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Omslaget: Derbyvinnaren Sorrento
med Mona Augustsson, SHS och
prisutdelare Mats Wicander, ordförande i SHS.
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Hej hundkappare
och andra läsare!
Nu är det nästan 4 månader sedan jag
fick förtroendet av er att bli föbundsordförande, som jag tackar för.
Vad har då hänt under den tiden?
Inte så mycket kan tyckas men det
är en del att sätta sig in i, och det är
ena delen. Sedan att prioritera ärenden och vad vi ska jobba med är den
andra delen.
Och vi har en del funderingar och
planer för framtiden men det krävs
också att ni medlemmar och klubbar
är med på tåget.
En sak som jag tänker aktualisera
redan nu är, säsongen 2016. För i min
värld bör man nu när säsongen 2015
är spikad fundera på 2016. Det har
kommit många bra idéer men de kräver en del planering och att man från
klubbhåll är med på det. Så målet är
att ha med en del frågeställningar under våren gällande 2016 som man kan
fundera på inom klubbarna.
Vad gör vi just nu då när tävlingssäsongen är över?
Det finns en remissgrupp bestående av 8 personer som arbetar fram
ett förslag till regelverk som ska vara
klart i början på februari för styrelsen
att ta ställning till för att sedan gå ut
till sällskapen i god tid innan fullmäktige.
Klassningssystemet har vi sagt att
vi ska titta på, och finns de några som

har tankar och ideer så skicka det till
oss. Vi har fått in en del men vill gärna
ha mer.
Samma sak med elithundsdiplomet, där vi fått in ett intressant förslag.
Sedan hoppas vi på en del motioner till fullmäktige.
Vi vill också ha flera engagerade till
en marknadsgrupp, samt några som
kan skriva till den publika hemsidan.
Förbundsfullmäktige kommer att
vara den 11 april i Stockholmsområdet.
Det är också en grupp som arbetar
med en gala för svensk hundkapp.
Så för att föra sporten framåt så bör
vi tänka på vad och hur vi uttrycker
oss i alla sammanhang. Det tar lång
tid att bygga ett bra rykte, men går
tyvärr väldigt fort att rasera.
Så vad vill vi med hundkappen?
Det bör varje hundkappare fundera
på.
Avslutningsvis vill jag påminna er
om att alla insatser som görs inom
sporten utförs av frivilliga som inte
har någon ersättning och faktiskt har
ett privatliv utanför sporten.
Hälsningar Ola
P.S. Ni kommer väl ihåg att beställa
hundkappkalendern till klubben.
D.S.

”SECKET” ÅR

Snacka om medvind. För SDA – GHK kan
man verkligen kortfattat säga: ”Secket år.”
Medlemsantalet ökar ständigt. Allt fler
nya medlemmar söker sig till klubben. På
träningarna dyker det ständigt upp nya
ansikten och framför allt nya hundar. Inte
bara av vinthundsraserna utan fullkomligt allt från stora schäferhundar till små,
små hundar av diverse raser. En del raser
som vi inte ens visste att fanns. Många av
våra nya medlemmar har kommit till oss
denna vägen. När de ser vår härliga sport
är det många som seriöst funderar på att
skaffa sig ”en riktig hund.”
Alingsås komun har gjort sitt för att
förbättra omgivningen uppe på Mariedalsbanan och de kommer enligt uppgift
att fortsätta. Tanken är att göra området
till ett fritidsområde med bland annat
flera motionsspår.
För klubben kan vi glädjas åt att vi inte
behövde ställa in en enda tävlingsdag. Vi
tog inte åt oss mer än vad vi kunde genomföra. Efter en del tekniska besvärligheter avslutade vi säsongen med flaggan
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i topp. På de båda sista tävlingsdagarna
noterades nya banrekord på både kort
och medeldistans. Fina målfoton kunde
de som så önskade få i sina händer.
Vad det gäller resultaten av klubbens
hundar så är det även här flaggan i topp.
Klubben kan nu stoltsera med att i sina
led ha regerande Svenska mästaren Lucky
Luke, ett muskelberg med en matchvikt
på 34,5 kg, som på sina 11 starter i år har
10 segrar och 1 andra plats. Hans styrka
är i första hand den blixtrande starten där
han avgjort många lopp.
Även vinnaren av Europaderbyt, Curie, med en matchvikt på 29 kg, tillhör
klubben. Denna fina tik har i motsats till
Lucky Luke sin styrka i loppets senare
del. Hon har ofta plockat upp till synes
omöjliga underlägen och avgjort loppen
på dess sista metrar. När hände det senast
att en och samma klubb kan stoltsera med
båda dessa titlar ?
Det är med stolthet, glädje och givetvis
med en stor portion ödmjukhet som vi
blickar tillbaka på 2014. Vad kan vi nu
förvänta oss av det kommande året? Flera
mycket lovande unghundar väntar på att
få komma ut på banan och visa upp sig.
De har sannerligen en del att leva upp
till.
Vi i klubben vill rikta ETT STORT TACK
och säger välkomna tillbaka till alla som
besökt våra tävlingar och vi önskar alla

landets hundkappare ett riktigt gott och
framgångsrikt 2015.
SDA/GHK
Genom Tommy Åberg

TILL MINNE
GUNNAR ÅSTRÖM
Svensk hundkapp har fått sorg. En av
sportens stora profiler, en åldersman,
veteran och hedersman Gunnar Åström
har gått ur tiden i en ålder av 86 år.
Redan 1969 knöts Gunnar till sporten då han tillsammans med sin hustru
Hanna bildade Vättarnas Hundkapp
i Nässjö. År 1972 flyttade Gunnar till
Alingsås och blev medlem i Speedy
Dogs och omedelbart dess ordförande.
Denna förtroendepost har han sedan
haft ända tills för ett par år sedan då
han med ålderns rätt valde att träda
tillbaka.
År 2010 utsågs Gunnar till hedersmedlem av SHCF.
På banorna runt om i landet har Gunnar haft många och stora framgångar
genom åren. Främst minns man hans
fina Cassius Pride som 1999 utsågs till
landets främsta stayer.

Medlemmarna i SDA/GHK
minns Gunnar Åström med
glädje och tacksamhet för allt
han gjort för klubben och vår
fina sport.
Tommy Åberg

Avelsnytt

Födda
Greyhound
Född dag
14-12-03
14-10-22
14-09-10
14-05-15
14-03-20
14-02-17
14-02-12

Whippet

14-05-15
14-01-08

Hane
Pennys Trix
Kinloch Brae (USA)
Kerberos Pearl
Honky Tonk
Ruff
Tough Hombre
Sorrento

Tik
Född H+T
Hagas Fiona
0+2
Westmead Grainne 3+4
Ballymac Camp 3+3
Minerva
2+6
I am
2+5
Wilhelmina
4+2
Playa Marina
5+5

Moon Quake Shake
Ylva
Ringdove Jamiroquai Pandora

4+1
2+5

Kvar
0+0
0+2
0+0
2+4
0+0
2+0
0+1

Uppf/Kennel
Kennel Hagas
Stella Dogs
Stella Dogs
Top-Flight
Hankos Grey
Hultings
Teuvo Sahi

