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SM i Landskrona

Tik SM. Concorde

Sprint SM. Crimdon Boa

Se sid 4 och framåt

Öppna SM. Hades Pearl

Veteran SM. Fräcke Fredrik

Brand i Skellefteå
Klubbhuset nerbrunnet se sid 2.

Whippet SM. Banana Split

Saluki SM. Ghannam
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Tufft för
Skellefteå hundkapp
Att Skellefteå hundkapp
har viljestarka medlemmar syns tydligt. Klubben startade 1972, men
sommaren 2001 fick de
riva sin bana. Europaväg
4 skulle dras om och då
gå rakt över banan. Först
år 2007 kunde medlemmarna ha invigning på sin
nya bana i Fällbäcken.
Redan i år, endast 2
år efter invigningen kom
nästa bakslag. Natten
till den 9 augusti brann
Skellefteå hundkapps klubbstuga ned till
grunden.
Klockan 03.36 fick räddningstjänsten
larm om branden, men när dem kom fram
till stugan var den redan övertänd. Det
enda räddningstjänsten kunde göra var
att hindra elden från att sprida sig. Morgonen därpå bestod klubbstugan endast
av en hög med aska.
Detta är jobbigt för samtliga medlemmar eftersom anläggningen i Fällbäcken
tog mycket energi då den byggdes upp.
Det var en oerhörd mängd ideella timmar som lades ned på att få en ny hundkappbana. Denna gång är det något bättre
på den fronten. Klubbstugan var fullvärdesförsäkrad, men det innebär ändå ett
slag mot klubbens ekonomi. Skellefteå
hundkappklubb är redan i full gång med
förberedelserna inför den nya klubbstugan samt allt annat som försvann med
branden såsom harvagn, bevattning m.m.
Planen är att det nya klubbhuset och tränings samt tävlingsverksamheten skall
vara igång redan till våren 2010. Medlemmarna kommer inte att behöva slita lika
mycket denna gång för att få igång verksamheten men vissa saker kommer dem
vara tvungna att göra själva.
Brandteknikerna har kommit fram till

Zellingerpriset 2009

Lassister, Stina Line

Stand-Ups, Gunilla Hagman
Boss In Motion - Anjou Whizz

De nominerade kullarna var:
Sjudragets kennel, My Leffler,
Strolling Player - Florida Twist

Bay Anchovy, Black Molly, Common Stingray,
Shark Mackarel

Be Bopa Beppo, Bromstick Lucia, Ruff, Staffan,
Tärna, Riff

Nattfaris kennel, Anne Söderström
Spiral Nikita – Avalon

Hannemons kennel, Hanne Andersen
N Y Ranger - Beyond Belief

Apollo XIII, Concorde, Spitfire

Moonshadow, Mystic Moon, Pretty Moon, Unique
Moon

Fast and Beauty, Johnny Marberg
Morrighan - Sweeping Bell

Busslighter, Flying Bell, Happy Lover, Kung Pelle,
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att branden var anlagd, men det finns ingen misstänkt i dagsläget. Gärningsmannaprofilen tyder på att det är ungdomar på
upp till 25 år som ligger bakom dådet som
betecknas som mordbrand i rättspraxis.
Tack vare en stark sammanhållning
och oerhört engagerade medlemmar samt
fantastiska sponsorer kommer Skellefteå
hundkapp starkt tillbaka 2010.
Skellefteå hundkapp vill ta tillfället i
akt och tacka alla tävlande samt publik
som besökt dem genom åren. Vi vill även
hälsa gamla som nya välkomna tillbaka
till våren.

Comose Racing, Annelie Markert
Morrighan – Alawoona

Fiorentina, Juventus, Lazio, Milan, Reggina,
Roma, Sampdoria
Se sid 12
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Enligt beslut i förbundsfullmäktige skall
en ekonomisk redovisning göras en gång
per kvartal. Det är nu tid för att redovisa
första halvåret 2009.
Ni ombedes nu omgående sända in
resultat- och balansräkning för första
halvåret 2009 omgående men dock senast
2009-07-31.

Som ni ser har det inte kommit ut så många
förbundscirkulär under sommaren. Förbundssekreteraren har haft stort jobb med
att till klubbarna skicka ut uppdaterade
listor på tränare, hundar med licens osv.
Dessa listor är för omfattande för att få
plats i tidningen.

Press Stop
Förbundsfullmäktige hålls preliminärt
den 12/12 i Stockholm.

I samband med SM finalerna i Landskrona delades vinnartäcken ut för Årets Hundar 2008.
Fr. v. Årets Hund, Busslighter, Ann-Charlotte Andersson, 7HS, Årets Stayer, Isis, Madelene Karlsson, SkHK, Årets Sprinter, Kerberos Pearl, Camilla Johansson, CIM, Årets Tik, Spirited Away och
Årets Veteran, Tinctoria, båda My Leffler, SHS, Årets Whippet, Marie-Louise Rönnberg, VHS
och Årets Rookie, Hades Pearl, Madelene Karlsson, SkHK. Foto: Peter Nilsson.
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Ekonomisk redovisning första halvåret 2009.
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Förbundscirkulär 40/2009
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Därefter kommer en sammanställd redovisning att ske.
Uppgifterna insändes via mail, shcf@
shcf.se

NINGSSPOR

CE

den 26:e maj

Informationen baseras på förbundsstyrelsens cirkulär 40 2009. 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/v sekr. Linda Edberg,
Centralvägen 5, 152 57 Södertälje. tfn
08-550 855 10, 070-471 38 20
linsen_171@msn.com
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.
Duncan McKie, 0910-329 12.
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

Avelsnytt

Födda
Greyhound
Född dag
09-05-31
08-09-09
07-08-30

Hane
Hallucinate (AUS)
Ahane Boy
William Maroon

Tik
Forrest Fairy
Balalajka
Forrest Fairy

Född H+T
4+0		
2+5		
5+2		

Kvar
4+0
0+2
1+0

Uppf/Kennel
Peagreen		
Sjudraget		
Peagreen		

Ort
Torsåker
Norsborg
Torsåker

Tel
0290-853 58
08-530 282 81
0290-853 58

Hane
Apollons Pearl
Black Boy
Hallucinate (AUS)
Back o Bourke

Tik
Concorde
Tinctoria
Bluff Princess
Isis

Uppf/Kennel
Nattfaris
Stella Dogs
Track and Field
Hadesrikes

Ort
Vårgårda
Härryda
Hofors
Sandared

Tele
0322-66 04 04
0301-305 18
0290-851 11
033-29 63 53

Tik
Worlass
Well Done
Kaikoura
Run Mary Ann
Balalajka
Peach Passion
Bondi Babe
Kingdom Leon
Single Daisy

