskede Hund
& Katt. Eftersom Ed Vinn kom till start,
så var vinnaren nästan självklar, seger på
18.17, snudd på banrekordet, för AnnChristin Holmkvist, SHS. Wiggfalk/Ehrnlund, GHS, bägge unghundar tog resten
av pallplatserna, tvåa Capone, 18.53, trea
Charlie Harper, 18.57. Fyra Persephone,
A Lidvall, 7HS, 18.66, femma Crimdon
Frankly, Kari Lius, 18.97, sexa Marinas
Maya, Teuvo Sahi, SHS, 18.99.

Sylvias Flash Trofé m.m
Den 16 oktober började det likna föregående år, 17 lopp! Det fanns ju en hel del
bra lopp att välja på, Indy 500 för tikar,
Whippet Masters, Sylvias Flash Trofé för
inbjudna sprinterkanoner, Puppy Derby
semifinaler, Stinky's Cup semfinaler i
klass M4.

Whippet Masters
Två semifinaler i klass
k1, med 10 anmälda. Det
var whippeteliten över
kortdistans, som deltog.
Första semin togs hem
av Moon Quake Shake,
K Nilsson, NoHS, 20.88,
tvåa Banana Split, M-L
Rönnberg, VHS, 21.08,
trea JJ Sahlin, W af Donner VHS, 21.17.
I den andra semfinalen fick vi se banrekordhållaren Bryan Adams,
slå ett nytt banrekord på
20.53, för Tatiana Vavrincová, VHS, tvåa Black
Knight, Per Norgren,
GHS, 20.85, trea DJ Black
Jack, Åsa Åkerdahl/Eriksson, VHS, 20.96
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Det var 6 mycket bra sprinters inbjudna
av Lars Wicander, som var sponsor, i
denna klassiker, som startade på Skarpnäckstiden. Skulle Ed Vinn få revansch för
SM, där han var struken inför semifinalen.
Starkast emot var de två Cimbriahundarna
Elf och Pennys Trix, etta och tvåa i Sprint
SM. Vi hade även Crimdon Cobra till start,
en bra sprinter från Midlanda. My Lefflers Gnista har också gått bra under året.
Dessutom medeldistanskungen No More
Legend, som har gjort bra sprinttider.
Tävlingen var uppdelad i tre heat, med
två startande i varje, bästa vinnartiden
blev slutsegrare. I första heatet slog Ed
Vinn till med ett nytt banrekord, 18.05, det
förra var från 2001, Marungi Storm, 18.14,
Ed Vinn slog Crimdon Cobra, 18.72.
Det andra heatet gick till Pennys Trix,
18.46, tvåa Gnista, 18.64.
Spänningen var stor inför det tredje heatet, No More Legend i box 2 och Sprint SM
vinnaren Elf i box 3. No More Legend höll
sitt innerspår och vann ohotad på 18.33,
tvåa Elf 18.63.
På pallen fick vi se Ed Vinn, A-C Holmkvist, SHS, som vinnare på 18.05, tvåa
No More Legend, Lars o Anita Wicander,
SHS, 18.33, trea Pennys Trix, Hans-Åke
Andersson, CIM, 18.46.

Puppy Derby semifinaler
Årets Puppy Derby hade 10 hundar till
start och det var mycket bra hundar, det
tuffaste Puppy Derby, som startat på
många år. Vi hade även en deltagare från
Finland, Go Lucky Luke. Risto snabbast
på Åkers Kanal i år, Uppfödningsloppsvinnaren Chicago, hans kullsyskon Capone, Respect, Lurifax och Limozin.
I första semfinalen slog Chicago, Maria
Blomkvist, SHS, till med kanontiden 32.18
och seger före Lurifax, Flink/Jäärf, MiHK,
32.53, trea till final Go Lucky Luke, Vesa
Räsänen, Finland, 32.81, det blir ytterligaren en resa från Finland till finalen.
Risto ville inte vara sämre utan vann sin
semifinal på 32.17, för fam Nyström, SHS,
en hundradel bättre än Chicago, man såg
redan nu fram mot finalen. Tvåa här Capone, Wiggfalk/Ehrnlund, GHS, 32.27,
trea Starscream, Marcus Eriksson, GHS,
32.73.

Stinky's Cup semifinaler
I klass M4 hade vi 11 hundar till start. Segrare i semi nr 1 blev Bluff Buff, My Leffler,

Indy 500. Fr. v. tvåa O'Såfina, Roland Pettersson, SHS, segrare
Playa Marina, Teuvo Sahi, SHS, sponsor Mats Wahlberg, trea By
By Mary Fly, My Leffler, SHS.
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SHS, 32.74, tvåa Spraka, Åsa Wicander,
SHS, 33.14, trea Zeus Pärla, Jonas Ljungblad, SkHK, 33.28.
I den andra semifinalen fick vi se följande tre ta sig vidare till final: 1. Adios
Amigos, Karin Bergman, SHS, 33.05. 2:a
Barossa, A Lundin, SHS, 33.20, 3:a Snazzy
Millie, I Lindstedt, VHS, 33.25.

Indy 500
Ett tiklopp, som Mats Wahlberg har sponsrat nu ett antal år. Tyvärr bara 6 hundar till
start nu, men många fina tikar var med.
Här fick Playa Marina, Teuvo Sahi, SHS,
till det med en supertid, 31.93, troligen
den bästa tiktiden på Åkers Kanal. Hon
slog årets tik kanon O'Såfina, Jane Pettersson, SHS, som med 32.08 inte hann ifatt,
som hon brukar, trea By By Mary Fly, My
Leffler, SHS, 32.39, fyra Annie's Song, Jane
Pettersson, SHS, 32.68. femma Dot, Björn
Nyberg, MiHK, 33.11, sexa Sunstreak, Kari
Lius, SHS, 33.33.
I Game Over Memorial fick vi se My
Lefflers Ksara vinna på fina 32.26, före
Offshore Dream, Annelie Gauffin, SHS,
32.77.

Puppy Derby. Fr. v. tvåa Capone, Wiggfalk/Ehrnlund, GHS, segrare Risto, Lena Nyström, SHS,
trea Chicago, Maria Blomkvist, SHS, fyra Lurifax, Joakim Jäärf, MiHK, femma Starscream,
Marcus Eriksson, GHS.

Stinky's Cup. Fr. v. Barossa, Bluff Buff, Adios Amigos, Snazzy Millie, Zeus
Pärla, Spraka.

Dagen avslutades med Toxic Supersprint, det var årets första supersprint på
Åkers Kanal, 6 hundar till start. Seger till
Toxic, som tangerade banrekordet på supersprint, 5.92, fam Nyström, SHS, som
också var sponsorer för loppet. Tvåa Staffan, My Leffler, SHS, 5.95, trea Wi Can
Dare, L Wicander, SHS, 6.03.

Magentas Lopp. Fr. v. Rapp, Playa Marina, By By Mary Fly, Tokaji,
Athenas Pearl.

St Leger och Puppy Derby
Söndagen den 23 oktober, 9 lopp bra resultat och en fin hundkappdag. Huvudloppen var Hårstudio Lottas St Leger, Puppy
Derby och Magentas Lopp för eliten.
Bäst på sprint denna dag var som vanligt Ed Vinn, som vann på 18.15

Hårstudio Lottas St Leger
Vår långdistansklassiker hade i år bara
samlat 6 deltagare. Intresset för långdistans har tydligen dalat. Två finska hundar deltog, fam Petterssons starka tikar
O'Såfina och Annie's Song var favoriter.
Från medeldistans kom Jack för att prova
på distansen. Mys Ängla har gjort en del
starter på lång och var även med i tipset.
Starten tas av Jack som tar en ledning
före Bobby Burns från Finland. Efter ett
varv tar Annie's Song, O'Såfina och Ängla upp jakten efter Jack, som har ca 10
m ledning på bortre rakan, sen in i sista
kurvan, närmar sig de tre Jack bakifrån.
Jack tappar fart och blir omsprungen av
Annie's Song och O'Såfina, som båda har
en egen upploppsstrid, som slutar med
att båda går i mål på samma tid, 47.08,
men Annie's Song vinner på målfotot före
O'Såfina, bägge ägs av fam Pettersson,
SHS, även mellan Jack och Ängla blir det
målfoto, Jack. Bo o Peter Norevik, SHS,
blir trea på 47.42, My Lefflers Ängla fyra
på 47.43. Som femma och sexa kommer
Bobbie Burns, 48.23, Darkling Night 48.60,
bägge ägda av Jouni Kiiski, Finland.

Stinky's Cup final
Hårstudio Lotta's St Leger. Fr. v. tvåa O'Såfina Jane Pettersson, SHS, etta Annie's Song, Roland
Pettersson, SHS, sponsor Lotta Andersson, trea Jack, Peter Norevik, SHS, fyra Ängla, My Leffler,
SHS.
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Medeldistans i klass M4. Loppet sponsat
av A-C Holmkvist och My Leffler. Bluff
Buff har på fem starter i år fyra segrar och

tidningen Svensk Hundkapp nr 4/2011

Comedian Veteran Derby. Fr. v. Ängla, Athenas Pearl, Bay Anchovy.

en andrplats, han vinner här för My Leffler, SHS, på 32.62, tvåa Barossa, Annelie
Lundin, SHS, 32.93, trea Adios Amigos,
Karin Bergman, SHS, 32.93.