Ort
Sankt Olof
Bollebygd
Bollebygd
Kovland
Trelleborg
Västerhaninge
Haninge

Tel
0414-600 00
033-28 82 20
033-28 82 20
072-203 94 16
070-482 77 36
08-530 237 08
08-777 45 19

1+1
0+1

Goat- Wool
Metropolitan

Västerhaninge
Kovland

08-530 230 32
070-536 61 3

Parade
Parade
2014-11-28

Hane
Mustang Mission

Tik
Crimdon Lass

Uppf/Kennel

Ort
Mjölby

Tele
0142-413 07

Whippet
2014-10-30

Invincible

Boudicca

Crimdon

Skellefteå

0910-329 12

Ort
Vällingby
Lillpite
Norsborg
Enskede
Hammenhög
Mjölby
Östersund
Norrköping
Åkersberga
Boliden

Tele
08-76 13 39
070-350 98 79
070-745 71 02
070-778 00 72
0414-321 66
0142-413 07
0761-12 59 60
0730-66 44 29
0723-98 04 46
073-836 66 63

Planerade Parningar
Paras
2015-06
2015-04
2015-01
2014-04
2014-12
2014-12
2014-11
2014-10
2014-10
2014-07

Hane
Razldazl George
Deneview Snowtoe
Sooth
Wyat Earp
Elf
Mustang Mission
Line Of Fire
Bling It On
No More Legend
Bling It On

Tik
Uppf/Kennel
Rosa Parks
Almandins
Nikes Pärla
Paramona
By By Mary Fly
Sjudraget
Balla Singoalla
Annelie Svarvén
Secret O’Sarah
Quliqa
Crimdon Lass		
Miss Corona
Ola Sjödin
Tigerlilja
Peptalk Racing
Sunstreak
Tali-Ho Racing
Crimdon Tess
Lappguldets Kennel
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Europa Derbyt i Borås
Tävlingarna gick av stapeln i början av augusti. Tidningen har
inte fått in någon text från tävlingarna. Hundkappsverige.n.nu
hade inte börjat med sina referat vid den här tiden. Jag har i
alla fall fått tag på bilder från finaldagarna och skall presentera
resultat från finalerna. Tävlingarna startade den 2/8 med 6 lopp,
3 försök i Sprinten. 3/8 utgick eftersom man körde Europaderbyt med direkt final den 9/8. Onsdagen den 6/8 var det 8 lopp,
bl.a. semifinaler i Whippet Mixed och Sprint för greyhound.
Lördag 9/8, 11 lopp finaler i Puppy Derby, Sprint, Derbyt, Whippet Mixed. Söndagen den 10/8, 8 lopp, direkt finaler i Whippet
Veteran, Whippet Sprint, Veteran och Stayer, i Stayerfinalen blev
4 strukna, 2 startade. Alla dessa nämda lopp med tillnamnet
European Derby.
Red

Finaler lördagen den 9/8:
Lopp 6. European Puppy Derby. Fr. v. tvåa Tacata, 29.34,
Heidi Föhns, KVK, etta Monroe Flyer, 29.31, Heidi Föhns, KVK, trea Yu Baba, 29.47, Mats Wahlberg, SHS.

Lopp 3. Leader of the Pack, whippet. Fr. v. tvåa S Martini,
34.22, Anne-lie Källmark, SkeHK, etta Isac, 33.93, Åsa
Tapanani, SkHK, trea Angelit, 34.64, Susanne Hugosson, CIM.
Lopp 7. European Derby Greyhound Sprint, Fr. v. tvåa
I Am Åskar, 19.07, Ronny Wiggfalk, SHS, etta Secret
O’Sarah, 18.83, Katarina Lindberg, GHS, treea Ulvasteg, 19.14, Katarina Lindberg, GHS.

Lopp 5. A Clean Partner Cup, final, fr.v. tvåa Zoccer
Wadd, 29.66, Mikael Lundberg, VHS, etta I Am Klara,
29.16, My Leffler, SHS, trea Slip the Jet, 29.79, Kent
Andersson, SHS.
Lopp 8. European Derby. Fr. v. tvåa Hjärta, 29.25,My
Leffler, SHS , etta Curie, 29.07, Yvonne Nilsson, SDAGHK, trea Al Vinn, 29.31, Ann-Christin Holmkvist, SHS.
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Lopp 9. European Derby Whippet Mix. Fr. v. tvåa Bantu
Biko, 35.45, Tine Solberg, Danmark, etta Rix, 35.31, Ivo
Widziolek, Tjeckien, trea Riva, 35.47, Giovanni Bettinelli, Italien.

Lopp 7. European Derby Greyhound Veteran. Fr. v. tvåa
Clear Reasoning, 19.18, Heidi Föhns, KVK, etta Killishin Jamar, 19.06, Heidi Föhns, KVK, trea Agamemnon,
19.40, Robert Hanebrink, SHS.

Finaler söndagen den 10/8 (fint väder):

Lopp 3. European Derby Whippet Veteran. Fr. v. Pa’anga,
21.29, L Ståhl, SDA-GHK, etta Magnetic Ocean, 20.79,
Ivo Widziolek, Tjeckien, trea Daigo v d Waterram, 21.58,
A-C Held, SkHK.

Lopp 8. European Derby Stayer. Etta Deneview Snowtoe, 47.44, Timo Mäenpää, SkeHK, Finland.

Lopp 9. European Derby Whippet Sprint. Fr. v. tvåa
Teejay, 20.08, Tereza Widzielkova, Tjeckien, etta Saxana, 20.05, Giovanni Bettinelli, Italien, trea Upton, 20.21,
Ivo Widzilek, Tjeckien.
tidningen Svensk Hundkapp nr 5/2014
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Hösten i Alingsås
Att hålla tävlingar under senhösten har
sina risker. Det kan vara väderkaos, det
har förekommit såväl tjäle som regnoväder. Vissa år har hundarna varit upptagna
annorstädes och andra år verkar hundarna redan ha gått i ide. Men i år var både
hundarna och vädret med oss och dessa
två tävlingsdagar bjöd på fina tävlingar
för både människor och hundar!
Allra gladast på vägen hem var nog
Sweet Poppy och hennes husse Mikael
Axelsson, 7HS. Denna fantastiske tik från
Axrace superkull har ju ständigt sin bror
Mambo Jambo att tampas med. Hennes
vapen är dock starten och på en teknisk
bana såsom Alingsås borde hon kunna
utmana storebror. Men det fanns en utmanare till, Grimar, Alingsåsbanans egen
gigant (i miniformat!), som länge var obesegrad på sin hemmabana. När burarna
slog upp var det just Sweet Poppy och
Grimar som stack iväg först. Grimar hade
dock näsan först och i kurvan utmanade
även Mambo Jambo.
Döm om allas förvåning när Sweet
Poppy inte bara knep segern utan även
banrekordet, trots detta jämna tuffa lopp.
Vilka tider ska hon inte göra nästa gång
hon får chansen, om hon får springa fritt!!
Det nya banrekordet lyder 19,65.
Höstens tävlingar brukar sponsras av
Västra Djursjukhuset i Göteborg, och så
även i år.
På kortdistans var de högst klassade
hundarna inbjudna för att tävla om titeln
Västra Djursjukhuset Race - sprint. Segern
i detta lopp togs säkert av Blueberry Yum
Yum som verkar gilla Alingsåsbanan. Efter honom kom Farkland Willow och Curie i tät kamp om de övriga pallplatserna.
Västra Djursjukhuset Medel avgjordes
i år i klass 4 och i det loppet knep Keops
Pigelina sin första seger. Varför inte passa
på när det delas ut extra fina priser... Tvåa
i loppet var Keop Rainbow, som hade ledningen under större delen av loppet, och
trea var Touch of Guiness.
Veckan efter var det dags för de klassiska
loppen Breeders Oaks och Rookie Stake.
Samtidigt som dessa avgjordes Clemmas Impact Memorial, i högsta klass över
kort distans. Detta lopp vanns säkert av