Uppf/Kennel
Crimdon
Eva Jacobsson
Track and Field
Sjudraget
Nattfaris
Heartlines
Hadesrikes
Salows/Björn Nyberg
Crimdon

Ort
Skellefteå
Norrköping
Hofors
Norsborg
Vårgårda
Gnarp
Sandared
Gällivare
Skellefteå

Tele
0910-329 12
011-31 20 32
0290-851 11
08-530 282 81
0322-66 04 04
0652-240 09
033-29 63 53
073-088 97 90
0910-329 12

Parade
Parade
2009-08-26
2009-08-01
2009-07-29
2009-07-15

Planerade parningar
Paras
2010-08
2010-02
2010-02
2010-01
2009-11
2009-11
2009-11
2009-11
2009-09

Hane
Fräcke Fredrik
Blue Majestic (DK)
Toms the Best (IRE)
Go Wild Teddy
Dodge
Droopys Maldini
Motivated Prince
Slip The Lark (IRE)
Greve Moltke
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SM – hundkapp och fest!
Det är fredag, jag är på väg ner till
Landskrona med husvagn och full
packning. Det har blivit en tradition
för familjen att man åker på SM och
campar en dryg vecka, det har varit
så i över 20 år nu.

V

i räknar med att komma fram till
fredag kväll, skall träffa familjen
Agne Carlsson från Göteborg, som
vi har umgåts med varje SM, sedan SM
i Älvsbyn 1986. Resan går bra det är fint
väder, men jag märker att husvagnen är
överlastad, det är förtält, tält, två bord,
8 stolar osv. Familjen skall bestå av nio
personer under veckan. Mina söner bor i
tält, det gör även barnbarnen, som nu är
vuxna, i 20-årsåldern.
Vi kommer fram och hittar vår plats
längst ner till vänster på första campingen, som ligger bredvid depån. Det finns
ytterligare en camping i kanten av den
stora fotbollsplanen vid banan. Det visar
sig att det blir många husvagnar och husbilar, dessutom en hel del tält.
Efter det att man stannat och rest förtält
och övriga tält fick man tid att träffa sin
vänner och äta en bit. Det visade sig att
många SHS:are låg omkring oss.
Det blev lördag och första hundkappdagen. Som vanligt inmarsch med klubbflaggor till invigningen. Denna dag fick
man vara publik, jag hade lovat att hjälpa
till med banspelsdatorn, men det visade
sig att den inte gick att få igång, så det blev
inget banspel på lördagen. Som tur var
fungerade Riksspelet, det var ju många
hundkappare på plats, som spelade.
På kvällen var det full fart i puben i
klubbhuset, se bilder nedan. Från Stockholm kom det en stor gammal husvagn,
som familjen Frid hade överlåtit till ungdomsgänget från SHS. Den hade döpts till
"Partyvagnen 2009" och i den bodde sex
ungdomar, där samlades även andra ungdomar, som bodde i tält runt om på campingen. Det var discomusik på kvällarna,
men de störde in så mycket, ty dom var
oftast inne i klubbstugan på kvällarna.

En kvällsbild över campingen, som ligger till vänster om depån, för att komma till campingen,
som låg på fotbollsplan körde man rakt ner sen runt dungen längst ner.

På söndagen fortsatte SM tävlingarna,
före tävlingarna hann man med ett dopp
vid Borstahusen, det var lite kallt men
fullt badbart.
Måndag blev en vilodag, några av ungdomarna hade lånat min bild och åkt till
Tyskland för att handla öl, vin osv. På
kvällen var det utställning för Kapplöpningsgreyhounds på fotbollsplan bredvid

Ungdomsgänget från SHS's partyvagn i klubbhuset på lördagskvällen.

4

banan. Det blev hela 47 anmälda, det kostade bara 20 kr, det kan ha bidragit till deltagarantalet. Själv missade jag att anmäla
vår unghund, det var ju så många, så de
tog inte mot efteranmälningar. Tyvärr var
vädret inte det bästa på kvällen med regn
och blåst, men det var i alla fall glad miner runt ringen. Vann gjorde Delight Day,
Katarina Lindberg, GHS, BIM blev Moss,

Vi lite äldre hade det skönt utanför klubbhuset.

tidningen Svensk Hundkapp nr 5/2009

Från söndagens tävlingar, t.v. utsikt över depån och bakom den husvagnscampingen, t. h. ses läktare och domartornet.

Stina Lundin, SHS.
Under tisdagen gjorde vi en utflykt till
Köpenhamn med tåg från Landskrona, vi
gick av mitt i centrum, och gick genom
staden ner till Nyhavn, där vi tog den
sista ölen, det var dyrt, beroende på vår
svaga krona, men vädret var bra och även
humöret. Vi som var med var Carlssons
från Göteborg, undertecknad och sonen
Anders med flickvänner. Denna kväll var
det chicagoturnering (pokerfemkort) i
klubbhuset med över 30 deltagare. Vann
gjorde Bo Ländin, SHS.
Onsdagen var återigen en tävlingsdag,
problemet med banspelet hade lösts med
att man lånat in bongar från Cimbria och
sålde dessa, som i gamla tider.
Torsdag kväll var det dags för SM-festen, man hade fått många anmälda. Först
hade man tänkt hålla till vid klubbhuset,
men det var risk för regn och alla skulle
inte få plats i huset. Så lösningen blev
att man fått låna en lokal av kommunen
inte så långt från banan. Vi samlades vid
klubbhuset och gick i en lång rad till festlokalen, där hade man dukat upp god mat
från en cateringfirma. När vi hade ätit gick
vi tillbaka till klubbhuset där festen fortsatte. Det blev ingen fart på dansen förrän
ungdomarna kopplade upp sig via dator
till Spotify och fick in häftig musik.
Fredag kväll avslutade vi den festliga
delen av SM veckan med ett långbord vid
våra husvagnar, se bild.
Sen återstod lördagens finaler. Själv
hjälpte jag till som tävlingsledare denna
dag. Vår klubb hade också ungdomar,
som var med på målfotot och sålde banspelsbongar. Det blev sportsligt en bra
dag för SkHK med flera SM vinster, även
MiHK hade en bra dag. Vi hade som vanligt vår klubbflagga med på läktaren för
att defilera med en ev SM-vinnare. Men
det blev ingen för SHS denna gång, så vi
fick smyga ner med flaggan bakom ryggen. SHS vinster denna vecka kom i kringtävlingarna.
Sedan kom den vemodiga söndagen, då
man packade ihop sina pinaler och tog
farväl av sina vänner.
Jag vill även passa på att tacka SkHK,
som gjort ännu ett bra SM. Omgivningarna vid banan är toppen för ett sådant
evenemang.
Undrar varthän det bär nästa år på
SM?