Magentas Lopp
Tävlingen är sponsrad av Minnea Hulting
och har nu gått i några år. Öppen i högsta
klass över medeldistans. 5 till start efter
en strykning. Det blev ännu en seger för
Playa Marina och äntligen ett vinnartäcke
för denna fina tik. Vinnartiden 32.64 för
fam Sahi, SHS. Tvåa blev Annelie Källmark, SkHK, med Rapp, 32.67. trea By By
Mary Fly, My Leffler, SHS, 32.74.

Puppy Derby final
Att det blev en sån bra klass på årets Puppy Derby, kan nog tillskrivas att vi för första gången tog med en del hundar födda
på hösten 2009, alltså hundar som var max
23 månader.
Starten tas av Risto, som är före Capone och Chicago, som ligger bredvid
varandra vid spliten. I första kurvan går
Capone bra och är klar tvåa sen genom
hela loppet. Hundarna ligger sen som ett
pärlband med Risto i klar ledning, han
går till seger. I början av upploppet lyckas
Lurifax med att gå om Starscream upp till
en fjärdeplats.
Resultat:
1. Risto, Lena o Gustav Nyström, SHS,
32.02. (Line Of Fire-Spirited Away). Uppfödd av Top Vision, Finland.
2. Capone, Wiggfalk/Ehrnlund, GHS,
32.17. (Droopys Maldini-Peach Passion).
Uppfödd av Heartlines, MiHK.
3. Chicago, Maria o Peter Blomkvist,
SHS, 32.48. Bror till Capone.

Whippet Masters. Fr. v. Bryan Adams, Moon Quake Shake, DJ Black
Jack, Black Knight.

4. Lurifax, Flink/Jäärf, MiHK, 32.74.
Ännu en bror till Capone.
5. Starscream, Marcus Eriksson, GHS,
32.84. (Fräcke Fredrik-Kingdom Leon)
Uppfödd av Björn Nyberg, MiHK.
6. Go Lucky Luke, Vesa Räsänen, Finland, 32.89. (Go Wild Teddy-Run Mary
Ann) Uppfödd av Sjudraget, SHS.
I dagens sista lopp i klass M3, fick vi se
Charlie Harper vinna på fina 32.43, och bli
M1 hund för Wiggfalk/Ehrnlund, GHS.

Whippet Masters, Debutantpokalen och Veteranderbyt
Årets sista tävlingsdag, söndagen den
30/10 hade samlat 10 lopp.
Vi började med Debutantloppet för Saluki. Här vann Arraaba Huwa, Pia Höggren, VHS, 39.37, före Soraya Nikoo,
Heidi Franzén, SHS, 40.09. Tyvärr två diskade hundar i loppet, Caen och Alkhaams
Heya.
Vi fick se ett M1 lopp med bara tre hundar, det var Rapp från Skellefteå som fick
möta bröderna Jack och No More Legend.
Rapp hängde med bra, men fick nöja sig
med tredjeplatsen på 32.29, vann gjorde
ännu en gång No More Legend, 32.13, före
Jack 32.21.
I sprint fick vi se Ed Vinn vinna sitt
16:e lopp i år, nu på fina 18.13 för A-C
Holmkvist, SHS. Tvåa Gnista, 18.52, trea
Marinas Maya, 18.76.

Whippet Masters final
Tyvärr var det två strukna till finalen, JJ
Sahlin och Banana Split. De var 3:a resp
2:a i sina semifinaler. Nu kom loppet istället att stå mellan semifinalvinnarna.
Favorit var Bryan Adams, efter sitt banrekord i semifinalen.
Men Moon Quake
Shake tog hem segern
till Norrköpingsklubben och K Nilsson,
seger på 20.76, tvåa
Bryan Adams, T Vavrincová, VHS, 20.84,
trea DJ Black Jack, Åsa
Åkerdahl/Eriksson,
VHS, 20.92, fyra Black
Knight, Per Norgren,
GHS, 20.93, ett tätt och
fint whippet lopp.

Comedian
Derby
Debutantloppet Saluki. Fr. v. Soraya Nikoo, Arraaba Huwa, Cane,
Alkhaams Heya.
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Tyresö. Det enda storloppet för veteraner
över medeldistans.
Fem hundar till start. Det blev en övertygande seger för Athenas Pearl, Jonas
Ljungblad, SkHK, 32.77, före Ängla, My
Leffler, SHS, 33.24, trea Bay Anchovy, Mikaela Hagman, VHS, 33.49, fyra Staffan,
My Leffler, SHS, 33.74, femma Surprice,
Lotta Andersson, SHS, 34.58.

The Greyhound & Whippetstore's
Debutantpokal
Loppet har nu i flera år sponsrats av Landingnet, Saltsjöbaden och är öppet för de
högst klassade som debuterat under året.
Det brukar vara flest hundar som tävlat
i Puppy Derbyfinalen till start, men i år
var det bara Risto och Capone därifrån.
Åt Risto var det inte mycket att göra
han segrade på fina 32.15 för fam Nyström, SHS, som tvåa fick vi se Ksara, My
Leffler, SHS. Ksara slog Capone med en
hundradel, 32.33, Capone trea på 32.34.
Fyra Super Superior, A Robertzon, 7HS,
32.46, femma Charlie Harper, 33.01, Capone och Charlie Harper ägs av Wiggfalk/
Ehrnlund, GHS, sexa JallaJalla, Taisto
Aalto, VHS, 33.40.
I Puppy Derby och Debutantpokalen
har vi fått sett åtskilliga hundar, som troligen kommer att dominera under 2012. Vi
får hoppas att det blir mera bredd på M1
loppen nästa år.
Jag vill önska alla lycka till under
2012.

Bo Norevik

Veteran

Loppet även i år sponsrat av fam Ronström,

The Greyhound & Whippetstore Debutantpokal, vinnare Gustav Nyström med Risto.
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Säsongen i Västerås

Prispallen i Alamo Gold Sprint. Överst Hadesrikes Athenas Pearl och
Jesper Ljungblad SkHK, tvåa JallaJalla och Pia Aalto VHS och trea Lord
Wincent och Hans Bark NoHS. Prisutdelare och sponsor Taisto Aalto.

Söndag den 22/5
Miras Race 295 m
En tät start för tre hundar där Cher kunde
dra fördel av sitt innerspår. Cher (Swedish
Java–Swedish Bale) håller knappt undan
till seger på 18,03 före spurtandes Hanky
Panky på 18,07 och in som trea kom Moonami på 18,19.

Dala Race Whippet 295 m
Här var det repris på föregående lopp.
Denna gång hette vinnaren Bruno (DSForm–Alva) och han fick tiden 20,90. Tvåa
strax bakom kom DS-Häxöl på 20,92 och
trea Caffe Noisette på 21,09.

Söndag den 19/6
Alamo Gold Sprint 295 m
Det hade samlats ett gäng duktiga sprinters till detta lopp och undan gick det.
Snabb i väg var Lord Wincent med JallaJalla efter sig. I kurvan kunde dock Athenas Pearl (Mustang Ojay–Bondi Babe) gå
förbi och dra i väg till vinst på 17,58 före

JallaJalla på 17,64. Lord Wincent kunde
knipa bronset på 17,71.

Kv-St Triathlon Sprint
Whippet 295 m
Första försöket i Triathlon var ganska
odramatiskt, Caffe Noisette (Aviaticus–
Mocca Mousse) kunde enkelt ta hand om
segern på 20,74. Efter henne kom Reggae
in som tvåa på 21,36 och trea Bina 21,40.

Kv-St Triathlon Sprint
Whippet 295 m
Andra försöket var det lite mer action i.
Snabb iväg var Bruno med Miss Chiquitita
efter sig. Ut på upploppet sprang Rumba
(Tristan–Quimera) förbi de båda och vann
på 21,05. Bruno höll precis till andra platsen på 21,15 före Miss Chiquitita på 21,16.

nbj Race 510 m
När det var dags för Greyhound medel
så vräkte regnet ned över dem. Det var
inget som verkade bekomma dem när loppet kom igång. Snabb i väg var Cher som
också vågade ta första kurvan i full fart.

ANF Mälartrofén på medel vanns av Hadesrikes Athenas Pearl och
Jesper Ljungblad SkHK. Tvåa Hannemoon Moonami och Matthias
Edberg VHS, trea Heartlines Chicago och Peter Blomkvist SHS.
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Segrare i Fridhem Race blev Mibisan’s Mr Sunsapote med Katarina
Nilsson NoHS. Tvåa Moneystep’s Pa’anga och Linda Ståhl SDA-GHK,
trea GW Vilma här med Åke Ericson representerandes SHS.

Efter henne hakade debutanten Nemnesis
på. Efter dessa började Annie´s Song få
upp farten för att gå fortast på upploppet men hon han inte ifatt Cher (Swedish
Java–Swedish Bale) som vann på 31,16.
Tvåa Annie´s Song på 31,19 och trea Nemnesis på 31,39.

Lördag den 16/7
Växelhäxornas Race 510 m
Snabbast i väg var Snazzy Millie och
Glittra. Glittra blev lite överrumplad när
det svängde och tappade lite mark. Det
utnyttjade Limozin som tog upp jakten på
sin halvsyster. Hon kom inte om på upploppet så Snazzy Millie (Westmead Joe–
Peach Passion) vann på 32,14 före Limozin
på 32,19. Glittra hittade benen och kunde
komma trea på 32,54.