Vinnare av Rookie Stake Howleen Wolf,
Mikael Lindskog, 7HS,att vann även Mariedalschampionatet.
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Prispallen i Breeders Oaks. Fr v. tvåa Fay. 31.75, Camilla Johansson, MiHK, etta Keop’s Paris Peg,
31.56, Stig Fredriksson, SDA-GHK, trea Keop’s Pigelina, 32.70, Robert Jansson, SDA-GHK.

Farkland Willow på den finfina tiden
17,97. Hon var med denna tid bara hundradelar från Telsas årsbästa på den här
distansen. Är man en tik och är duktig på
sprint - då är Mariedal rätt bana!
Även Göteborgs Grand Prix brukar
avgöras samma helg. I år gjorde Mariedals alldeles egna favorit Kernel O´Key ett
försök på titeln, som hade blivit hans om
inte han fått en för dagen okoncetrerad
medtävlare över sig. Istället var det duktiga tiken Farkland Claire som tog tillfället
och stack till seger. Tvåa var dock Kernel
O`Key och trea Keops Power Point.
På whippetsidan var även denna veckan delar av den högsta eliten på plats.
Denna gång för att göra upp på medeldistans. På den distansen är det fördel
Mambo Jambo som infriade förväntningarna. Han hotades dock även han av den
kämpande Grimar men efter ungefär 400
meter kom han loss och defilerade även
han mot ett nytt banrekord. Tvåa i loppet
kom Sweet Poppy och trea var Grimar.
Årets upplaga av Rookie Stake vanns
av Howleen Wolf, en lovande ungtik som
härmed fick sitt genombrott. Howleen
Wolf ägs av Mikael Lindskog och tävlar
för 7HS. En av våra långväga gäster Manny gjorde ett bra jobb bakom och hotade
ända fram till slutet. Han besegrades med
endast två hundradelar. Dagens prestation stod dock en annan långväga gäst
för. Next Episode, var storfavorit efter att
ha tangerat banrekordet i Gävle veckan
innan, men han stod och slumrade i buren och gjorde årets sämsta split. Detta till
trots kryssade han genom fältet och tog
tredje platsen på en klass ett tid. Denna
hunden har en makalös kapacitet och
ingen skulle bli förvånad om han står på
prispallen när det blir dags för honom att
springa sitt Avelslopp.
En annan som missade starten var Keops Paris Peg. Denna duktiga och framförallt startsnabba hemmahund som bara

väntat på att få kröna sin karriär med en
vinst i Breeders Oaks. Pga flera strykningar var det dessutom bara fyra hundar till
start, så hon bara skulle vinna. Men så gör
hon sitt livs sämsta start.
Istället kämpade Fay och Lee Aaron om
ledningen genom de första 300 metrarna.
Men skam den som ger sig så till slut dök
hon upp, Keops Paris Peg. Hon satte full
fart över bortre rakan och i sista böj svepte
hon fältet och vann säkert.
Keops Paris Peg är efter Cullinan och
Balalajka och hon är därmed den andra
tiken efter Balalajka som vinner Breeders
Oaks. Hon ägs och tränas av Keops Kennel och Stig Fredriksson och tävlar alltså
för SDA-GHK.
SDA-GHK gick därmed till vintervila
efter en säsong där klubbens hundar vunnitAvelsloppet, Breeders Oaks, Öppna
SM, kommit tvåa i TikSM samt Europaderbyt. En hyfsad säsong, det får man allt
säga...

Malin Månsson

Sweet Poppie och Mikael Axelsson, 7HS vinnare av Mariedalschampionatet, whippet.
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Tävlingskalendern 2015
Översikt av tävlingsdagarna för år 2015. Kompletterande tävlingslopp finns på respektive sällskaps hemsidor. Se länkar på www.shcf.se
Maj
9/5 Lördag
9/5 Lördag
16/5 Lördag
16/5 Lördag
23/5 Lördag
23/5 Lördag
23/5 Lördag
30/5 Lördag
30/5 Lördag
31/5 Söndag

Åkers Kanal
Tommarp
Åkers Kanal
Borås
Landskrona
Västerås
Sundsvall
Åkers Kanal
Landskrona
Alingsås

Avelsloppet

Juni
6/6 Lördag
6/6 Lördag
7/6 Söndag
13/6 Lördag
13/6 Lördag
13/6 Lördag
17/6 Onsdag
17/6 Onsdag
20/6 Lördag
20/6 Lördag
24/6 Onsdag
27/6 Lördag
28/6 Söndag

Åkers Kanal		
Skellefteå
Alingsås
Avelsloppet
Borås
Västerås
Sundsvall
Tommarp
Midsommartävlingar
Järbo
Midsommartävlingar
Tommarp
Midsommartävlingar
Järbo
Midsommartävlingar
Alingsås
Åkers Kanal
Borås

Juli
1/7 Onsdag
4/7 Lördag
4/7 Lördag
11/7 Lördag
12/7 Söndag
14/7 Tisdag
15/7 Onsdag
18/7 Lördag
25/7 Lördag
26/7 Söndag
29/7 Onsdag

Åkers Kanal
Åkers Kanal		
Tommarp
Borås
SM Kvartsfinaler
Borås
SM Kvartsfinaler
Borås
SM kringlopp
Borås
SM Semifinaler
Borås
SM Finaler
Västerås
Skellefteå
Skellefteå

Landskrona
Borås
Borås
Åkers Kanal
Borås
Skellefteå
Tommarp
Västerås
Landskrona
Sundsvall
Åkers Kanal
Åkers Kanal
Älvsbyn
Älvsbyn
Alingsås

Derbyt
Derbyt

September
5/9 Lördag
5/9 Lördag
5/9 Lördag
12/9 Lördag
12/9 Lördag
12/9 Lördag
19/9 Lördag
19/9 Lördag
20/9 Söndag
26/9 Lördag
27/9 Söndag
27/9 Söndag

Borås
Skellefteå
Västerås
Landskrona
Örebro
Sundsvall
Borås
Järbo
Åkers Kanal
Järbo
Alingsås
Åkers Kanal

Oktober
3/10 Lördag
4/10 Söndag
10/10 Lördag
10/10 Lördag
17/10 Lördag
17/10 Lördag
24/10 Lördag
24/10 Lördag
31/10 Lördag

Västerås
Alingsås
Sundsvall
Åkers Kanal
Åkers Kanal
Borås
Tommarp
Åkers Kanal
Landskrona

November

Augusti
1/8 Lördag
1/8 Lördag

1/8 Lördag
5/8 Onsdag
6/8 Torsdag
8/8 Lördag
9/8 Söndag
15/8 Lördag
15/8 Lördag
15/8 Lördag
22/8 Lördag
22/8 Lördag
22/8 Lördag
29/8 Lördag
29/8 Lördag
30/8 Söndag
30/8 Söndag

Skellefteå
Järbo
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7/11 Lördag Landskrona
14/11 Lördag Borås
21/11 Lördag Borås
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FamiljedagFamiljedagpåÅkersKanal–enpubliksuc
på Åkers Kanal
– en publiksuccé!