Utställningen på måndagskvällen. Till höger vinnarna
fr. v. BIM Moss och Stina
Lundin, domaren Alexandra Malmberg, BIS Delight
Dag, Katarina Lindberg.
Nedan från fredagskvällens grillbord vid campingen.

Bo Norevik

tidningen Svensk Hundkapp nr 5/2009
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SM-tävlingarna i Landskrona
Redaktören har bett Bo Ländin om
ett referat från SM. Vi fick även in
bidrag från SkHK, som kommer
på följande sidor, dessutom har ju
redaktören också skrivit om SM
från festsidan.

SM Öppen Klass
Försök 18 juli
Årets Öppna SM lockade endast 12 anmälda hundar vilket nog är den lägsta
siffran på 50 år. Startfältet var dock starkt
och få av de ur den yppersta eliten saknades. Arrangörerna SkHK och SHCF beslöt
att banta tävlingen med en rond varför
det kördes försök den första tävlingsdagen den 18 juli och final den sista SMdagen den 25 juli.
I det första försöket fick Berit Sundgerts, 7HS, egenuppfödde Zoogan (Koj´s
Kallikå–Sun Moon) till en mycket bra start
och hade klar ledning redan vid spliten,
men han var inte nöjd med det, utan drog
ifrån under hela loppet till en överlägsen seger på för dagen helt fenomenala
32,59. Det var inte vilka hundar som helst
han utklassade. In som tvåa kom Hades
Pearl och som trea och också med till final färske talangen Atlas Gotcha (Koj´s
Kallikå – Jamila Journey). Atlas Gotcha
ägs av Lena Forsberg, Per och Max Borg
och Berit Bjuvberg, SHS, men tränas av
Anna-Lena Landén som tillsammans med
Reneé Atlesdotter, SHS, fött upp honom.
Maria Blomkvists, SHS, Derbyvinnare Talisker hade en dålig dag och fick respass
tillsammans med Gunilla Lindmarks,
7HS, Magic Journey och Nils Marklunds,
SkeHK, Lexus Blue som båda var väldigt
tufft inne i loppet.
I det andra försöket försvann en av
segerkandidaterna redan före tävlingarna. Det var Mona Augustssons, SHS,
Tyrannosauros som drabbades av något
slags insektsbett på morgonpromenaden
och blev svullen i en tå och kunde alltså
inte komma till start. Då starten gick tog
Avelsloppsvinnaren Apollons Pearl resolut hand om kommandot och var tämligen ohotad hela vägen. Sergertiden trots
ett bra lopp var ganska beskedliga 32,91.
Hiawatha (First Charter–Well Done) som
är uppfödd av Eva Jacobson, NHS, och
ägs och tränas av Britt-Marie Kristensson,
GHK, kom in som mycket stark tvåa och
verkade klart förbättrade sedan Derbyt
trots att han också då tog sig till final.
Med till final följde som trea Busslighter
(Morrighan – Sweeping Bell) som ägs av
Ann-Charlotte och Claes-Göran Andersson, 7HS, som ännu inte kommit tillbaka
till fjolårsformen. Det gick mycket trögt
för honom den sista biten in mot mål, men
han lyckades med ganska knapp marginal hålla undan för Minea Hultings och
Bo Ståhls, SHS, Tellico Tao och Camilla
Johanssons, CIMBRIA, Stitch som båda
fick respass ur tävlingen.

SM Öppen klass, prispallen. Fr. v. Apollons Pearl, segraren Hades Pearl, trean Hiawatha, bilderna från SM är tagna av Peter Nilsson, SkHK, om inget annan anges.

Final 25 juli
Många ansåg att SM i det närmaste var
över då Zoogan drog box 1 i finalen, men
i hundkapp är aldrig något klart på förhand! Zoogan missade starten fullständigt och var redan ur box helt borta ur
alla segerdiskussioner. Han fick nöja sig
med en besviken femteplacering. I stället
var det Hades Pearl som prickade rätt och
hade redan vid spliten en längds ledning
och då han får den positionen finns det
nog ingen som kan ta honom och segermarginalen blev till sist mycket klara 19
hundradelar, ca 2,5 längder. In som tvåa
kom Apollons Pearl som normalt har en
snabb start, men den här gången kom han
inte iväg som bäst, men visade fin styrka
med att plocka en konkurrent i taget och
kom in som fin tvåa. Tredjeplatsen togs av
Hiawatha som gick mycket starkt. Han är
lite långsam ut och har därför lite svårt att
vinna större lopp, men han har fin styrka
och är en ständig finalist. Som fyra kom
Busslighter in efter att ha kommit iväg
ganska bra hamnade han i trubbel och

tappade mark, men höll hyggligt in i mål.
Det är klara tecken att han är på gång igen,
men SM kom kanske lite för tidigt för honom. Lite för tidigt var nog SM också för
Atlas Gotcha som helt orutinerad tog sig
till SM-finalen. Starkt! Han fick en usel
startraka och låg sist in i kurvan, men på
bortre rakan gick han väldigt starkt men
då han i slutet av den rakan sprang in i
hundar bakifrån och tappade fart var loppet över för honom.
Hades Pearl tränas av fenomenale
Madelene Karlsson från hemmaklubben Skånska Hundkapplöpningsklubben (SkHK) och är efter Hasse Janssons,
7HS, Mustang O´Jay och Madelenes egen
Bondi Babe i en synnerligen lyckad kull
som också med samma tränare och ägare
innehåller tvåan Apollons Pearl.

Tik-SM
Försök 18 juli
I Tik-SM var det 19 tikar som kom till

Tik SM, prispallen. Fr. v. tvåan Tigerlilja, segraren Concorde och trean Toxic Tea Fairy.

6

tidningen Svensk Hundkapp nr 5/2009

start.
I det första försöket fick Tärna en överlägsen ledning tidigt och höll lätt undan
för Tiger Lilja och Spirited Away som
följde med till semifinal. Segertiden blev
33,58. Ut ur tävlingen gick Eva Jacobsons Puncake Jaya och Catrin Sandgrens,
MiHK, Oneway Hill.
I det andra försöket var det Hanni Ball
som drog det längsta strået då hon vann
på 33,61 före Surprice och Tai Queen.
Pippi LS som tränas av Tuula Pietikäinen,
SHS, och Jeanette Rosbergs, CIMBRIA,
Crimdon Peritas fick inte följa med till semifinalen.
I heat tre av tikarnas försöksomgång
vann Sevilla ganska lätt efter ledning från
start till mål på 33,56. Som tvåa och med
till semifinal följde Pretty Moon liksom
trean Toxic Tea Fairy. Ut åkte Mikaela
Hagmans, VHS, Bay Anchovy som inte
alls stod att känna igen.
I försök fyra gick det betydligt fortare
än i de andra försöksloppen. Fortast gick
det för Concorde som efter en ganska svag
start visade prov på stor styrka på loppets
andra hälft då hon passerade och drog
ifrån och kom in på fina 33,01 ett par längder före Titan Buff som i sin tur var en
dryg längd före Tindra. Madelene Karlssons, Artemis Pearl och Andreas Söderbergs, NHK/Äl, Sockertoppen var de som
fick lämna Tik-SM.