Fridhem Race 295 m
Här visade den rutinerade sprinten Mr
Sunsapote (Buccaneer Binjai–El Tikka
Paste) vem som var bäst i detta lopp. Han
vann enkelt på 19,74 före Pa’anga på 20,05.

Hundkapp när det kanske inte är sådär…jättesoligt! Pristagare i
nästan spöregn. Överst Ravage Cher och Amanda Funck ÖHK. Tvåa
Almandins Annie´s Song och Jane Pettersson SHS och trea Hadesrikes Nemnesis och Jesper Ljungblad SkHK.
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Pristagarna i Securitas Race, överst Emmaline’s DJ-Vargtass och Susanne Brusell VHS. Trea Ghan Buri Ghan’s Moon Quake Shake och
Katarina Nilsson NoHS och trea Västanvind’s Black Panther och Carina
Nilsson NoHS.

Trea efter en syskonduell kom Vilma på
20,36.

Domarrace 295 m
Här visade en duktig nykomling upp sig
på bästa sätt. Det var ingen som kunde
hänga på Starscream (Fräcke Fredrik–
Kingdom Leon), så han kunde vinna lätt
på 17,64. Lord Wincent gjorde ett försök
som räckte till andra plats på 18,13 och
trea Love Machine på 18,34.

Securitas Race Whippet 295 m
Här fick vi en uppvisning av två ungtuppar med framtiden för sig. Moon Quake
Shake var snabb i väg, men kunde inte
hantera farten i kurvan. Det tillfället snappade DJ-Vargtass (Derek–BS-Juliet) upp
och tog sig i mål som vinnare på 19,47.
Trea kom Black Panther på 19,95.

Lördag den 20/8
Västerås Mälarstaden Trophy 295 m
Så var det åter trofédags i Västerås och
sprintloppet var först ut med en blandning av ringrävar och nykomlingar. Det
blev en bra start för de tre tjejerna i loppet
och på yttern var Nemnesis bra med. Fast
denna dag hade de inget att svara upp Bay

Deltagarna i Västerås Mälarstaden Trophy Sprint. Överst veteranen
McChrill´s Bay Anchovy och Mikaela Hagman VHS. Tvåa Hadesrikes
Nemnesis och Jesper Ljungblad SkHK. Trea Heartlines Snazzy Millie
och Tom Pörhö VHS. Fjärde hund blev Ravage Jefferson A-P och Rolf
Sundberg ÖHK.

Anchovy med som gjorde ett fint lopp
på ”fel” distans. Veteranen Bay Anchovy
(Boss in Motion–Anjou Whizz) vann på
nytt pers 17,79 före Snazzy Millie på 17,82
och trea kom Nemnesis på 17,90.

skilde en hel del i mål då vinnaren Caffe
Noisette (Aviaticus–Mocca Mousse) hade
35,73 och tvåan Reggae fick tiden 37,19.
Ytterligare en bit efter kom Bina in som
trea på 37,30.

ANF Mälatrofé Whippet
poänglopp 510 m

Lördag den 27/8

En pangstart av CA-Gibson (Cannavaro–
Agatha) och sedan var det över. Han ledde från start till mål och fick tiden 34,31.
Bakom honom var det en del positionsförändringar men CA-Glavio som är stark
knep andra platsen på 34,60. Trea efter
tappstart kom DJ-Black Jack på 34,82.

ANF Mälartrofé 510 m
Trots få hundar blev det ett struligt lopp.
Bra i väg var Athenas Pearl och JallaJalla. I
kurvan strulade det till sig, vilket Athenas
Pearl (Mustang Ojay–Bondi Babe) lyckades undvika, och kunde springa till vinst
på 31,03. Moonami tog upp jakten en bit
efter och avancerade till andra platsen på
31,68 och trea Chicago på 31,89.

Kv-St Triathlon medel
Whippet 510 m
Här var det en uppvisning av segraren
som inte gav det övriga chansen. Det

ANF Mälartrofé, som blev en uppgörelse två bröder emellan. Överst
Sökövintin CA-Glavio och Hans Bark NoHS. Tvåa Sökövintin CAGibson och Håkan Persson VHS, trea Emmaline’s JJ-Sahlin och Walter
af Donner VHS. Prisutdelare kommunalråd Ulla Persson.
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ANF Mälatrofé Whippet
poänglopp 510 m
Detta lopp var nästan en repris på första
försöket, men det gick ännu fortare och
lite ombytta roller. Denna gång höll CAGlavio (Cannavaro–Agatha) i taktpinnen.
Tiden blev snabba 34,05 och han vann
därmed totalt. Den enda som kunde utmana var brodern CA-Gibson som hade
en liten ledning mitt i loppet men fick
ge sig, tid 34,12 och tvåa totalt. JJ-Sahlin
gjorde ett starkt lopp denna dag och var
på hugget och det räckte till tredje plats i
loppet och totalt, tid 34,37.

DjurMagazinet Race 510 m
Detta lopp innehöll en del nykomlingar
som har framtiden för sig. Den som hajat
grejen tidigast av dem var Limozin (Droopys Maldini–Peach Passion) som spårade
hela vägen och vann på 31,31. Tvåa med
en stark spurt kom Mara Bourbon på

Västerås Mälarstaden Trophy Sprint för Whippet vann Ghan Buri
Ghan’s Moon Quake Shake på tangerat banrekord, här med ägare
Katarina Nilsson NoHS. Tvåa kom stallkamraten Mibisan’s Mr Sunsapote som här syns med Hans Bark NoHS och trea Moneystep’s Pa’anga
här med medhjälpare Håkan Persson.
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DjurMagazinet Race segrade Heartlines Limozin och Ida Lindstedt
VHS. Tvåa Heartlines Mara Bourbon och Mikaela Hagman VHS. Trea
Michelle Perry här med Mikaela Eriksson GHS.

31,59 och trea den som var mest rutinerad
Michelle Perry på 31,99.

Ösby Race Whippet 510 m
En duell mellan två SM-finalister där senare års komet Banana Split (BS-Jonathan–El Ponyta) var starkast. Han vann på
snabba 34,01 före uppkomlingen och SM
vinnaren DJ-Vargtass som fick 34,32. Trea
ett par längder efter kom DS-Leffe Blond
på 34,83.

Mälarstaden Race Whippet 295 m
Här visade Västerås vassaste whippettik
upp sig från sin bästa sida. DJ-Kristina
Kanel (Derek–BS-Juliet) gick som ett spjut
från buren och vann på 19,64. Efter henne hade bröderna Unikum och Umberto
en kamp i vilken den sistnämnda knep
andraplatsen på 19,89. Nosen efter kom
Unikum på 19,90.

Västerås Mälarstaden Trophy
Whippet Final 295 m
Att detta lopp skulle gå fort sågs redan
när startlistan blev komplett. Startsnabba
sprintspecialister var i final. När krutröken skingrats stod Moon Quake Shake
(Gryphon–Aye) som vinnare på tangerat
banrekord 19,17. Inte illa av en unghund
under sin första säsong. Tvåa kom mera
rutinerade Mr Sunsapote på 19,50 så en
dubbel till stallet. Trea kom Pa’anga på
19,74.

Mälarstaden Race 295 m
Här kom hundarna på ett pärlband. Snabb
i väg som oftast var Moonami (Webwhiz–
Luna Nueva) och det räckte till vinst på
17,54 före Snazzy Millie på 17,62. Trea
kom Offshore Dream på 17,91.

Mälarstaden Race Whippet 295 m
Snabb start av färskingen NN-Sofie som
får DJ-Hanna med H (Derek–BS-Juliet)
efter sig. Hon vill inte vara sämre än sin
syster så hon axar vidare och segrar på
19,74 före NN-Sofie på 19,88. Efter brudarna kommer Viggen trea på 20,51.

Lördag den 10/9
Kv-St Triathlon Stayer
Whippet Final 704 m
Detta lopp avslutades som de övriga försöken. En enkel resa från start till mål 0ch
seger för Caffe Noisette (Aviaticus–Mocca
Mousse). Skillnaden denna gång var att
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Ett fint startfält i Cutterway Tikar för Whippet där Emmaline’s JJSahlin kom först, här med Eva-Lena af Donner VHS. Tvåa Pandora
v.d Waterram och Sofia Lundberg MiHK, trea Emmaline’s DJ-Kristina
Kanel och Jan Olsson VHS.

hon även satte nytt banrekord på distansen. En rejäl putsning till 49,58. Jämnare
blev det mellan Västeråstikarna Reggae
och Bina. De avlöste varandra, men när
linjen passerades var Reggae tvåa på 52,19
och Bina trea på 52,21.

vinst på goda 34,35. Black Panther kunde
hålla andra platsen på 34,84. Efter honom
spurtade Unikum starkt till tredjeplatsen
på 34,96.

Amandas Race 295 m

Supersprint Final Whippet 101 m

Ett litet startfält där Moonami (Webwhiz–
Luna Nueva) flög i väg på årssnabbaste
sprinttid 17,45. Jämt igen därefter men räven Lord Wincent kom tvåa på 17,82 och
Moonflash trea på 17,86.

Veteran Whippar som återigen samlat poäng under säsongen och nu skulle göra
upp om det. Denna gång var det Glencadamcask (Shaddoc–El Jigglypuff) som
knep segern och äran på 7,61. Längden
efter kom DS-Form på 7,71 och en bit efter
kom Ivanhoe på 7,95.