Ca400besökareträngdespåpublikplatserna&icaféet.Detfikades,spelades&hejadespå

L



ördagen den 23/8. Ca 400 besökare
trängdes på publikplatserna & i caféet. Det fikades, spelades & hejades

på hundar.
Publiken strömmade in för att titta på
våra hundar, 14 lopp stod på dagens
 program, däribland semifinaler i Greyhound
Derby.
Under våren väcktes idén om att till
Derbyt göra en större satsning för att få
upp publikintresset för våra tävlingar. Vi
 dela
beslutade att trycka upp flygblad &
ut i närområdet – både till hushåll & i butiker. Roland Pettersson och Birgitta Söder
berg var drivande i klubbens satsning.
Därutöver gjordes en satsning att få
nya samarbetspartners vilket resulterat

i ett samarbete med Coop, Agria, Focus
Neon och även Arken Zoo som skänkt
priser.

Djurambulansen i Stockholm (en helt
idéell verksamhet som drivs enbart med
stöd från medlemmar & företag) var på
plats med personal & visade upp sin bil!
Lokaltidningen Kanalen kontaktades

& var på plats för att göra ett reportage.

Publikenströmmadeinföratttittapåvårahundar,14loppstodpådagensprogram
Spelkassorna var välbesökta & cafeét
hade fullt upp med servering till alla fiDerbysemifinaler med mera
kasugna besökare. Grillen gick varm,
korUndervårenväcktesidénomatttillDerbytgöraenstörresatsningförattfåupppublikintre
Det var som sagt 14 lopp. Semifinaler i
var & hamburgare sålde som smör – glass
Empire Rose Tiksprint och Greyhound
till alla besökande barn verkade tävlingar.Vibeslutadeatttryckauppflygblad&delautinärområdet–bådetillhushåll&ib
också
Derby.
vara en succé
Därutövergjordesensatsningattfånyasamarbetspartnersvilketresulteratiettsamarbete
De första två loppen var semifinalerna i
För att visa att det inte bara är vinthunEmpire Rose Tiksprint, som var sponsrat
dar som springer på rundbana hade
vi
Agria,FocusNeon&ävenArkenZoosomskänktpriser.
av Lena och Palle Werdelin. Den första seäven ett par uppvisningslopp med Tindra
mifinalen vanns av Secret O'Sarah, 18.85,
& Nikita (siberian husky) & Kasper (eng
Katarina Lindberg, GHS, tvåa Capes'
cockerspaniel) som tränar regelbundet på
Sirkka, 19.13, My Leffler, SHS, trea Palles
banan.
Athena, 19.35, Lars Marklund, SkeHK.
Tindra vann efter släphare medan NiSemifinal två togs hem av Mega Megu,
kita tyckte det var mer spännande med så
18.86, Lena Klöfver, MiHK, tvåa Moonica,
mycket publik. Kasper som var nyfriserad
18.92, My Leffler, SHS, trea Zonda, 19.15,
dagen till ära försökte slå sitt personbästa
Mats Wahlberg, SHS.
på supersprint han lyckades tyvärr inte
Djurambulansen i Stockholm visar upp sin
Första trippelloppet togs hem av debutrots stort publikstöd.
bil
tanten Genghis Khan, 19.47, Robert HaEtt stort tack till alla som ställt upp
nebrink, SHS.
för att möjliggöra denna dag & även våra
Sedan följde Coop loppet för whippet
samarbetspartners som ställt upp med
i klass k3. Vinnare blev S Scarlet O'Hara,
priser mm… och förstås alla som CoopͲloppet
var på

21.58, T Ståleberg, VHS, tvåa Xina, 21.61,
plats och såg till att dagen blev en
pu

Peggy Lundqvist, SHS, trea Apollo, 21.75,

 7HS.

agriasprint


Jonas Leihed,

I nästa lopp, whippet i klass k2, fick vi se
Ylva, 20.99, Peggy Lundqvist slå favoriten

Moon Quake Shake, 21.05, Kerstin Nilsson, ÖHK-NoHS,
trea här


 Hurry Hawk,
DjurambulanseniStockholmvisarup
21.35, Mikael Holmisto, VHS.
Agria Sprint i klass K3 vanns av Kernel
DjurambulanseniStockholm(enheltidéell
O'Key, 18.94, Monica Nyman, GHS, före
O'Såfanny, 19.01, Jane Pettersson, SHS,
verksamhetsomdrivsenbartmedstödfrån
trea Kip Winger, 19.19, Carin Wiik, GHS.
Focus Neon i klass M3, vanns av Kitos,
medlemmar&företag)varpåplatsmedpersonal&
32.95, Bo Ländin, SHS, före Crimdon Tip
visadeuppsinbil!
Top, 33.01, Örjan Bergwall, VHS, trea Hamilton, 33.34, Robert Hanebrink, SHS.

Svenskt Greyhound Derby
Grillmästare Klas Frid håller burgare & korvar
varma.
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11 fina hundar till start i semifinalerna,
struken var SM-tvåan Wild Run Man. Favorit i programmet var Miss Li före Wyat

Gundan Åström, SHS, med Miss Li efter seger
i Derby semifinal.
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LokaltidningenKanalenkontaktades&varpåplatsförattgöraett
reportage–publicerasinästanrsomutkommer2sept.

Spelkassornavarvälbesökta&cafeéthadefulltuppmed
serveringtillallafikasugnabesökare.
Grillengickvarm&korvar&hamburgaresåldesomsmör–&
glasstillallabesökandebarnverkadeocksåvaraensuccé
 36.30. Peggy Lundqvist, SHS, etta
Focus Neon, Whippet. Fr.v. tvåa Xanté,
Mambo Jambo, 35.52, banrekord, Jonas Leihed, 7HS, trea Bull Fighter,
36.34, Torsten Axelsson, 7HS.


Agria Sprint, fr.v. tvåa O'Såfanny, 19.01, Jane Pettersson, SHS, etta
Kernel O'Key, 18.94, Anders Nyman, GHS, trea Kip Winger, 19.19,
Carin Wiik, GHS.

Earp, tipparen Kent Andersson, hade rätt

GrillmästareKlasFridhållerburgare&korvarvarma
det blev en säker seger för medel och lång-

distansaren Miss Li, 32.57, före sprintern

Wyat Earp, 32.78, trea och med till final

blev Al Vinn, 32.86. Utslagna I Am DunFörattvisaattdetintebaraärvinthundarsomspringerpårundbanahadeviävenettparuppvisningslopp
der, 32.94, Euphoria, 32.97 och Yu Bana,
medTindra&Nikita(siberianhusky)&Kasper(engcockerspaniel)somtränarregelbundetpåbanan.
33.01.
Semifinal två hade 5 startande. Favorit

var Sorrento, men By By Mary Fly, SM
TindravanneftersläpharemedanNikitatycktedetvarmerspännandemedsåmycketpublik.Kaspersom
tik vinnare ville annat och tog hem det
varnyfriseraddagentilläraförsökteslåsittpersonbästapåsupersprintͲlyckadestyvärrintetrotsstort
på 32.65, före Sorento, 32.79, trea Captain
Kidd, 32.86, Lars Marklund, SkeHK. Utpublikstöd.


slagna Nelly Melody, 32.97 och Winnertip,
33.32.