Semifinaler 22 juli
I den första semifinalen visade Concorde åter upp fin styrka då hon på loppets
andra halva gick ifrån till en mycket klar
tre längders seger på fina 32,70. Titan Buff
(Lydpal Sammy–Indigo) som är uppfödd
och ägs av My Leffler, SHS, låg hela vägen
i slagläge men kunde inte matcha vinnaren men kom in som klar tvåa och fick med
sig trean Kerstin och Jan Halldoffs, SHS,
Tärna (Strolling Player–Florida Twist) till
final. Tärna är liksom tvåan uppfödd av
My Leffler. Hanne Andersens, ÖHK, Pretty Moon (N Y Ranger–Beyond Belief) kom
bort direkt efter spliten och Eva Jacobsons,
SHS, Hanni Ball (First Charter–Well Done)
som ett ögonblick såg ut att komma loss
i kurvan fastnade och kom också bort
liksom Minea Hultings Tai Queen (Yin–
Chamsin) som tappade för mycket på
startrakan fick alla respass ur tävlingen.
I den andra semifinalen gick ägaren
och uppfödarens My Lefflers Spirited
Away (Lydpal Sammy–Indigo) sitt bästa
lopp på länge. Hon var bra med från start
och tog i första kurvan över ledningen
och gick undan till klar tre längders seger
på 32,93 före Katarina Lindbergs, GHS,
Toxic Tea Fairy (Winzton–Forrest Fairy)
som var en längd framför Britt-Marie
Kristenssons Tiger Lilja (First Charter–
Well Done). Toxic Tea Fairy är uppfödd
av Eva Eliasson, GHS, och Tiger Lilja Av
Eva Jacobson. Annelie Anderssons, SHS,
Tindra fick efter ett strulig lopp respass
liksom Lotta Anderssons, SHS, Surprice.
Stackars Sevilla som ägs av Göran och Annelie Markert fick aldrig chansen då hon
föll tidigt i loppet.

Final 25 juli
Efter sitt starka försökslopp och imponerande semifinal var Concorde klar favorit
till Tik-SM titeln. Efter en ganska bra start
visade hon att favoritskapet var helt riktigt. Hon bara drog ifrån och vann helt

Sprint SM, prispallen. Fr. v. Delight Day, segraren Crimdon Boa, trean Elbony Commander.

ohotad på utomordentliga 32,66 drygt
fyra längder före Tiger Lilja som var en
halvlängd före Toxic Tea Fairy som i sin
tur var en halvlängd före Titan Buff. Ett
par längder bakom kom Spirited Away
in som femma medan Tärna som nog inte
var helt kurant kom in som sexa långt
bakom fältet.
Concordes ägarpar Jan Hansen och Eva
Johansson från hemmaklubben Skånska
Hundkapplöpningsklubben (SkHK) hade
skickligt satt sin tik i absolut bästa form
när det som bäst behövdes. Concorde är
efter Irländske avelsmatadoren Spiral Nikita och uppfödaren Anne Söderströms
fina tik Avalon.

Sprint-SM
Försök 19 juli
22 hundar kom till start i Sprint-SM. I
det första försöket tog Balalajka starten
och höll lätt undan på 18,39 före She´ll Be
Gone och Love Machine som följde med
till semifinal. Marlene Sandström-Nilsson
och Marlene Sandgrens, SkHK Myran
startade för svagt och blev utslagen.
I det andra försöket vann Geronimo på
18,30 lätt före Moss och Warrens Rock. Ut
ur tävlingen gick lite överraskande Lena
Klöfvers, MiHK, Big Bob, Jeanette Rosbergs Crimdon Baloo och Gunilla Lindmarks Marilyn Monroe.
I det tredje försöket vann, Unique
Moon lite överraskande ett mycket struligt lopp på 18,59 en halv längd före favoriten Elbony Commander som i sin tur
var ett knappt huvud före Fabs Le Banner.
Lena Klövfers Rosecrans Hill, Bo och Eva
Ländins, SHS, Kos och Hanne Andersens
Luna Nueva var de som fick lämna SprintSM i heatet.
I det fjärde försöket var det Black Sabbath som vann ganska klart på 18,31 före
Crimdon Boa och Delight Day. Ut åkte
Gert Henningssons, 7HS, Milan, Helené
Lius, SHS, Mr Speed och Sabina Haraldssons, SHS, Run For It.

Semifinaler 22 juli
I den första semifinalen fick Pelle Seths,
SHS, fina sprinter Moss (First Charter–
Hanko) uppfödd av Ann-Christine Persson till en bra start och ett bra lopp och
segrade mycket klart på 18,27. In som
tvåa kom Eva Jacobsons Geronimo och
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som trea följde också Ida Lindstedts, VHS,
Love Machine (Faughan Dancer–Bitofovertime) med till final. Love Machine är
uppfödd av Duncan McKie, SkeHK. Jeanette Fridhs, SHS, She´ll Be Gone och Maria Andersons, ÖHK, Fabs Le Banner var
de som åkte ur liksom Malin Månssons,
GHK, Balalajka som drabbats av skada
och inte kom till start.
I den andra semifinalen vann efter ledning hela vägen favoriten Irlandsimporten
Ivar och Christina Hellbergs, SHS, Elbony
Commander (Kiowa Sweet Trey–Elbony
Poppy) på 18,34 mycket enkelt före Katarina Lindbergs Delight Day (On Line
Deal – Moyne Ashling) som är uppfödd
av Carina Wallberg, GHS som var ganska
klart före trean Catrin Sandgrens, MiHK,
Crimdon Boa. Ut åkte överraskande Lena
Werdelins, 7HS, Black Sabbath, Maria
Karlssons, MiHK, Warrens Rock och Maria Andersons Unique Moon.