Cutterway Tikar Whippet 510 m
En uppvisning av en av de främsta tikarna på ovalen just nu. Fort från start och
sedan öka var grejen för JJ-Sahlin (Jykä–
BS-Juliet) som fick tiden 34,44. Pandora
låg länge trea men på upploppet spurtade
hon till sig andra platsen på 34,62. Därefter kom DJ-Kristina Kanel trea på 34,72.

Guf´s Bramble Memorial 510 m
Bra startfält med riktigt starka hundar på
linjen. Här visade O´Såfina (Hallucinate–
Air Song) att hennes starter blir allt bättre
och kunde ta ledningen och vinna på
snabba 30,44. Bay Anchovy låg länge tvåa,
men precis på målsnöret hann Annie´s
Song förbi, tid 31,13. Tanten Bay Anchovy
trea på 31,19.

Cutterway Hanar Whippet 510 m
Solen sken och det gjorde även Banana
Split (BS-Jonathan–El Ponyta). Han visade de övriga rumpan och vann på isande
33,78, inte långt ifrån sitt eget banrekord.
CA-Gibson var det åter som hade närmast
upp till antagonisten, nu fick han tiden
34,00. Efter att ha hittat ut ur boxen och
letat sig fram kom DJ-Black Jack trea på
34,45.

Cutterway Race Whippet 510 m
Åter en fin start av lovande DJ-Hanna
med H (Derek–BS-Juliet) så var det klart.
Hon spårade runt om och vann på 34,64.
Sedan kom det ett pärlband efter henne.
Classic gjorde ett starkt lopp som tvåa på
35,11 och därefter kom Flying Horse på
35,17.

Cutterway Race Whippet 510 m
Snabba i väg var DS-Leffe Blond och Black
Panther. Den förstnämnde har haft det lite
motigt i år, men nu stämde det för DS-Leffe Blond (Derek–BS-Juliet) som drog till

Lördag den 8/10

de Wilde Race Whippet 510 m
Här visade Caffe Noisette (Aviaticus–
Mocca Mousse) att hennes tidigare segrar
inte var tillfälligheter utan hon fortsatte
sviten med en seger på 35,41. Efter henne
gjorde Viggen ett inspirerat och starkt
lopp och la beslag på andra platsen på
36,28. El Switch Point låg länge tvåa med
tappade orken på slutet, men det räckte
till att bli trea i alla fall på 36,62.

Eggeby Race 510 m
Efter att ha blivit nedklassad kunde Cher
(Swedish Java–Swedish Bale) ta en ny
seger efter en snabb start på 31,42. Efter
henne kom Maffia på 31,49 och efter en
dålig start kunde Mara Bourbon ta sig upp
till tredje på 31,76.

Cutterway Race Whippet 510 m
Snabbast i väg var CA-Gibson men denna
dag fick han faktiskt ge sig. DS-Leffe Blond
tog över taktpinnen men han kunde inte
heller freda sig. Den med mest fart i benen
denna gång var CA-Glavio (Cannavaro–
Agatha) som sprang ifrån dem till seger
på fina 34,32. DS-Leffe Blond knep andra
pengen på 34,57 och CA-Gibson tredje på
34,61.

Agria Race 510 m
Ett väldigt litet startfält med SM vinnaren
Jack på startlinjen men han fick kämpa för
seger då JallaJalla sålde sig dyrt. JallaJalla
katapultstartade och ledde in på upploppet där Jack avgjorde kort före mål. Jack
(Hallucinate–Air Song) segrade på årssnabbaste tiden 30,43. JallaJalla fick tiden
30,49. Efter herrarna kom Limozin in på
30,88.
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Han vann Mormor’s Race stålveteranen Ståhej Qowboy (fyllde 8 år i
nov), här med Kenneth Sundvall VHS. Tvåa kompisen Ståhej Rumba
med Anders Ytterberg VHS, trea Oakshaw Leader of The Pack och
Anne Huhtalo 7HS.

Så till Supersprint Finalen för Whippet, överst Glencadamcask och
Carina Nilsson NoHS. Tvåa Emmaline’s DS-Form och Torbjörn Ståleberg
VHS, trea Västanvind’s Ivanhoe och Åke Ericson NoHS.

Tandfén Race Tikar Whippet 510 m
Detta visade sig bli en syskonkamp. DJKristina Kanel ledde länge, men fick ge
sig mot sin äldre syster JJ-Sahlin (Jykä–
BS-Juliet) som vann på 34,63. DJ-Kristina
tapper tvåa på 34,84 och Pa’anga trea på
35,02.

Cutterway Race Whippet 295 m
Jämn start av Bryan Adams och Moon
Quake Shake. Bryan Adams kunde rycka
sig loss och då är han omutlig. Bryan
Adams (Handy–Bestic) forsade till seger
på 19,31 före Moon Quake Shake på 19,52.
Mr Sunsapote gjorde ett rutinerat lopp till
tredje plats på 19,82.

Mormor´s Race Whippet 295 m
Och vad hände här då. Jo, gamlingen
Qowboy (Moriz–Nice Message) var på
strålande humör och pangstartade och
ledde hela vägen till mål på 21,24. Tvåa
kom kompisen Rumba på 21,30 och trea
kom Leader of The Pack på 21,46.

Agria Whippet Race 295 m
Efter en del märkliga vägval fram till mållinjen kunde ändå Forint (Jykä–Tre Rand)
segra på 20,66, precis nosen efter kom El
Luca Toni på 20,67. El Dorado blev lite
störd på vägen, men kom ändå trea på
20,84.

Nordic Spray Race 295 m
Ett tätt lopp mellan två hundar från start. I
kurvan var det fördel Snazzy Millie. Lord
Wincent ville dock inte vara sämre än sin
whippetkompis och fick nosen först över
mållinjen. Snazzy Millie fick se sig slagen
på 17,75 då Lord Wincent (N Y Ranger–
My Lucky Moon) hade 17,74. Trea kom
ännu orutinerade Malica på 17,92.

Hässlö Mälarstaden Race
Whippet 295 m
Allsidige Mr Challenger (Cheesecake–
Miss Cherimoya) kunde i det här loppet
spåra hela vägen till seger på 19,81. Efter
honom var det en liten duell som Ultra
hade fördel av som tvåa på 20,28 före nykomlingen Amille på 20,57.

Mikaela Hagman

Vinnare i Nordic Spray Race, Lord Wincent, NoHS, här med Heléne
Hellberg. Tvåa Heartlines Snazzy Millie och Ida Lindstedt VHS, trea
Malica och Taisto Aalto VHS.

Hund på Irland
Vi var ett gäng som var och tittade på det
Irländska Derbyt i september. På hotellet
under eftersnacket kom vi överens om att
köpa en hund tillsammans och drömma
om att vi kunde ha turen att få en som är
så bra att vi kan se den i en Derbyfinal. Då
vi kom hem visade det sig att intresset att
vara med och äga en hund tillsammans
var jättestort så vi beslöt att gå ut i tidningen Hundkapp så att alla som vill vara
med får chansen.
Det kommer att kosta 1000 kr per andel
och de pengarna skall gå till att köpa in en
valp/unghund beroende på hur många
som vill vara med. Därutöver kommer
månadskostnaden till en början att vara
ca 100 kr och lite senare då hunden börjar
tävla ev något högre eller lägre beroende
på hur bra hunden blir.
Monica och Christian Hagberg kommer att vara ansvariga för inköpet av hunden och Bo Ländin för ekonomin. Om Du
vill vara med så kontakta Bo Ländin på tel
070-5432194.
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Bo Ländin
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Nyhetsbrevet oktober
SM till Skellefteå
Förbundsstyrelsen har glädjen att meddela att SM 2013 tilldelats Skellfteå Hundkapplöpningsklubb. Nästa år är det som
bekant Åkers Kanal som gäller.
För er som vill anordna SM 2014 är
det den 1 september nästa år som är sista
dagen att ansöka.

Nya hundkappare
Ett viktigt mål för den nuvarande styrelsen är att bredda vår sport, försöka att nå
ut till nya intresserade och få fler aktiva.
Som ett led i detta har det beslutats att vi
ska bilda en kommitté som ska jobba självständigt men rapportera till förbundsstyrelsen.
Denna kommitté har i uppdrag att
komma med idéer och hjälpa sällskapen
med aktiviteter som gör att hundkapplöpningen syns och kanske kan locka nya
hundkappare. Exempel på detta kan vara
deltagande vid mässor, aktiviteter på banan, närvaro på sociala forum eller vad
som helst som gör att vi syns.
Ansvarig i styrelsen är Pia Höggren.
Tanken är att alla sällskap ska ha en kontaktperson men de som ska jobba i kommittén ska förstås var de som känner sig
intresserade och engagerade i dessa frågor. Alla förslag på sådana här personer
eller anmälan om att man vill själv vill
hjälpa till mottagets tacksamt av Pia Höggren, 0706-053103, garamiyas@yahoo.se

några större satsningar komma ifråga. Så
här i slutet av året har SHCF, som vanligt,
problem med likviditeten, det vill säga
vi håller vår budget men har dåligt med
pengar i kassan. Ett sätt att hjälpa till kan
vara att betala sina licensavgifter inför
nästa år redan nu. Avgifterna bokförs förstås nästa år men kan användas nu för att
betala de löpnade kostnaderna.