Empire Rose Tiksprint, final, fr.v. tvåa Mega Megu, 18.58, B o Lindberg, MiHK, etta Secret
O'Sarah, 18.44, Katarina Lindberg, GHS, trea Moonica, 18.83, My Leffler, SHS, fyra Palles Athena. 19.00, Lars Marklund, SkeHK, femma Capes' Sirkka, 19.04, My Leffler, SHS, Zonda, struken.

Focus Neon för whippet

Före Next Episod, 32.30, Monica Nyman,
GHS, trea Zoccer Wadd, 32.80. Mikael
Här var det klass m1. Favoriten Mambo
Lundberg, VHS.
Jambo slog till med nytt banrekord, 35.52
för Jonas Leihed, 7HS, tvåa Xanté, 36.30,
Finaldag Greyhound Derby
Peggy
Lundqvist, SHS, trea Bull Fighter,

Lördagen den 30/8 var det finaldags, 9
36.34, Torsten Axelsson, 7HS.
lopp. Inte lika mycket publik som semifiinte haren utan la
Kasper(fotoLenaEmmoth)

greyhoundlopp I lopp 12 fungerade
tindra&nikita(fotoLenaEmmoth)
naldagen. Men det bjöds på fina lopp till
av, så att loppet fick utgå, det var ett försök

publikens belåtenhet.
i Cindy Rose Tiktrofé.

Dagens två första lopp äver 320 m blev
I
lopp
13
vann
I
Am
Klara,
Ise
Nissén,
By
By
Mary
Fly,
derbysemifinal
vinnare
på
Ettstorttacktillallasomställtuppförattmöjliggöradennadag&ävenvårasamarbetspartnerssomställt
segrar för unghundar, som SlipSlidinSHS,
på
dagens
snabbaste
550-tid
32.20,
32.65, äg My Leffler, SHS, handler Ian HumAway, som vann på 18.93 för Nils Bohuppmedprisermm…&förståsallasomvarpåplats&sågtillattdagenblevenpubliksuccé!
prey.
man, SHS, före Genghis Khan, 19.29, Robert Hanebrink, SHS. Nästa lopp togs hem

av Knut, 18.84, ägare Lundin/Humphrey,
SHS, tvåa här Kamajji, 18.97, L/G Nyström, SHS.

Empire Rose Tiksprint
Final i detta tiklopp över sprint, som var
sponsrat av Lena och Palle Werdelin. Tyvärr var Zonda struken till starten, som nu
gällde fem tikar i klass K2. Det blev årets
femte seger för favoriten Secret O'Sarah
på fina 18.44, för Katarina Lindberg, GHS,
tvåa blev Sundsvallshunden Mega Megu,
18.58, L Klöfver/O Lindberg, trea Moonica, 18.83, My Leffler, SHS, se även bildtext ovan.

Cindy Rose Tiktrofé, kvallopp
Det blev idag två kvallopp i denna tävling, därför att kvalloppet helgen innan
blev inställt. I det första loppet gick segern

tidningen Svensk Hundkapp nr 5/2014
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Finalisterna i årets Derby:
AL VINN, hane född dec 2011 e. Trent Lee–Spiral
Ebb. Ägare Ann Christin Holmkvist, SHS. Uppfödare
Mrs. Ann Bourke.
Bästa tid under 2014 på 550 m: 32.17.
Har varit i eliten några år nu. 21 pallplatser på 24
starter. Blev tvåa på Nualas Challenge i våras. Tvåa
även i St Eriks Cup. 3:a i derbysemifinalen på 32.86.
SORRENTO, hane född nov 2011 e. Rumble
Impact–Air Song. Ägare Mona Augustsson, SHS.
Uppfödare Almandins kennel.
Bästa tid 2014 på 550 m: 31.95. Fjolårets derbyvinnare och Årets Hund 2013. 17 segrar på 28
starter. Var Sveriges bästa hund 2013 och våren
2014. Vann St Eriks Cup och Nualas Star Challenge. Lätt skada i SM blev 3:a, är tillbaka nu.
Pennys Esmeralda, efter seger i Cindy Rose
Tiktrofé kvallopp, på 32.74, Mats och Mårten
Wicander, SHS.

till den lilla fina tiken Pennys Esmeralda,
32.74, Åsa Wicander, SHS, tvåa Vittra,
33.51, Kerstin Halldoff, SHS, trea Indian
Princess, 33.90, Jouni Kiiski, SkeHK.
Det andra kvalloppet togs hem av den
unga Braka, som vann i sin fjärde start
på 32.85, för My Leffler, SHS, före Crazy
Daisy, 33.22, Jeanette Frid, SHS, trea här
Smala Sussie, 33.23, Mikael Lundberg,
VHS.
I ett graderat lopp i M1 vann I Am Klara
på fina 32.47, som skulle visa sig vara dagens snabbaste tid, för Ise Nissén, SHS,
I Am Klara tränas av den bekante My
Leffler. Samos Lopp i klass M2, vanns av
debutanten Sooth, 33.70, Annelie Lundin,
SHS, tvåa här Hamilton, 33.78, Robert Hanebrink, SHS, trea Limozin, 33.80, I Lindstedt, VHS.

Svenskt Greyhound Derby, final
Nu var det dags för final i lopp 9. Startlista
se bild från programmet.
Det var 5 SHS hundar och 1 från SkeHK
till start. Favorit i tipset i programmet var
Sorrento före Miss Li och By By Mary Fly.
Snabbast iväg och till ledning genom
första kurvan är Wyat Earp före By By
Mary Fly. Miss Li är sist i första böj men
gör en bra kurva och kommer ut som 3:a.
Sorrento är på fjärde plats genom de tre
första böjarna. Wyat Earp blir omsprungen på bortre rakan av Miss Li som leder in
i sista kurvan före By By Mary Fly. Genom
sista kurvan går Sorrento starkt upp till
ledningen, som han håller in i mål. By By
Mary Fly gör också ett starkt upplopp och