Final 25 juli
Ingen riktigt klar favorit hade väl utkristalliserats på vägen fram till finalen. Elbony Commander ansågs ha bra chans
men det fanns gott om tuffa konkurrenter.
Moss, Geronimo och Crimdon Boa sågs
nog som de främsta utmanarna.
Då starten gick blev det Delight Day
som kom snabbast ut ur boxen och då hon
i mitten på kurvan fortfarande hade en
klar ledning såg hon ut att gå mot seger,
men på de sista femtio metrarna segade
sig Crimdon Boa både ikapp och förbi till
seger på 18,29. Delight Day höll undan för
Elbony Commander i striden om andraplatsen. Tätt bakom följde sedan Moss
som i sin tur var klart före Geronimo som
i sin tur var lika klart före Love Machine.
Crimdon Boa ägs och tränas av framgångsrike Catrin Sandgren från Midlanda
Hundkappklubb (MiHK) och är uppfödd
av Duncan Mc Kie. Han är efter Westmead
Lark och Uptown Girl. I finalen gjorde
Crimdon Boa endast sin femte start och
Catrin Sandgren har här en hund med en
lång och sannolikt en mycket framgångsrik karriär som väntar på honom.

Veteran-SM
Försök 19 juli
Tävlingen samlade 10 hundar som skulle
göra upp om SM-tecknet.
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han–El Ponyta) och Ann-Christine Helds,
SkHK, Hollandsimport Daigo v d Waterram (Figaro–Luck´s Xantha). Krister Sälls,
SHS, Umberto fick liksom Åke Ericsons,
VHS, Viggen respass.
I det andra försöket gick det nästan
lika fort då Torsten Axelssons, 7HS, ägda
och uppfödda Marrachino (Jonathan–El
Ponyta) vann på 31,94. Som tvåa kom DSEn Stor Stark (Derek–BS Juliet) som både
ägs och är uppfödd av Åsa ÅkerdahlEriksson, VHS, in och som trea kullbrodern
DS-Leffe Blond som ägs av Hans Larsson,
VHS. Ut ur SM åkte här Marie-Louise och
Kurt Rönnbergs, VHS, Unikum, Walter av
Donners, VHS, JJ Sahlin och Åke Ericsons
Utah Kid som inte alls var på topp.

Finalen 25 juli

Veteran SM, prispallen. Fr. v. tvåan Chairman, segraren Fräcke Fredrik och Aztec Rose.

I det första försöket visade Fräcke Fredrik att han skulle bli mycket svårslagen
då han som segrare kom in på fenomenala 18,15 långt före Annelie Anderssons
hedersgumma Epona (Motivated Prince–
Winona) uppfödd av Monica Gson Magnusson som målfotoslog ägaren och uppfödaren Pia Moors, SkHK, White Week
(Billabong–Windmachine). De gamla
kämparna Minea Hultings Yang och My
Lefflers Tinctoria var de som inte kunde
följa med till finalen.
I det andra försöket var det Claes Spångbergs, SkHK, hemmahopp Chairman som
var bäst och avgick med segern på ganska
blygsamma 18,80. Chairman är uppfödd
av Michael Linder och Linda Olsson. Som
tvåa kom Eskil Nilssons, CIMBRIA, Black
Man (Motivated Prince–Biscuit) uppfödd
av Carita Klasson in och med till final följde också Ann-Kristins Sinkkonens, SkHK,
Aztec Rose (Billabong–Marungi Dancer)
som är uppfödd av Rikky Moncrieff och
Cathrine Johansson. Madelene Karlssons
Poseidon och Pelle Seths Albali fick lämna
tävlingen.

Final 25 juli
I finalen var det på förhand Fräcke Fredrik
som ansågs som fullständigt omöjlig att
besegra vilket det visade sig att han också

var! Han vann helt ohotad på strålande
18,16 före svagt startande men starkt spurtande Chairman som klart slog Aztec Rose
som kom in som fin trea. Mycket knappt
slagen fyra var Black Man medan de trögt
startande White Week och Epona kom in
som femma respektive sexa.
Fräcke Fredrik ägs av Maria Karlsson,
Midlanda Hundkappklubb (MiHK), som
alltid presenterar fina hundar och som
dessutom har förmågan att sätta formen
på hundarna vid rätt tillfälle. Fräcke Fredrik är uppfödd av Erik Wachler, MiHK. I
fjol vann Fräcke Fredrik SM och året före
var han fyra i Sprint-SM Han har alltså
tävlat i tre olika SM och omöjligt är det
väl inte att han nästa år åter försöker att
vinna ett Sprint-SM. Han är efter Maria
Karlssons fantomsprinter Mr Big och Nike
som också tävlade mycket framgångsrikt.

Den klara favoriten nu då Utah Kid inte
var med var utan tvekan Banana Split
som hade chansen att vinna sitt tredje raka
SM. Det blev inte heller någon match för
honom då han i ensamt majestät kunde
defilera hem på fantastiska 31,59 före
Marrachino som kom in som ganska klar
tvåa före Tarte Tartin som i sin tur var
klart före fyran DS-Leffe Blond som var
klart före femman DS-En Stor Stark som
ganska knappt höll undan för Daigo v d
Waterram.
Vinnaren Banana Split som nu alltså
vann sitt tredje raka SM ägs av MarieLouise och Kurt Rönnberg, Västerås
Hundkapplöpningssällskap (VHS), som
haft elithundar sedan närmare trettio år
tillbaka. De är utan tvekan de med de
största framgångarna på whippetsidan.
Uppfödaren Torsten Axelsson går inte
heller av för hackor! Hans kull efter Jonathan och El Ponyta lämnade alltså de tre
främsta i årets SM!

Saluki-SM

Whippet-SM

Försök 18 juli

Försök 19 juli

Årets SM var det andra i ordningen efter
fjolårets SM som gick på Västeråsbanan.
Årets SM var alltså det första som arrangerades tillsammans med de övriga SMtävlingarna. (Det har även hänt i Älvsbyn,
reds anm.).
Klar förhandsfavorit var Ghannam
som inför SM var obesegrad i 12 starter
inklusive fjolårets SM.
I försök 1 kom Ghannam till start och
stack direkt till ledningen och höll lätt undan till seger på 38,02 före kullbrodern
Ghaffar som ägs av Pia Höggren, VHS,
och Camilla Haglunds, SDA, Naar El
Shaitaan (Al Dahabi–Zahra) som före loppet var obesegrad på svensk mark. Ut ur
SM åkte Camilla Haglunds Ilaahii, Milla
Stav-Nilsens och Eva Stavs Raa-If Rahif,
och Camilla Haglunds och Marie Palmqvists Francine.
I det andra försöket var det lite tätare
då Milla Stav Nilsens och Eva Stavs Ustura Bahiim (Juan Jaghanath–Pan The
Egyptian Princess) vann på 39,50 några
längder före Pia Höggrens Ghandoor som
är kullbror med Ghannam. Han var i sin
tur var ett par längder före Camilla Haglunds Kazhireh (Crash Bandicot–Jamana).
Mycket knappt utslagen med ett huvud
var Camilla Haglund Chameh och den
för dagen mycket svage Zae´d som ägs av
Roland Junfalk, SDA.