Ändrad tid för anmälningar
Sällskapen har rapporterat om ett ökat
antal efteranmälningar vilket på flera
håll har upplevts som ett problem. Som
ett försök att komma tillrätta med detta
provar vi nu att ändra anmälningstiden
till söndag klockan 20.00 och inte tillåta
efteranmälningar.

Seedning
Det har inkommit ett förslag att vi borde tillämpa seedning i våra större lopp.
Detta skulle innebära att exempelvis de
fyra högst rankade inför en större tävling
placeras i fyra olika kvartsfinaler, så att de
slipper att mötas i den första omgången.
SHCF kommer att tillskriva sällskapen
och be om deras åsikter så diskutera frågan med dina klubbkompisar och låt din
styrelse ta del av era åsikter.

Nyhetsbrevet november
Snart är det kongress

Förbundsstyrelsen har beslutat att låta
alla licensavgifter vara oförändrade inför
nästa år. Dock läggs en straffavgift på 50
kronor till de avgifter som inkommer för
sent. Detta görs för att uppmuntra oss att
betala in våra avgifter i tid vilket kommer
underlätta för de ideellt arbetande funktionärerna i förbundet. Sista dag för inbetalning för 2012 års licenser är den sista
januari så efter det datumet höjs alltså alla
avgifter med 50 kronor. För de som ändå
väljer att vänta med sina betalningar gäller fortfarande att man måste räkna med
en handläggningstid på minst två veckor,
återigen beroende på arbetsbördan för
våra ideella krafter.

Den som väntar på något gott behöver sällan vänta länge... Och därför behöver inte
heller vi vänta länge på nästa kongress.
Redan till våren är det dags! Kongressen
kommer att hållas lördagen den 21 april
och vi kommer även i år att vara i Örebro.
Mötet kommer att hållas under lördagen
men kongressdelegaterna inbjuds därefter
till en middag i glatt sällskap. Och apropå
sällskap så har ju alla medlemmar i våra
sällskap rätt att närvara som åhörare om
man skulle tycka att det var intressant.
Eller varför inte trilla in framåt kvällen
och delta i middagen. Åhörare och extra
festdeltagare får förstås stå för sina egna
kostnader men vi har fått ett förmånligt
erbjudande från ett hotell i Örebro och vi
skulle tycka det var kul om fler dök upp
till middagen. Att tänka på inför kongressen: En kallelse med exakt tid och plats
kommer under december. Men fram till
dess kan det vara bra att tänka på följande:

Förbundets ekonomi

Motioner

Licensavgifter

De som varit med ett tag i sporten vet att
i samband med försöken att via GR Spel
driva ett eget riksspel så drog vi inom
sporten på oss en del skulder.
Förbundsstyrelsen har prioriterat att
försöka betala av de skulderna med våra
gemensamma medel, alltså de avgifter som
tagits in från sällskapen och via licenser.
Innan året är slut så kommer banklånet att
vara återbetalt. Kvar finns då flera skulder
av varierande storlek till medlemmarna
samt en större skuld till Stockholmsklubben. Först när skulderna är betalda kan
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Motioner ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 31 december. Så fundera på vad ni skulle vilja utveckla inom
sporten och ta upp det för diskussion i era
sällskap.
Låt oss hitta problemen och förändra
dem istället för att gå och irritera oss på
dem... Alla inskickade motioner kommer
att utsändas till sällskapen under januari
så att man får en möjlighet att fundera
över vad man själv tycker.
Förbundsstyrelsen kommer även att
yttra sig om alla motioner och dessa yttranden skickas ut i mitten av mars. Val av

D

Texten är hämtad från SHCFs nyhetsblad
för oktober till december.
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Förbundsstyrelse
kongressperioden 2010-2012
Förbundsordförande
Hans Bohman,
tfn 0150-263 01, 0705-43 33 38.
hans.bohman@bodycote.com
Vice ordf Linda Edberg,
tfn 070-471 38 20.
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
nya representanter till förbundsstyrelsen
Det är även dags att fundera över de val
som ska göras. Valberedningen har påböjat
sitt arbete och enligt stadgan ska följande
poster tillsättas:
• förbundsordförande
• förste vice förbundsordförande
• fem förbundsstyrelseledamöter
• tre suppleanter
Valberedningen ser gärna att ni redan
nu börjar fundera på vilka personer ni vill
se som förtroendevalda under kommande
kongressperiod och så snart som möjligt
skickar in förslagen till valberedningen. De
personer som nomineras behöver inte vara
tillfrågade – det sköter valberedningen!
Fundera gärna på vad ni tror att de nominerade personerna har för egenskaper
som de kan bidra med i styrelsearbetet.
Tänk gärna på geografisk spridning. Försök hitta personer i olika åldrar och kanske
personer med erfarenhet av olika raser.
Finns det kanske några engagerade
ungdomar som skulle kunna tänkas vara
med och lära?
Valberedningen har ordnat en egen
mailadress och tar gärna nomineringar via
mejl på: ValSHCF@gmail.com
Valberedningen består av A-L Landén,
Eva Salander och Kenth Pettersson. Sista
datumet för nominering är den 15 februari
men för att underlätta valberedningens arbete så kontakta dem gärna redan nu.

Nyhetsbrevet december
Påminnelse kongress
Vi vill gärna passa på att påminna om sista
datumet för motioner. Motioner ska vara
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förbundsstyrelsen tillhanda senast den 31
december. Så fatta pennan och skriv ned
vad du eller ni diskuterat och vill förändra
inom sporten.
Det är även dags att fundera över de
val som ska göras. Alla mandat går ut nu
så valberedningen behöver mycket hjälp.
Hör av er med förslag på nya personer
eller kommentarer kring vilka ni vill se
i vår framtida styrelse. Valberedningen
har ordnat en egen adress där ni kan nå
dem; ValSHCF@gmail.com Valberedningen består av A-L Landén, Eva Salander
och Kenth Pettersson. Sista datumet för
nominering är den 15 februari men för
att underlätta valberedningens arbete så
kontakta dem gärna redan nu.

Bildandet av kommitteer
En annan påminnelse gäller den om bildandet av kommitteer. Tanken är att vi
ska få igång ett arbete som sträcker sig
utanför styrelserummen och överskrider
sällskapens gränser. Vi tänker oss i första
hand två områden där detta kan passa
därför vill vi så här i startskedet bilda två
kommitteer.
En ungdomskommitte som kan jobba
med att ta fram förslag och hitta på aktiviteter som kan locka ungdomar till vår
sport samt göra våra arrangemang intressanta för de ungdomar som redan är aktvia inom sporten.
Därutöver vill vi bilda en PRkommitte
som ska jobba med att få upp intresset för
vår sport bland andra hundintresserade,
eller för den delen hundointresserade, och
hjälpa sällskapen med tips på hur man
kan skapa intressanta arrangemang, i
samband med tävlingar eller därutöver.
Är du sugen, eller vet du någon som
skulle passa bra för uppgiften? Kontakta
Pia Höggren som är ansvarig inom styrelsen - 0706-053103, garamiyas@yahoo.se

Tävlingskalendern
Tävlingskalendern för 2012 är nu fastlagd.
Styrelsen har tagit till sig av de synpunkter
som kommit upp i samband med tidigare
diskussioner om tävlingarnas placeringar
och har, tillsammans med sällskapen, försökt att tänka på detta i fördelandet av
dagar.
Grundtanken är att det ska vara max
tre tävlingar på en helg och att dessa ska
vara väl spridda geografiskt. Tävlingsdagarna läggs ut på hemsidan inom kort.
Vi önskar alla lycka till med tävlandet
och hoppas på en fin säsong 2012!

Förbundscirkulär 08/2011
Kongress 2012
Samtliga sällskap, Förbundsstyrelsen,
Kongressombud, Förbundsrevisorer,
Valberedning
Härmed kallas alla ovanstående till
kongressen 2012. Kongressen kommer att
avhållas i Örebro på Scandic Örebro Väst,
den 21 april 2012. Förhandlingarna hålls
under lördagen men alla ovanstående inbjuds därefter till gemensam middag och
övernattning.

Anmälan:
Samtliga ombud, förbundsstyrelse, förbundsrevisorer och valberedningsutskott
gör en personlig anmälan i enlighet med
bifogade formulär. Anmälan skall ske till

förbundssekreteraren senast den 15 mars
2012.

Inkvartering:
Inkvarteringen sker i dubbelrum, ange i
anmälningsformuläret vilken person Ni
vill inkvarteras ihop med.

Kostnader:
Förbundet svarar för konferenskostnaden
i form av lokaler etc. Sällskapen ansvarar
för logi och kostnader för förtäring och resekostnader. Resekostnaderna fördelas solidariskt bland samtliga sällskap. Havda
resekostnader skall senast 14 dagar efter
kongressen ha inkommit till förbundskassören som fördelar kostnaderna bland
sällskapen.

Statistik 2011 - Whippet
Antal hundar, lopp, starter 2000 – 2011
2000: 62-86-420
2001: 57-82-411
2002: 45-54-291
2003: 53-53-273
2004: 57-79-401
2005: 75-107-544
2006: 54-65-328
2007: 70-109-523
2008: 82-115-548
2009: 89-128-625
2010: 118-154-770
2011: 134-189-907

Antal lopp/starter per bana 2011
Västerås 46/213, Borås 37/190, Järbo
32/155, Åkers 24/115, Midlanda 13/57,
Tommarp 12/58, Älvsbyn 10/51, Landskrona 9/44, Alingsås 5/21, Skellefteå
1/3.
Whippet utgör idag ca: en tredjedel av
startande hundar och ökar mest av alla
raser.
Lite för sällskapen att tänka på inför
planeringen av inbjudningarna inför
kommande säsong.