BY BY MARY FLY, tik född apr 2010 e. Go Wild
Teddy–Run Mary Ann. Ägare My Leffler, 7HS. Uppfödare My Leffler.
Bästa tid under 2012 på 550 m: 31.97.
Finalens andra tik, hon vann Tik SM i Landskrona
på 28.45 över 480 m. 35 pallplatser på 42 lopp.
Verkar vara i fin form, vann sin semifinal över Sorrento på 32.65.
MISS LI, tik född nov 2010 2008 e. Rumble Impact–
Air Song. Ägare Moa Bergvall/Gundan Åström,
SHS. Uppfödare Almandins kennel.
Bästa tid under 2014 på 550 m: 32.08.
En stark tik, bra på längre distanser, vann Poppie
Lång i höstas. Är kullsyster till Sorrento. Har 12
pallplatser på 20 lopp. Gjorde en bra semifinal med
att spurta till seger på 32.57.
CAPTAIN KID hane född Jun 2011 e. Apollons
Pearl–Thai Queen. Tränare Lars Marklund, SkeHK.
Uppfödare Hultings kennel.
Bästa tid under 2013 på 550 m: 32.53.
Han blev tvåa i Avelsloppet i Alingsås i år. Tvåa i
Marramas Sprint i Skellefteå. Trea i semifinalen i
Derbyt på 32.86.
WYAT EARP, hane född nov 2011 e. Delwood
Senior–Tiger-Lilja. Ägare Eva Jacobsson, SHS.
Uppfödare Eva Jacobsson.
Bästa tid under 2014 på 550 m: 32.78.
En sprinter, vann SM i Sprint 2013 och 2014. Blev
Årets Sprinter och Rookie 2013. I år tvåa i Sprinterderbyt. Semifinalen var första starten på 550 m
som blev en 2:a plats på 32.78.
16
slutar
som två på samma tid som Sorrento. Miss Li tappar placering i sista kurvan
och kommer sen tillbaka och blir 3:a före
Wyat Earp.

Resultat:
1 Sorrento, 32.89, Mona Augustsson, SHS
2 By By Mary Fly, 32.89, My Leffler, SHS
3 Miss Li, 32.91, Moa Bergvall/Gundan
Åström, SHS
4 Wyat Earp, 33.11, Eva Jacobsson, SHS
5 Al Vinn, 33.33, Ann-Christin Holmkvist, SHS
6 Captain Kidd, 33.36, Lars Marklund,
SkeHK

Bo Norevik

Svenskt Uppfödningslopp

Braka efter seger i Cindy Rose Tiktrofé kvallopp, 32.85, äg My Leffler, här med handler.

10

Efter tre veckors uppehåll, det mesta för
SHS i september någonsin, var det dags
igen den 21/9 för tävling, bara 4 lopp,
men tävlingsledningen valde ändå att
köra pga vi hade Uppfödningsloppet.
Man kan undra om inte hundunderlaget

på greyhoudsidan är för litet i mellansverige just nu. Västerås och Järbo hade
en hel del lopp under tiden, men det var
många whippets till start. En dag hade
VHS 8 whippetlopp.
Lopp 1 OS-loppet i klass M3, togs hem
av sponsorns Sikinos, 33.16, Bo Ländin,
SHS, före Enemel Noir, som debuterade
på 33.29 för Lars o Anita Wicander.
Lopp 2 var Svenskt Uppfödningslopp
för treåringar. Här tog I Am Klara sin femte raka seger under hösten på 32.62, för Ise
Nissén, SHS, tränas av My Leffler, tvåa
Next Episod, 32.96, Monica Nyman, GHS,
trea blev One, 33.69, Agneta Pettersson,
SHS, fyra Vittra, 34.49, Kerstin Halldoff,
SHS. Det var bara fyra hundar till start.
I Griffins Lopp i klass M1 var det blandade åldrar i loppet. Miss Li vann på
fina 32.50 för Moa Bergvall och Gundan
Åström, SHS, tvåa Nelly Melody, 32.83,
Teuvo Sahi, SHS, trea Sooth, 33.06, Anneli
Lundin, SHS.
I dagens sista lopp Kanalsprinten, överraskade debutanten Lilja med seger på

tidningen Svensk Hundkapp nr 5/2014

Svenskt Greyhound Derby, finalen. Fr. v. tvåa By By Mary Fly, 32.89, My Leffler, SHS, etta Sorrento, 32.89, Mona Augustsson, SHS, trea Miss Li,
32.91, Moa Bergvall/Gundan Åström, SHS, fyra Wyat Earp, 33.11, Eva Jacobson, SHS, femma Al Vinn, 33.33, äg A-C Holmkvist, SHS, sexa Captain
Kidd, 33.36, Lars Marklund, SkeHK.

Whippet Masters
Till start var de fem whippets, Peggy
Lundqvist hade tre av dessa. Favorit var
Xanté, men han gjorde en dålig start och
kom bort i loppet, istället var det kullbrodern Xavi, som vann på 21.07, Peggy
Lundqvist, SHS, tvåa deras tredje hund
Ylva, 21.10, trea Met Arabella, 21.12, Sofia
Lundberg, MiHK, fyra Xanté, 21.54, Peggy Lundqvist, SHS, femma Hurry Hawk,
21.56, Mikael Holmisto, VHS.

Debutantpokalen

Svenskt Uppfödningslopp. Fr.v. tvåa Next Episod, 32.96, fam Nyman, GHS, etta I Am Klara,
32.62, Ise Nissén, SHS, trea One, 33.69, Agneta Pettersson, SHS.

18.96, för Anja Mårtensson, SHS, tvåa
Knut, 19.06. Annelie Lundin, SHS och
trea Kernel O'Key, 19.16, Monica Nyman,
GHS.

Masters
Det var nu 4/10 vi hade 10 lopp, däribland Advantage Masters och Whippet
Masters, Greyhound & Whippetstore Debutantpokal, final i Cindy Rose Tiktrofé,
Moulin Rouge Lopp. Alltså en hel del fina
tävlingar.
Lopp 1, Kaspers Lopp togs hem av

Ready Cash, 19.26, Tom Pörhö, VHS.
Lopp 2, Nikitas lopp över 320 m vanns av
Vombat, 18.80, Jonas Svensson, VHS, före
Capes Sirkka, 18.93, My Leffler, SHS, trea
Genghis Khan, 18.99, Robert Hanebrink,
SHS, Bergasprinten i klass K2 hade sex
startande förhoppningsfulla sprinterhundar. Bäst visade sig Bluff Buff vara med
en seger på 18.70 för My Leffler, SHS, tvåa
Daring O'Diamond, 18.73, Catrin Sandgren, MiHK, trea Joynight, 18.89, Jouni
Kiiski, SkeHK, Finland.
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Det var sex mycket bra unghundar till
start, klassen var M1!!. Tipset gick till Yu
Baba, Knut och Axa, men ingen av de tre
kom på pallen. Det var i stället Sooth, som
på tre starter hade 2 1:or och en 2:a i resultatraden. Han vann på fina 32.31, för
Annelie Lundin, SHS, tvåa Enemel Noir,
32.72, Lars o Anita Wicander, SHS, trea
blev Zoccer Wadd, 33.07, Mikael Lundberg, VHS.

Moulin Rouge Lopp
Klassen här var M2, så det var kapabla
hundar till start. Tippade var Al Vinn,
Sikinos och Buffalo Bill. Tipparen Kent
Andersson fick två rätt. Men det blev målfoto, som drog ut på tiden, det var omöjligt att sära vinnarna åt, alltså dött lopp
mellan Al Vinn, A-C Holmkvist, SHS, och
Capes' Huusko, Catrin Sandgren, MiHK,
båda fick tiden 32.84, trea Buffalo Bill,
32.92, Eva Jacobson, SHS.