Elva hundar kom till start i försöken.
I det första försöket visade Banana
Split att han har fart som kan räcka för att
vinna ytterligare ett SM. Det tredje raka!
Segertiden i försöket blev fina 31,74. Med
till final följde på behörigt avstånd Inge
Dahls, 7HS, kullbror Tarte Tartin (Jonat-

Whippet SM. Fr. v. tvåan Marrachino, segraren Banana Split och trean Tarte Tartin.
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SM i Landskrona – SM loppen
Solsken, klubbflaggor som vajade
i vinden och välkomsttal. Med den
inramningen öppnades SM 2009 i
Landskrona, lördagen den 18/7.

S

aluki startade SM med sina två semifinaler. Ghanam och Ustura Bahilim
segrade i sina lopp.
Dessa två och Ghaffar. Naar El Shaitaan, Gandoor och Kazhireh gick till final.
I Tik SM fick vi se fyra jämna och spännande försökslopp. Segrarna hette Tärna,
Hanni Ball, Sevilla och Concorde. Till
semifinal gick även Tiger Lilja, Spirited
Away, Surprice, Tai Queen, Pretty Moon,
Toxic Tea Fairy, Titan Buff och Tindra.
Till öppna SM var det inte så många anmälda. Två semifinaler, där vi i den första
fick se Zoogan ta ledningen.Denna behöll
han in över mållinjen. Med till final Hades
Pearl och Atlas Gotcha.
I nästa semifinal tog Apollons Pearl
starten, och höll ledningen hela vägen.
Hiawatha och Busslighter gick också till
final.

Försök Sprint,
Veteran och Whippet
Söndag den 19 juli var det dags för ett
gäng duktiga sprinters att göra upp om
semifinalplatserna. Fyra försök där loppsegrarna hette Balalajka, Geronimo, Unique Moon och Black Sabbath. Till semifinal gick även She´ll Be Gone, Love Machine, Moss, Warrens Rock, Elbony Commander, Fabs Le Banner, Crimdon Boa och
Delight Day.
Sedan var det dags för veteranerna att
försöka ordna en finalplats. I första försöket fick vi se Fräcke Fredrik få till en
kanonstart. Ledning hela vägen och i mål
på tiden 18.15, som visade sig bli dagens
bästa sprinttid. Till final följde även Epona
och White Week.
I andra försöket fick vi se ”hemmahunden” Chairman ta hem segern. Blackman
och Aztec Rose också vidare till final.
På distansen 480 m skulle whipparna göra upp om finalplatserna. Banana
Split som visat bra form vann sitt för-

sök. Andra försöket vanns
av kullbrodern Marrachino. Med till final följde
Tarte Tartin, Daigo v d Waterram, bröderna DS-En
Stor Stark och Leffe Blond.
Dom tävlingslediga dagarna hade vi lite olika aktiviteter.

Övriga aktiviteter
Måndagen var det dags
för utställning för kappgreyhounds. 47 hundar
var anmälda. Domare var
Alexandra Malmgren. BIM
blev Moss, och BIR blev
Delight Day.
En trevlig kväll, om
man bortser från vädret.
Det bjöds på sol, regn och
hård blåst. Det är tur att vi Start i Veteran SM semifinal, som Fräcke Fredrik vinner.
kappare är ett härdat sällskap.
Vilma.Veteranen El Pikachu lade beslag
Tisdag var det dags för Chicagokväll.
på tredjeplatsen.
(kortspel).
Dags för semifinaler i sprint SM. I semifinal ett fick vi se Moss ta hem segern före
Semifinaler onsdag kväll
Geronimo och Love Machine.
Onsdag kväll var det dags för SM final
Semifinal två vanns av Elbony Comför saluki. Ghannam i box 1 fick en bra
mander. Till final gick även Delight Day
start, tätt följd av kullbrodern Ghaffar och
och Crimdon Boa.
Ustura Bahilim. Ghannam höll ledningen
Kvällens två sista semifinaler var Tik
och sprang i mål som svensk mästare.
SM. Hemmahoppet Concorde fick inte
en av sina bättre starter. Detta reparerade
Saluki SM resultat:
hon snabbt och tog ledningen i andra kur1. Ghannam
37.46
van och behöll den ända in över mållinjen.
2. Ghaffar
38.72
Titan Buff och Tärna också till final.
3. Ustura Bahilim
38.90
I nästa semifinal fick vi se Spirited
4. Ghandoor
39.09
Away springa segrande i mål före Toxic
5. Naar El Shaitaan
39.18
Tea Fainy och Tiger Lilja.
6. Kazhireh
40.20
Torsdag var det dags för SM bankett.
Det blev som vi säger i skåne go mad, å
Försöken till Emin Cup (G) vanns av
möed mad, å mad i rättan tid.
Ribbes Corinna och debutanten Caisa. Till
final gick även Baze Hunter, Run For It,
Finaldagen
Beretta och Sanya Richards.
Lördag den 25 juli. Finaldags och visst
I Emin cup (w) blev båda försöken
kändes det i luften, spänningen och förspännande uppgörelser. Wiio segrade
väntningarna. Prisbordet var ”dukat” det
före El Chutney och Glenspay. I andra förvar nästan som examen i skolan.
söket vann So happy to Run tätt följd av
Tävlingarna inleddes med ett uppvis-

Finalen 22 juli
Favoriten Ghannam infriade alla förväntningar då han snabbt tog kommandot
och rusade undan på strålande 37,46 före
Ghaffar och Ustura Bahiim som båda kom
in på tider under 39 sekunder. Ghandoor
som fyra och Naar El Shaitaan kom in på
strax över 39 sekunder och som sexa och
avhängd kom Kazhireh in i mål.
Vinnaren Ghannam som ägs av Jenny
Cedervång, Västerås Hundkapplöpningssällskap (VHS) är efter Sheref och Jaliya
vann alltså sitt andra SM och det i ohotad
suverän stil. Han är född 2004 och har
alltså några år på nacken men ytterligare
en SM seger nästa år är nog möjlig även
om det säkert kommer att hårdna till i
Salukigänget.