Zellingerpriset 2011
Årets Zellingerpris delades ut i samband
med Svenskt Uppfödningslopp på Åkers
kanal den 14 augusti. I år var det kullar
som var födda under perioden 1 juli 2007
till och med 30 juni 2008.
De nominerade kullarna var:
HumpyBumpBridge – Bonnbonniebon,
Monica Nyman
(Sanya Richards, Michelle Perry, Lolo Jones,
Jeremy Wariner, DeeDee Trotter)
Westmead Lark – Uptown Girl, kennel
Crimdon (Duncan McKie)
Crimdon Snake, Crimdon Phython, Crimdon Mamba, Crimdon Krait, Crimdon Cobra,
Crimdon Boa)
Swedish Java – Swedish Bale, kennel Ravage (Monica Hagberg)
(Spencer Davis, Sammy Davis, Liberace, Jimi
Hendrix, Chuck Berry, Cher, Bonnie Belle)
Morrighan – Mayflower, Annelie Svarvén
Xanadu, Limited Edition, Flower Power, Flower Child, Caisa, Best is Black, Baze Hunter,
Balla Singoalla)
Segundo – Poppie, kennel Sjudraget (My
Leffler)
Wilhemina, Last Guiness, Josefina, Ed Vinn,
Axel, Arne, Albertina)
N Y Ranger – My Lucky Moon, Monica
Anklew
(Sir Sirocco, Prince Domino, Mr Douglas,
Miss Corona, Lord Wincent, Lady Electra)
Zellingerfondens styrelse beslöt att utse
kullen Morrighan - Mayflower till årets
kull och att Zellingerpriset utdelas till kullens uppfödare Annelie Svarvén. Priset
bestod som vanligt av en penningsumma ,
diplom och blomster.

Linnea Burman

Välkommen till
ÖHK-NoHS

ÖHK-NoHS är ett samgående mellan Örebro Hundkapplöpningsklubb samt Norrköpings Hundkapplöpningssällskap. Vi
bedriver huvudelen av vår verksamhet
vid Bistabanan i Örebro men även i Norrköping där vi har en 250 meters rakbana
med gräsunderlag för viss träning.
För mer info se hemsidan:
www.laget.se/ohk_nohs/

Redaktören har ordet. forts fr s 2
ra året kom det ut ca 18 uppdateringar av
inbjudningshäftet, det blev svårt att hålla
reda på detta till slut.
När jag skriver detta har jag via SHCFs
hemsida fått veta om samgåendet mellan
Örebro och Norrköping. Det ser bra ut,
nu kanske vi återigen får se tävlingar på
Örebrobanan. Se ovan, jag förväntar mig
ett reportage om detta till nr 1.
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året ko
Zelling

Prisutdelare Anki Nilsson gav priset till Agge
Pettersson, som tog emot priset för Annelie
Svarvén, som tyvärr hade varit tvungen att
åka och jobba.

Bo Norevik
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Tävlingskalendern 2012
Översikt av tävlingsdagarna för år 2012, komplett tävlingsinbjudan kommer att finnas
på respektive sällskaps hemsidor. Se länkar på www.shcf.se
Augusti

Maj
12/5 Lördag
13/5 Söndag
19/5 Lördag
19/5 Lördag
19/5 Lördag
26/5 Lördag
26/5 Lördag
26/5 Lördag
31/5 Torsdag

Västerås
Alingsås
Borås
Tommarp
Åkers Kanal
Landskrona
Skellefteå
Åkers Kanal
Borås

ÖM Loppet

Företagskväll

Juni
2/6 Lördag
Midlanda
3/6 Söndag
Alingsås
3/6 Söndag
Västerås
6/6 Onsdag
Skellefteå
9/6 Lördag
Borås
9/6 Lördag
Åkers Kanal
12/6 Tisdag
Åkers Kanal
15/6 Fredag Skellefteå
16/6 Lördag Landskrona
16/6 Lördag Åkers Kanal
20/6 Onsdag Järbo
23/6 Lördag Järbo
23/6 Lördag Tommarp
		
27/6 Onsdag Alingsås
30/6 Lördag Tommarp
30/6 Lördag Åkers Kanal

Deltasprinten

YA Kappen,
Thumatorpstrofén
Östersjöpokalen

Oktober

Derbyt Kvartsfinaler
Derbyt Semifinaler
Sprintmästaren
Derby Final
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Deltapokalen
Roquietine
debutantlopp
Silverskölden
Freja Jubileum
Kanis Elit
Kanis Elit

SM Kvartsfinaler
SM Semifinaler
SM Semifinaler
Finaler övriga cuper
SM Finaler

Borås Weekend / EM
Älvsbyloppet
Borås Weekend / EM
Debutantloppet,
Kommunloppet

Avelsloppet
Deltatiken

September
1/9 Lördag
1/9 Lördag
2/9 Söndag
8/9 Lördag
9/9 Söndag
15/9 Lördag
15/9 Lördag
15/9 Lördag
22/9 Lördag
22/9 Lördag
29/9 Lördag
30/9 Söndag

Juli
1/7 Söndag
Midlanda
4/7 Onsdag
Tommarp
		
7/7 Lördag
Tommarp
7/7 Lördag
Borås
7/7 Lördag
Älvsbyn
8/7 Söndag
Älvsbyn
14/7 Lördag Skellefteå
14/7 Lördag Västerås
21/7 Lördag Åkers Kanal
22/7 Söndag Åkers Kanal
24/7 Tisdag
Åkers Kanal
27/7 Fredag Åkers Kanal
28/7 Lördag Åkers Kanal

4/8 Lördag
Västerås
7/8 Tisdag
Borås
11/8 Lördag Älvsbyn
12/8 Söndag Borås
18/8 Lördag Järbo
18/8 Lördag Landskrona
		
19/8 Söndag Skellefteå
25/8 Lördag Åkers Kanal
26/8 Söndag Alingsås
26/8 Söndag Midlanda

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

Avelsloppet Final

The Ladies

Breeders

6/10 Lördag Åkers Kanal
7/10 Söndag Alingsås
13/10 Lördag Borås
13/10 Lördag Åkers Kanal
		
20/10 Lördag Åkers Kanal
		
27/10 Lördag Landskrona
		

Breeders Final
Västgötaloppet
St. Leger,
Puppy Derby
St. Leger,
Puppy Derby Finaler
Gåsaloppet, Tikmasters Semifinaler

3/11 Lördag Landskrona
		
		

Örehovstayern,
Gåsaloppet,
Tikmasters Finaler

November
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Till Avel

NO MORE LEGEND
(Hallucinate – Air Song)
Vinnare av DERBYT, AVELSLOPPET, Gåsaloppet, S:t Eriks Cup,
Debutantpokalen, (totalt 12 täcken), 2:a Europaderbyt, Advantage
Masters, Sylvias Flash, SM 4:a vann kvart o semi.
Årets Rookie 2010, SHS Champion 2011, 25 raka lopp på M1/ K1
tider. 39 starter – 25 segrar, 8 andraplatser. 32,01 550m.
Tillhör en av de bästa kullarna som fötts i Sverige med syskon som
Advantage, Nitro Methane, O’Såfina, Jack, Curry Kanon, Kira.
75% australienskt blod kryddat med Sylvias Flash moderslinjen via
Shannon Ivy – Nic O’Lina – Easter Rose – Cindy Rose – Air Song!
No More Legend har allt man kan önska sig av en hund:
startsnabbhet - speed – styrka samt psyke och utseende.

Lars o Anita Wicander
wican@telia.com

tidningen Svensk Hundkapp nr 4/2011
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Hösten på Mariedal Park

Prispallen i Västsvenskt Oaks. Fr. v. Elektra, O'Såfina, Annie's Song.

Under hösten i Alingsås bjöds de
hundkappintresserade på både
högklassiga och spännande tävlingar. Mest spännande var det nog
i ärlighetens namn på tiksidan där
alla tre tävlingsdagarna samlade en
stor del av de allra bästa tikarna.
Kanske inte så konstigt, i och för
sig, eftersom det gällde två av de
mest prestigefyllda tikloppen i landet, Västsvenskt Oaks och Breeders
Oaks. Även Rookie Stake bjöd på ett
högklassigt resultat men saknade
väl kanske den där riktiga bredden.

Västsvenskt Derby &
Västsvenskt Oaks
Först ut var Västsvenskt Oaks och förstås
även Västsvenskt Derby, även detta med
ett vasst startfält. Man kan väl säga att det
var eliten minus Bröderna Almandins. I
startboxarna stod bland annat SM-finalisterna Bromstick Zazu och Midas samt den
gamle superstjärnan Hades Pearl.
Midas är ju känd för att vara snabb ur
box, och det var han, men den skånske
raketen Kimchi var ännu snabbare och
därmed först in i kurvan. Han behöll sen
ledningen loppet igenom och slog alltså
ganska enkelt ett par SM-finalister. Inte
alls illa.
En som däremot inte är känd för sin
start, Bromstick Zazu, var denna dag inte
alls med, då han redan vid splitten var
hela tre tiondelar efter täten. Som om
inte det var illa nog, såblev han i första
kurvan en smula hindrad av Hades Pearl
som inte alls hade sin bästa dagidag. Men
Bromstick Zazu är starkare och envisare
än de flesta så han kämpade på, passerade
halva fältet och knep en tredjeplats, ty Midas hann han bara nästan fram till.
Kimchi (Kerberos Pearl - Alamo Gold)
ägs och tränas av Mikael Olsson och Camilla Johansson och tävlar för Cimbria
Hundkapplöpningsklubb.