Cindy Rose Tiktrofé final
Efter kvalloppen under hösten så hade vi
ett finalfält bestående av: 1. Indian Prin-
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Cindy Rose Tiktrofé, final. Fr. v. tvåa Braka, My Leffler, SHS, 32.87, etta Pennys Esmeralda, 32.88,Mårten Wicander, SHS, sponsor Frank Reijbrandt,
Åsa Wicander, trea Smala Sussie, 32.88, Mikael Lundberg, VHS, fyra Indian Princess, 33.65, Jouni Kiiski, SkeHK, Finland, femma Vittra, 33.76,
Kerstin Halldoff, SHS, sexa One, föll, Agneta Pettersson, SHS.

cess, 2 Smala Sussie, 3 Pennys Esmeralda,
4 Braka, 5 One, 6 Vittra. Starten går och
Pennys Esmeralda går upp i ledningen
följd av Smala Sussie och Braka, One faller
i första böj, den ledande trion följs åt genom loppet, det blir en tuff upploppsstrid,
där Esmeralda håller undan till vinst på
32.83, för Åsa Wicander, SHS, alldeles före
mål går Braka om till andraplatsen, 32.87,
My Leffler, SHS, trea blir Smala Sussie en
hundradel efter, Mikael Lundberg, VHS.
Fyra Indian Princess, 33.65, Jouni Kiiski,
SkeHK, Finland, femma Vittra, 33.76, Kerstin Halldoff, SHS.

Muminpappans lopp
Gick i klass M4, här tog Klinga sin första
seger på 32.81, för Gunilla Edman, GHS,
tvåa Kamajji, 32.99, L/G Nyström, SHS,
trea I Am Pllux, 33.49, Anders Frendin,
7HS.

Advantage Masters
Från hundkappsverige.n.nu har vi tagif

följande texter
På lördag går inbjudningsloppet Advantage Masters, greyhounds av stapeln.
I veckorna som varit har loppets sponsor
Lars och Anita Wicander bjudit in Sverigeeliten att göra upp. Tävlingen skiljer sig
från många andra på flera sätt. Man har
valt att själv bjuda in de hundar som presterat bäst under året och dessutom har
loppet pris för bästa split, bästa placering
vid 320 m, bäst vid irländska derby distansen 503 m och det finaste priset av alla
går såklart till vinnaren av loppet.
Dessa greyhounds är unika genom sina
fantastiska meritlistor och förmåga att
vinna. Vi lät ägarna till deltagande hundar svara på fyra frågor, nedan kan ni läsa
deras tankar kring sin hund, masters och
även vad hundarna har för egenskaper
utanför banan.
I Box 1 möter vi Sorrento som ägs av
Mona Augustsson.
Vilka tre ser vi på pallen i Advantage Masters utan inbördes rangordning?

Whippet Masters. Fr.v. tvåa Ylva, 21.10, P Lundqvist, SHS, etta Xavi,
21.07, Jan-Erik Lundqvist, SHS, trea Met Arabella, 21.12, Sofia Lundberg, MiHK.
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- Sorrento, Miss Li, Secret O´Sarah.
Vad är Sorrentos styrka och svaghet?
- Han har en härlig styrka och det brukar visa sig på upploppet där han har fin
uthållighet. Svaghet är att han inte har
riktigt samma starter i år som tidigare år.
Vilken är lyckligaste stunden du och Sorrento haft på banan i år?
Derbyt helt klart! Jag hade tjatat hela
veckan på Sorrento att skulle göra en bra
start. På tävlingsdagen var det fullsatt
på läktaren och vädret varmt så det var
svettigt och nervöst hela dagen. Samma
känsla som inför derbyt har jag även nu i
veckan inför Masters.
Hur är Sorrento utanför banan, har han
någon annorlunda egenskap?
Sorrento kan protestera när det blir för
långtråkigt, då går han och piper för att
visa att nu något måste hända. Sorrento
älskar sina människor och är nöjd med
dem därför har han inget behov alls av att
skaffa nya kontakter eller hälsa på främlingar, speciellt karlar kan han klara sig

Bergasprintern, 4/10. Fr.v. tvåa Daring O'Diamond, 18.73, Catrin
Sandgren, MiHK, etta Bluff Buff, 18.70, My Leffler, SHS, trea Joynight, 18.89, Jouni Kiiski, SkeHK, Finland.

tidningen Svensk Hundkapp nr 5/2014

Advantage Masters, fr. v. tvåa Curie, 32.62, Yvonne Nilsson, SDA-GHK, etta Sorrento, 32.17, Mona Augustsson, SHS, sponsor Lars Wicander, trea
Secret O'Sarah, 32.62, Katarina Lindberg, GHS, fyra Miss Li, 32.82, Moa Bergvall/Gundan Åström, SHS, femma Wyat Earp, 32.96, Eva Jacobson,
SHS, sexa I Am Klara, 33.02, My Leffler, SHS.

utan. Sedan Tarik gick bort har Sorrento
tagit rollen som tiggarkungen vid matbordet och missar inte gärna en stilstudie av
hur matte äter mat i hopp om att hon ska
tappa något. Sorrento är en riktig myskille
som älskar gos och mys.

från start till mål.
Hur är Klara utanför banan, har hon någon
annorlunda egenskap?
- Klara är nog världens gladaste hund!
Hon älskar att äta, hon stoppar i sig precis
allt som erbjuds.

I Box 2 möter vi I Am Klara som ägs
av Ise Nissén och tränas av My Leffler. Vi
har frågat Klaras tränare My om Klaras
chanser.
Vilka tre ser vi på pallen i Advantage Masters utan inbördes rangordning?
- Sorrento, I Am Klara, Miss Li.
Vad är Klaras styrka och svaghet?
Klaras styrka är hennes enorma fokus,
svagheten är att hon kan tappa fokus om
hon blir knuffad.
Vilken är lyckligaste stunden du och Klara
haft på banan i år?
Det måste vara hennes andra start i
Borås i år. Hon gjorde ett fantastiskt lopp

I Box 3 möter vi Miss Li som ägs av
Gundan Åström.
Vilka tre ser vi på pallen i Advantage Masters utan inbördes rangordning?
- Sorrento, Miss Li, I Am Klara.
Vad är Miss Li´s styrka och svaghet?
Miss Li´s styrka är hennes uthållighet
och envishet som visar sig på upploppet.
Svaghet är att hon ibland kan starta dåligt.
Vilken är lyckligaste stunden du och Miss
Li haft på banan i år?
Det var när hon vann derby försöket.
Hon gjorde det så snyggt och jag kände en
sådan lycka och glädje.