Bosse Ländin

Saluki SM, prispallen. Fr. v. tvåan Ghaffar, segraren Ghannam och trean Ustura Bahiim, foto
Bo Norevik.
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ningslopp som bestod av fyra italienska
vinthundar. Emin cup (G) vanns av Beretta. Emin cup (W) vann Vilma. Team
Norway (G) vanns av Surprice.
I ett lopp över 480 m fick vi se en pigg
sjuåring. Yang visade ungdomarna att han
hänger med och gjorde det så bra att han
vann loppet. Det är något speciellt med
årgång 02.
SM finalerna startade med whippet.
Vässat formen ytterligare hade Banana
Split gjort. Han tog ledningen direkt från
start och behöll den över mållinjen.Bakom
Banana Split kämpade hans kullbröder
Marrachino och Tarte Tartin om pallplatserna.
Whippet SM resultat:
1. Banana Split
2. Marrachino
3. Tarte Tartin
4. DS Leffe Blond
5. DS En Stor Stark
6. Daigo vd Waterman

31.59
32.35
32.45
32.61
33.01
33.09

Veteranfinal: starten gick och från box 1
blixtrade Fräcke Fredrik iväg. Han sprang
i mål på tiden 18.16 dagens snabbaste på
320 m. Tvåa i mål Chairman. Mycket jämt
mellan Aztec Rose och Black Man. Målfotot visade att Aztec Rose fick nosen först
över mållinjen.
Veteran SM resultat:
1. Fräcke Fredrik
2. Chairman
3. Aztec Rose
4. Black Man
5. White Week
6. Epona

18.16
18.37
18.66
18.68
18.82
18.87

I sprintfinalen fick vi se en mycket jämn
start. Först in i kurvan kom Delight Day,
men i utgången av kurvan springer Crimdon Boa om och håller ledningen ända in
över mållinjen.
Sprint SM resultat:
1. Crimdon Boa
2. Delight Day
3. Elbony Commander
4. Moss
5. Geronimo
6. Love Machine

18.29
18.37
18.40
18.46
18.66
18.89

I tikarnas final fick Toxic Tea Fairy bästa starten fore Tiger Lilja och Concorde.
På bortre rakan hade Concorde lagt in en
högre växel och sprang förbi. Ledningen
behåller sedan Concorde in över mållinjen.
Tik SM resultat:
1. Concorde
2. Tiger Lilja
3. Toxic Tea Fairy
4. Titan Buff
5. Spirited Away
6. Tärna

32.66
33.00
33.05
33.08
33.26
33.89

Dagens sista final var i Svenskt Mästerskap – Öppen klass.
När starten gick var Hades Pearl först
ut, tätt följd av Busslighter och Zoogan.
Hades Pearl fortsatte i ledningen, resten
av fältet väl samlat bakom. I sista kurvan
hade kullbrodern Apollons Pearl avancerat till en andra plats tätt följd av Hiawatha. Hades Pearl hade en trygg ledning
och vann finalen.
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SM Öppen klass resultat:
1. Hades Pearl
2. Apollons Pearl
3. Hiawatha
4. Busslighter
5. Zoogan
6. Atlas Gotcha

32.64
32.83
32.85
33.05
33.08
33.14

En känd röst på
Österlen har tystnat

Så var SM 2009 över och vi i SkHK
vill passa på att dela ut SM-rosor till er
alla som ställde upp och hjälpte oss under
SM-veckan.
ETT JÄTTESTORT TACK !!!!

Vår speaker Kent Ingmar Persson har
efter en lång tids sjukdom, Gått ur
tiden.
Sörjd och saknad av oss.
Cimbria HK
Begravningen kommer att vara
den 25/9-09 kl. 13,00 i Järrestad.

Augustitävlingar
på Åkers Kanal

E

fter sommaruppehållet fortsatt tävlingssäsongen på Åkers Kanal Greyhound Park med tävlingar söndagen
den 2 augusti.
Det var tänkt att det skulle bli i första
hand för lågpoängare, eftersom SM nyss
hade avverkats.
Vi hade 8 lopp och GR3, Cindy Rose
Tiktrofé för tikar i klass M3 startade med
första försöksomgången, det skulle bli
ytterligare 3 omgångar innan finalen. Vi
hade dock otur för haren ville inte i loppet,
så det utgick, det blev i stället 2 kvallopp
följande helg.
Bästa tid på 550 m hade Tyrannosauros, Mona Augustsson, SHS, som vann på
32.80. Även Rosa Parks, Christina Glimskog, SHS, gjorde en bra tid med vinst på
32.84. Warhole, A-C Ehrnlund, GHS, var
bäst på 320 m med seger på 18.87.

Svenskt Uppfödningslopp
försök

till på medel, vann för Catrin Sandgren,
MiHK på 33.11, före Mr Speed, Helene
Lius, SHS, 33.18, trea blev Rocket Baby,
J Ljungblad, SkHK, 33.34, utslagna blev
Howa och Crimdon Caelesti.
Tricias Lopp över 550 m gick i klass M1,
togs hem av Ruff, Ann-Christin Holmkvist, SHS, 33.06, före Athenas Pearl, J
Ljungblad, SkHK, 33.15, trea blev Titan
Buff, My Leffler, SHS, 33.23. Tiderna antyder en långsam bana, i skrivande stund
22/9 ligger dessa hundar ca 1 sek snabbare.
Vi hade två försök i Cindy Rose Tiktrofé, vinnarna blev Albali, Pelle Seth,
SHS, 33.53 och Balla Singoalla, Annelie
Svarvén, SHS, 33.09, jmf hennes tid med
M1 loppet!
Vi hade även två lopp, Alg Börje Race,
det över 320 m vanns av Allison Felix,
Monica Nyman, GHS, 19.09, 550 m loppet
vann Kos, Bo Ländin, SHS, 33.47.
Denna dag hade vi även ett Afghanlopp,
vi fick köra det som ett uppvisningslopp,
eftersom vi hade en norsk hund, som ej
var klubbansluten ännu, en av de norska
hundarna var med i SDA. Segrade gjorde

Söndagen den 9 augusti fortsatte vi med
tävlingarna, nu hade vi 10 lopp med GR3
och GR6. Huvudloppen var två semifinaler i Svenskt Uppfödningslopp för tvååringar. Det hade blivit ett fint
startfält, Rosa Parks, som
gjort så bra ifrån sig helgen
innan blev tyvärr struken. Vi
var mycket nyfikna på vad
Sprint SM segraren Crimdon
Boa skulle göra på medeldistans.
Vi hade också ett nytt lopp
Tricias Lopp, för klass M1,
sponsrat av Tricias kennel.
Den första semifinalen i
Uppfödningsloppet vanns av
SM finalisten Atlas Gotcha,
Anna-Lena Landén, SHS på
33.09, före Run Riot, Kent
Lindgren, SHS, 33.58, trea
Crimdon Mustang, Ingela
Yltén, SkeHK, utslagna The
Power, Beretta och Honky
Tonk.
I nästa semfinal visade
Sprint SM vinnaren Crim- Vinnare i Tricias Lopp den 9/8, Ruff, Ann-Christin Holmkvist,
don Boa att han även räckte SHS, med prisutdelare Bo Ländin.
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Starten har gått i finalen i Svenskt Uppfödningslopp. Foto Kari Lius.