Damernas Veteran. Fr. v. Mystic Moon, Moss, Unique Moon.

förstås, hur skulle det gå nu, på Elektras
hemmabana.
Utöver dessa två fanns även SM-tvåan
Moonami som tidigare visat att hon gillar
Alingsåsbanan, urstarka Annies Song och
startsnabba Athenas Pearl.
Ingen rådde på Elektra i starten, hon
smällde ur burarna och lämnade övriga
en bit bakom sig, närmast efter följde
Athenas Pearl och Moonami. På bortre
rakan passerade Osåfina, planenligt efterföljarna och påbörjade sin jakt på Elektra
som gjorde vad hon kunde för att hålla
undan. Vad gör man mot Sveriges bästa
tik och en av Sveriges allra bästa hundar
för Vinnartiden skrevs till 30,30, mindre än
en tiondel från Hiawathas tidigare relativt
ohotade banrekord. Trea i loppet blev Annies Song, ni vet hon som alltid är med på
pallen... O'såfina (Hallucinate - Air Song)
och även Annies Song, ägs och tränas av
Rolf och Jane Pettersson och tävlar för
Stockholms Hundkapplöpningssällskap.

Damernas
Under septembertävlingen avhölls även
de traditionstyngda Damernas-loppen.
Dessa samlar numera medelklasshundar
(klass 3-5), med undantag för Damernas
Veteran där det är de högst klassade veteranerna som bjuds in. Och det var just de
högst klassade som var på plats, SM-segraren Moss skulle här möta bland andra
banrekordinnehavaren Mystic Moon.

16

Damernas Veteran
Moss, som dominerat årets veteranlopp,
mot Mystic Moon som ju alla vet väldigt
förtjust i Mariedalsbanan, en riktig nagelbitare. Man brukar kunna se en viss hemmahundsfördel i starten hos de som är
vana vid banan och denna var tydlig även
i detta lopp. Först ut var systrarna Moon
(Mystic M och Unique M) tillsammans
med Ester Oz, därefter kom pojkarna och
sist av dem, Moss. Men medan systrarna
Moon tampades om ledningen så hade
Moss fått fart på de långa benen och till
slut men verkligen på sista hundradelen,
passerade han de båda och tog hem segern. Tjejerna Moon kom in strax efter
- på samma tid men de skickliga målfotooperatörerna lyckades skilja dem åt, till
Mystic Moons fördel.

Damernas Sprint
I Damernas Sprint tog Blueline hem segern efter en rätt usel start. Jeremy Warriner hade ledningen men fick ge sig mot
den framrusande Blueline och blev tvåa
framför Ribbes Charad.

Västsvenskt Oaks
I tikloppet var det många som riktade
ögonen mot kampen mellan hemmahunden Elektra och tikdominanten O´såfina.
De båda hade ju mötts veckan innan i
Boråstiken och då hade Elektra bjudit upp
till dans då hon faktiskt ledde loppet ända
fram till målrakan. Därför undrade man

Damernas Whippet vanns av Grimar.

Damernas hanar

Damernas Tik vinnare Pretty Moon.

Kojs Janus Air (eller som vi kallar honom Den Roliga Hunden) tog starten i Damernas Hanar, han gillar ju Alingsåsbanan. I
starfältet fanns en annan som också gillar
banan och som fortfarande hade en del att
ge var den gamle elithunden, tillika banrekordinnehavaren, Hiawatha som passe-
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sök. Super Superior satte starten och vann
enkelt på den mycket fina tiden 17.81. Inte
långt bakom kom Kore, som även hon var
väl under 18 sekunder. Så se upp med
Kore framöver, denna tik är definitivt på
gång. Trea i detta minneslopp var Kores
syster Persephone.

Oktobertävlingarna
Så blev det då oktober och det var dags för
Breeders Oaks och Rookie Stake. Breeders
Oaks är Örebroklubbens klassiska lopp
som varje år erbjuder landets treåriga tikar att mäta sig mot varandra, utan hanarnas inblandning. Rookie Stake å sin sida
är ett lopp för de nya tävlingshundarna
där man är välkommen att delta om man
är yngre än två år.
Kimchi vinnare av Västsvenskt Derby.

rade och säkert defilerade in i mål. Bakom
honom höll dock Janus Air de andra på
behörigt avstånd och i den bakomvarande
klungan var det tillslut nykomlingen Maffia som tog spets och säkrade på så sätt
tredjeplatsen.

Damernas Tik
En annan hemmahund, Carmen smällde
ur burarna i Damernas Tik och hade redan
på startrakan flera längders försprång på
det övriga fältet. I tredje böj blev hon dock
infångad och ganska illa tacklad. Den enes
död, den andres bröd heter det ju och rutinerat tog då den gamle räven och tillika
fd Svenska Mästaren Pretty Moon över
showen och vann.
Samma tid i mål hade tvåan Nemnesis
som sin orutin till trots skötte detta lite
stökiga lopp på ett bra sätt. Stackars Carmen som var ohjälpligt sist ut ur böj kom
starkt på slutet och tog trots allt tredje
platsen.

Damernas Whippet
Även Whipparna var inbjudna att delta
i ett Damernas lopp, tyvärr fylldes inte
startfältet men segraren, Grimar, vann
ändå med så stor marginal att frågan är
om han överhuvudtaget märkte av sina
motståndare.

Keops Naolins minne
De högst klassade på sprintdistansen var
inbjudna till ett lopp som hölls till Keops Naolins minne, en hemmahund som
tragiskt förolyckades tidigare i vår. Keops Naolins Memorial samlade ett fint
startfält och vi hade bland annat den nye
sprinterstjärnan Super Superior, som ju
visat framfötterna under Sprint SM, på be-

Vinnaren av Rookie Stake, Super Superior

Rookie Stake

Zoogan vinnare av NY Rangers Memorial.

Årets Rookie Stake samlade tyvärr bara
hundar för en omgång, var det kanske den
nytända stjärnan Super Superiors närvaro
som skrämde. Glädjande nog antog i alla
fall den Norrlänske talangen Starscream
utmaningen. Med fem segrar på blott nio
starter, uteslutande mot högklassigt motstånd, skulle han kanske kunna utgöra ett
hot. I vassen lurade också By By Mary
Fly, även hon med imponerande meriter,
såsom ett resultat under 32,50 från Åkers
Kanal. Men skulle de kunna hota Super
Superior som visat en stigande form och
dessutom verkar älska Alingsåsbanan.
Svaret på den frågan var nej, de var
aldrig ens nära. Super Superior tog starten
och var aldrig särskilt hotad. Den som
hängde på bäst i början var faktiskt Starscreams syster, Smokescreen men hon fick
snart se sig omsprungen av storebror som
kom tvåa i loppet på ett resultat som lovar
mer inför framtiden. Trea i loppet blev By
By Mary Fly som skickligt kryssade igenom övriga fältet och därmed på ett imponerande sätt reparerade en dålig start.
Super Superior (Apollons Pearl - Concorde) ägs och tränas av Anette Robertzon
och tävlar för Sjuhäradbygdens Hundkapplöpningssällskap.

växeln och drog. Medea gjorde vad hon
kunde men fick som så många andra se
sig passerad av Sveriges vassaste avslutare O'såfina. I kölvattnet på henne kom
även Glimma som tog andra platsen men
vidare till final gick ändå Medea som därmed skulle göra sitt livs fjärde start i en
Breeders Oaks final.
Hur gick det då för Elektra? Kunde
hennes motståndare hota henne i starten
eller på något annat sätt stoppa henne från
att återigen utmana Osåfina i finalen? Nej,
det kunde de inte. Elektra hade bestämt
sig. Redan vid första passagen av mållinjen hade hon en och en halv tiondel på
fältet och det avståndet bara ökade. Elektra kom i mål hela en sekund före de andra
på den nya banrekordtiden 30.04. En rejäl
putsning av Hiawathas gamla rekord på
30.21. Bakom henne och också vidare till
final, Moonami, hunden som aldrig gör
ett dåligt lopp, och den tidigare omtalade
Gnista.
Till finalen var det kanske då ändå
Elektras namn som viskades i depån. Men
skulle hon verkligen kunna slå O'såfina.
Hunden som i år aldrig förlorat mot en
annan tik utan bara varit tvungen att ge
sig mot två andra hundar, sina bröder
No More Legend och Curry Kanon, snart
skulle vi få veta.
Det var knäpptyst när starten gick,
även om det inte är i starten man vinner ett lopp så var ju alla nyfikna på om
Elektra skulle komma iväg lika bra som
i semin. Och visst startade hon bra, men
nu hade minsann Gnista lärt sig ljuden i
Alingsås och hängde på. Bakom henne
kämpade Medea men hon fick snart ge