Atmaca, Annelie Talasmäki, VHS, 27.16,
tvåa Coolawin, Anders Junkergård, SHS,
28.23, trea Pauline Leon, Kare Svendsen,
Norge, 30.16.

Final i Svenskt
Uppfödningslopp
Söndagen den 16/8 hade vi 8 lopp, varav
6 fulla, så det blev till en GR6 och GR3.
Huvudloppet var finalen i Svenskt
Uppfödningslopp. Banan var idag snabbare, därav den fina vinnartiden för Crimdon Boa, Catrin Sandgren, MiHK, 32.70.
Crimdon Boa är efter Westmead Lark–Uptown Girl, Crimdons Kennel. Tvåa blev
Atlas Gotcha, (Koj's Kallikå–Jamila Journey), tränad och uppfödd av Anna-Lena
Landén, Atlas Racing, SHS, på tiden 32.80.
Trea Mr Speed (Mr Big–Speedy Whizz),
tränad och uppfödd av Helene Lius, Tali-Ho Racing, SHS, 33.04. Fyra Run Riot,
33.18, femma Rocket Baby, 33.28 samt sexa
Crimdon Mustang, 33.45.
Denna dag hade vi två semifinaler i Magentas Lopp, sponsrat av Hultings, SHS.
Den första semin vanns av Titan Buff, My
Leffler, SHS, 33.05, med till final var även
tvåan Ruff, 33.06 och trean Toxic Tea Fairy,
33.09. Nästa semi vann Tyrannosauros,
Mona Augustsson, SHS, 32.63, tvåa Run

Den 22/8 var det ett Salukilopp. Fr. v. 2:a Amir, Gerd Andersson, SHS, handler Minnea Hulting, 1:a Amina, Gerg Andersson, SHS, trea Setareh, Sari Hasa, NHK/Äl.

Mary Ann, 32.91 och trea Athenas Pearl,
33.25.
Dagens försök i Cindy Rose Tiktrofé
togs hem av Annie's Song, Jane Pettersson,
SHS, 33.18.
Tali-Ho Racing hade sponsrat Franc

Grappas Minneslopp över 320 m. Här
vann Kos, Bo Ländin, SHS, 19.10, slagen
med en hundradel blev She'll Be Gone,
Jeanette Frid, SHS, 19.11, trea årsdebuterande Bowen Bail, C Sjöblom, SHS, 19.23.
Även denna dag hade vi Alg Börje

Prispallen i Sv Uppfödningslopp 2009, Fr. v. tvåan Atlas Gotcha, Renee Atlesdotter, SHS, segraren Crimdon Boa, Stefan Östberg, MiHK, trean Mr
Speed, Kari Lius, SHS, fyran Run Riot, Kent Lindgren, SHS, femma och bästa tik Rocket Baby, J Ljungblad, SkHK, sexa Crimdon Mustang.
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Race, snabbaste vinnaren var Delight Day,
Katarina Lindberg, GHS, som vann på fina
18.60 över 320 m. Hon vann även med Hot
Green Chili, över 550 m, på 33.19. Ett annat
Alg Börje Race över 320 m togs hem av The
Power, Helene Lius, SHS, 19.06.

Magentas Lopp final
Lördagen den 22 augusti var det dags
igen, nu med 10 lopp varav 6 var fulla, så
vi fick ihop till GR6 och GR3.
Huvudloppet var finalen i Magentas
Lopp. Det var tikarna, som dominerade
denna final. Segern gick till Titan Buff, My
Leffler, SHS, 32.63, före Toxic Tea Fairy,
Katarina Lindberg, GHS, 32.72, trea Tyrannosauros, Mona Augustsson, SHS, 32.98,
fyra Run Mary Ann, 33.08, femma Athenas
Pearl, 33.39 och sexa Ruff, 33.41. Tiderna
bättre än förra helgen!
Dagens försök i Cindy Rose Tiktrofé
togs hem av Hanky Panky, Pia Aalto, SHS,
32.89.
Dagen började med ett Salukilopp med
fem hundar, segrade gjorde Amina, Gerd
Andersson, SHS, 39.12, Gerds Amir blev
tvåa på 40.28, trea Setareh, Sari Hasa,
NHK/Äl. 40.66.

Magentas Lopp. Fr. v. tvåa Toxic Tea Fairy, Katarina Lindberg, SHS, segraren Titan Buff, My
Leffler, SHS, sponsor Minnea Hulting, trean Tyrannosauros, Mona Augustsson, SHS.

Parning i november 2009

Andra vinnare med bra tider denna
dag var Tarik, Mona Augustsson, 18.67,
Swedish Fantasy, Susanne Almén, SHS,
18.87, debutanten Ed Vinn, Ann-Christin
Holmkvist, SHS, 19.06, Chiefman, L Gustavsson, VHS, 32.69, Reflection, Terese Johansson, GHS, 32.83, Royal Legend, Irene
Gustavsson, SHS, 33.25.
Whippetloppen vanns av Umberto,
Krister Säll, SHS, 20.94 och Umambo,
Peggy Lundqvist, SHS, 21.43.

Bo Norevik

Slip The Lark

Kingdom Leon

Vinnare av 2008 GAIN Waterford Masters
2:a 2008 Cachmans Bookmakers Irish Laurels
2:a 2008 Paddypower.com Irish Greyhound
Derby
2:a 2009 Paddypower.com Irish Greyhound
Derby Consolation

2:a Veteran SM 2008
Hennes första kull resulterade i M1 hundar
Kingdom Leon kom till Sverige som 4-åring
Nominerad som en av Sveriges bästa
veteraner 2008

Staplers Joe
Larkhill Joe
Westmead Flight
Slip The Lark
Top Honcho
Slip the Posse
Slip The Lock

Phantom Flash
Chuckles Wish
Minnies Nikita
Kingdom Leon
Top Honcho
Spiral Nikita
Lady Maggie

I samband med Svenskt Uppfödningslopp var
det prisutdelning i Björn Zellinger priset för
bästa uppfödare 2009. Prisutdelare Anki Nilsson, som delade ut priset till Sjudragets Kennel, My Leffler för kullen efter:

Strolling Player - Florida Twist

Be Bopa Beppo, Bromstick Lucia, Ruff, Staffan,
Tärna, Riff

Salow’s kennel
www.winnertip.se
073-088 97 90
bjornmtb@hotmail.com
Gällivare
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Tack!
Vilken dag det blev tack vare Er! Jag och
vovvarna tycker att det var jättekul att ni
kom! Hälsningar och tack till Bosse, Solveig, Lena, Per, Max och Bengan, och SHS
förstås!
Janne Halldoff (nybliven 70-åring)
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