Breeders Oaks
Breeders Oaks däremot skulle avgöras i
två omgångar. Återigen skulle kombattanterna Elektra och O'såfina mötas. Denna
gång började kampen dock i olika semifinaler och vi som kan hundkapp vet ju att
inget ska tas som självklart. Elektra skulle
springa ihop med nyblivna ECC Sprint
Oaks Mästaren Gnista och sin startsnabba
syster Tosca, kanske skulle någon av dessa
kunna ställa till det och hindra Elektra
att ta sig till det efterlängtade finalmötet
med O'såfina. O'såfina, å sin sida, är ju en
mästare på att springa ikapp ochbrukar
därmed kunna reda ut de flesta typer av
lopp men säker kan man ju inte vara.
När burarna öppnades för O'såfina och
hennes medtävlande så var det nykomlingen Medea, för övrigt syster till Elektra,
som passade på att visa upp sig. Efter
henne kom deandra systrarna Carmen
och Ahane Girl, och sist in i böj favoriten
Osåfina. Hade man inte sett henne innan hade man nog ändå tyckt att den här
gången är det kört. De startsnabba systrarna gick dessutom i bredd i kurvan och
stängde på ett effektivt sätt för favoriten
men som alltid, inte ens detta kunde hindra henne. I sista böj la hon in den sjätte
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Super Superior vinner även Ares Minne.
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sig mot de övriga högre klassade och mer
meriterade hundarna. I sista kurvan hade
fortfarande Elektra en övertygande ledning men matte och många med henne
flackade med blicken mellan henne och
O'såfina, som förstås var på väg fram,
hon satte sin vara trogen en sjuhelsikes
fart över målrakan och svepte hela fältet
men denna gång hann hon inte hela vägen fram. Som segrare i detta lopp fick
vi kora Elektra som man väl ändå kan
säga har jobbat sig fram till detta och gjort
sig välförtjänt av en stor seger. Tvåa kom
O'såfina och i och med det säkrade hon
också Mariedalschampionatet mitt framför näsan på Zoogan som så när tog hem
det i år igen. Trea i loppet var Moonami
som även denna gång tog sig upp på pallen i ett tufft och prestigefyllt lopp. Elektra
(Ahane Girl - Balalajka) ägs, tränas och är
uppfödd av Malin Månsson och tävlar för
hemmaklubben SDA/GHK.

Övriga lopp
Utöver våra huvudlopp hölls även några
högklassiga sponsrade lopp på både kort
och medeldistans. På whippetsidan bjöds
det in till ett fint lopp, Mariedals Whippeten, där vår egen Grimar fick chansen

Snart målgång i Breeders Oaks, fler bilder
från Oaks, se första sidan.

att möta tuffare motstånd. Trots detta tog
han en ganska enkel seger framför Espresso och den förmodade framtida stjärnan
Bull Fighter som glädjande nog gästade
oss denna dag.
Det traditionstyngda loppet Haguns
Sprint, vanns av Midas före Marlon Brando som hade ledningen ett bra tag under
loppet. Men den lokala sprinterstjärnan
måste väl ändå anses vara Zoogan som
vann NY Rangers Memorial före Annies
Song, och även Clemmas Impact Memorial, framför en kämpande Tosca som kom
tvåa blott en hundradel bakom.

Förra säsongen var Örebrohunden
Ares med och kämpade om titlarna på
Mariedal Park. Nu är han inte längre ibland oss men istället fick andra hundar
kämpa om segern i hans minneslopp. En
som tog chansen var den nyblivne Rookie
Stake mästaren Super Superior som skulle
få möta kvalificerat motstånd. Tyvärr kom
inte Bromstick Zazu till start och Midas
missade lite i starten och därmed var loppet helt i Super Superiors händer. Värd att
nämna är återigen tvåan. Kan ni gissa vem
- javisst - Annies Song. Hade det funnits
ett Mariedals Championat för kämpar, ja
då hade det varit hennes.

Malin Månsson

SM på Åkers Kanal 2012

Arbetet med SM-arrangemanget på Åkers
Kanal rullar vidare. Vi räknar med att köra
5 dagar med start lördagen den 21 juli. Sen
blir det söndag 22/7, tisdag 24/7, fredag
27/7 och finaler lördagen den 28 juli. Banketten blir torsdagen den 26 juli.
Som det ser ut i dagsläget räknar vi
med att köra alla dagar på kvällstid, bra
för hundar och även bra för oss hundkappare. Blir det varmt så underlättar det för
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alla inblandade. Exakt starttid återkommer vi till.
Vi kommer att kunna erbjuda camping
intill banan (väster om banan, bortom 320
boxen). Vi arbetar med detta och bifogar
en bild på var vi tänkt oss den. Se pilen.
Som sagt planeringen pågår och vi
kommer att erbjuda olika aktiviteter under veckan.
Som kuriosa är det ju så att det i som-

mar är 100 år sedan Olympiaden i Stockholm gick av stapeln 1912. På finaldagen
den 28 juli startar även olympiaden i London som vi hoppas inte ska konkurrera
alltför mycket med finalloppen.
Väl mött på Åkers i sommar!
Mats Wicander
ordförande
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Nomineringar till utmärkelsen Årets Hund 2011:
Årets Greyhound:
Bromstick Zazu
Curry Kanon
EdVinn
Jack
No More Legend
O'Såfina

Årets Greyhound Veteran:
Bay Anchovy
Cherokee
Concorde
Moonshadow
Moss
Ängla

Årets Greyhound Tik:
Annies Song
Elektra
Gnista
Moonami
O'Såfina
Playa Marina

Årets Greyhound Stayer:
Förbundsstyrelsen beslöt att inte dela ut pris för Årets Greyhound Stayer 2011
då det under det gångna året bara genomfördes ett lopp på distansen och
underlaget ansågs därför vara för knappt.
Årets Whippet:
Banana Split
Bryan Adams
CA-Gibson
DJ Vargtass
Marrachino

Årets Greyhound Sprint:
Crimdon Cobra
Ed Vinn
Elf
Gnista
Rapp
Pennys Trix

Årets Whippet Tik:
Hembra
JJ Sahlin
Koruna
Mocca Muosse
Pandora

Årets Greyhound Rookie:
Capone
Chicago
Ksara
Risto
Starscream
Super Superior

Årets Saluki:
Förbundsstyrelsen beslöt att det inte ska delas ut någon utmärkelse för Årets
Saluki 2011. Utmärkelsen Årets Hund är den finaste av alla titlar inom svensk
hundkapplöpning och ska därför innehålla en viss tyngd. Med tanke på årets
genomförda salukilopp så ansåg inte styrelsen att det gick att hita en värdig
pristagare. Utmärkelsen ska dock inte tas bort utan styrelsen hoppas på ett
bättre underlag inför nästa års utdelning.

Avelsnytt

Födda
Greyhound
Född dag
11-12-28
11-12-26
11-09-09
11-08-27
11-06-10
11-05-09
10-11-23
09-09-30

Hane
Roxholme Ryan
No More Legend
Black Shaw (Irl)
Delwood Senior
Apollons Pearl
Shaneboy Lee (Irl)
Delwood Senior
Hallucinate (AUS)

Tik
AC DC
Empire Rose
Yagga Wagga
Tiger Lilja
Tai Queen
Peach Passion
Single Daisy
Bluff Princess

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

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

Uppf/Kennel
Crimdon
Magic Runner's
Hannemon
Eva Jacobsson
Hultings
Heartlines
Crimdon
Track and Field

Ort
Skellefteå
Öxabäck
Örebro
Norrköping
Västerhaninge
Gnarp
Skellefteå
Hofors

Tel
0910-329 12
0320-460 38
0582-910 49
011-31 20 32
08-530 233 08
0652-240 09
0910-329 12
0290-851 11

11-12-09

Invicible (W)

Pandora

2+5

2+5

Metropolitan

Kovland

070-536 61 33

Whippet

Parade
Parade
2011-12-16
2011-12-04
2011-11-11
2011-11-01
2011-10-28

Hane
Risto
Droopys Maldini (IRL)
Apollons Pearl
Fräcke Fredrik
Surf Lorian (AUS)

Tik
Bambina
Peach Passion
I am
Dot
Swedish Roxette

Uppf/Kennel
Oath-Hill's
Heartlines
Sjudraget
Björn Nyberg
Ravage

Ort
Älvkarleby
Gnarp
Norsborg
Gällivare
Töllsjö

Tele
076-841 75 88
0652-240 09
08-530 282 81
076-928 33 72
070-796 03 85

Tik
Rocket Baby
Flower Power
Run Mary Ann
Rosa Parks
Crimdon Exxtra
Crimdon Caelesti
Fiorentina
Alamo Gold
Athenas Perl
Isis

Uppf/Kennel
Tali-Ho Racing
Annelie Andersson
Sjudraget
Almandins
Lappguldets
Stormcatcher
Commose Racing
Quliqa
Racing Neftus
Hadesrikes

Ort
Åkersberga
Sorunda
Norsborg
Vällingby
Boliden
Skellefteå
Fristad
Hammenhög
Åby
Sjömarken

Tele
08-540 251 23
08-530 449 46
08-530 282 81
08-761 13 39
0910-20 02 04
0914-702 26
033-26 98 75
0414-321 66
011-663 15
033-29 63 53

Planerade Parningar
Paras
2012-05
2012-03
2012-02
2012-01
2012-01
2012-01
2011-12
2011-12
2011-11
2011-11
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Hane
Hades Pearl
Shaneboy Lee (Irl)
Line of Fire
Droopys Maldini (Irl)
Mustang Mission
Nitro Methane
Hades Pearl
Notos
Back O Bourke
No More Legend
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