Hur är Miss Li utanför banan, har hon
någon annorlunda egenskap?
Hon får bra träning i uthållighet då
hennes personliga tränare är en border
collie. I hemmet älskar hon att flytta runt
alla skor, men hon förstör dem inte, de
ska bara bäras runt som små troféer. Miss
Li har en person hon älskar mer än alla
andra och det är Gundans barnbarn, lillmatte Moa.
I Box 4 möter vi Wyat Earp som ägs av
Eva Jacobson.
Vilka tre ser vi på pallen i Advantage Masters utan inbördes rangordning?
- Sorrento, Miss Li, I Am Klara.
Vad är Wyat Earps styrka och svaghet?
Styrka är hans startsnabbhet, svaghet
är uthålligheten.
Vilken är lyckligaste stunden du och Wyat
Earp haft på banan i år?
I Landskrona, när han vann SM Sprint

Greyhound & Whippetstore Debutantpokal. Fr. v. tvåa Enemel Noir, Moulin Rouge Lopp. Dött lopp mellan t.v. Capes' Huusko, 32.84, Catrin
32.72, Lars Wicander, SHS, etta Sooth, 32.31, Annelie Ludin, SHS, trea Sandgren, MiHK och Al Vinn, 32.84, A-C Holmkvist, SHS, handler Jonas
Zoccer Wadd, 33.07, Mikael Lundberg, VHS.
Svensson, prisutdelare Mona Augustsson.

tidningen Svensk Hundkapp nr 5/2014
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Easter Rose Oaks. Fr.v. tvåa Zoccer Wadd, Mikael Lundberg, VHS, etta Moonlighters lopp, fr.v. tvåa Vittra, Kerstin Halldoff, SHS, etta Mel
Miss Li, Moa Bergvall/Gundan Åström, sponsor Lars Wicander, trea I Am Vinn, Ann-Christin Holmkvist, SHS, sponsor Lena Nyström, trea CaKlara med handler.
pes’ Sirkka, My Leffler, SHS, här med handler.

för andra året i rad.
Hur är Wyat Earp utanför banan, har han
någon annorlunda egenskap?
Wyat Earp är en riktig soffpotatis som
ända sedan han var liten kryper upp i
mattes knä för att mysa.
I Box 5 möter vi Curie som ägs av Yvonne Nilsson.
Vilka tre ser vi på pallen i Advantage Masters utan inbördes rangordning?
- Sorrento, Wyat Earp, Curie.
Vad är Curies styrka och svaghet?
Hennes styrka är att hon är orädd och
viljestark samt har en enorm styrka på
upploppen. Henns svagheter är att hon
förut kunde stressa upp sig flera timmar
innan loppet.
Vilken är lyckligaste stunden du och Curie
haft på banan i år?
Loppet när hon kom tvåa i Tik SM,
vilken härlig känsla!
Hur är Curie utanför banan, har hon någon
annorlunda egenskap?
Curie går på hunddagis på dagarna. På
dagiset jobbar hon som ordningsvakt och
styr & ställer bland de övriga dagishundarna. Hon är mentor och tar hand om
nya hundar och valpar tills de är trygga
nog att klara sig själva. Hon är även polis i
området och har full koll på vilka som bor
där, vilka som brukar stå på busshållplatsen och är det någon ny person eller något
annorlunda så talar hon om det för matte.
Hon är väldigt ordentlig med sin mat. Blir
det fel säger hon till, får hon för mycket
mat så lämnar hon kvar mat i skålen och
får hon för lite så hämtar hon matte och
säger till. Curie jobbar även som problemlösare på brukshundklubben.
I Box 6 möter vi Secret O´Sarah som ägs
av Katarina Lindberg.
Vilka tre ser vi på pallen i Advantage Masters utan inbördes rangordning?
- Sorrento, Miss Li, I Am Klara.
Vad är Secret O´Sarahs styrka och svaghet?
Sarahs styrka är att hon kommer från
ytterspår och får farten med sej in i kurvan. Hennes svaghet är att hon aldrig har
sprungit 550 m.
Vilken är lyckligaste stunden du och Secret
O´Sarah haft på banan i år?
Mitt lyckligaste tävlingsögonblick med
Sarah i år tillbringade jag sittandes på en
motorhuv hemma på parkeringen med di-
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rektrefererat via telefon från hennes vinstlopp i Sprint-EM i Borås.
Hur är Secret O´Sarah utanför banan, har
hon någon annorlunda egenskap?
Sarah älskar att sitta i knät på människor och så är hon tokig i bananer. Sover
hon på övervåningen och man knäcker
skalet på en banan nere i köket så står hon
framför en på två röda!

Kennel Almandis fina uppfödning
Sorrento höll för favorittrycket i
Advantage Masters.
Mycket stod på spel; att försvara titeln,
favorittrycket på banspelet, publikfavorit
och inte minst att ägarna/tränarna till de
fem andra finalisterna såg honom som
största hotet. Alla trodde de på hemmaklubbens (SHS) svarta stolthet, Sorrento.
Trots en start som placerade honom mitt i
fältet och en rejäl krock i första kurvan där
han tappade mycket hastighet så jobbade
han ikapp startkanonerna Secret O´Sarah
och Wyat Earp där den sistnämnde sin
vana trogen fullkomligt flög fram över
startrakan och fick pris för bästa splittid,
5.78.
Redan i ingången av sista kurvan hade
Sorrento hunnit ikapp ledande Sarah och
seglade därefter ifrån för att vinna på den

mycket fina tiden 32.17(!). Tvåa i mål kom
den mycket starka tiken Curie som halkade till i startboxen och fick se övriga
fältet springa ifrån henne på startrakan.
Dock jobbade Curie ikapp de övriga en
efter en och hann precis knipa åt sig en
tredjeplats på 32.62.
Secret O´Sarah korsade mållinjen på
samma tid som Curie efter att ha gjort en
mycket fin första del av loppet i ytterspår
och vann priset för bästa sprinttid, 18.39.
Miss Li fick en rejäl knuff och hamnade
långt ut i första kurvan. Även I Am Klara
var inblandad i denna krock så de tippade pallplatsfavoriterna fick tyvärr aldrig
möjlighet att visa sin fulla potential men
vi kommer se mer av dessa hundar under
året. Resultat se bildtext.
Hundkappsverige.n.nu fanns på plats
och tackar deltagande hundar med ägare
för ett spännande lopp och gratulerar till
fina prestationer!

Puppy Derby, Easter Rose Oaks
Lördagen den 18 oktober och årets näst
sista tävlingdag på Åkers. Åtta lopp med
semifinaler i Puppy Derby, Easter Rose
Oaks, Moonlighters Lopp, Game Over
Memorial och Jonathan Memorial för
whippet.

Jonathan Memorial. Fr. v. tvåa Moon Quake Shake, Kerstin Nilsson, ÖHK-NoHS, här med handler, etta Xina, Peggy Lundqvist, SHS, trea Gizzmo, Jan Helgesson, VHS.
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Game Over Memorial
Fam Andersson i Sorunda hade sponsrat
loppet, som gick i klass K2. Segrare blec
Bluff Buff, 18.65, My Leffler, SHS, tvåa
Diego, 18.91, Catarina Södersten, MiHK,
trea Euphoria, 19.11, Therese Lindström,
SHS.

Jonathan Memorial
Ett whippetlopp i klass m3, sponsrat av
Goat-Wools kennel. till minne av Järbohanen Jonathan, som bl.a. parade deras
tik Virana. Loppet vanns av sponsorernas
Xina, 36.76, efter Jonathan-Virana, tvåa
Moon Quake Shake, 37.50, K Nilsson,
ÖHK-NoHS, trea Gizzmo, 37.87, Jan Helgesson, VHS.

Moonlighters Lopp
I klass M3, sponsrat av Lena o Gustav
Nyström. Här tog unghunden Mel Vinn
sin första seger på 33.04, för Ann-Christin
Holmkvist, SHS, tvåa blev tiken Vittra,
33.05, Kerstin Halldoff, SHS, trea Capes'
Sirkka, 33.28, My Leffler, SHS.

Puppy Derby. Fr.v. tvåa Sooth, Annelie Lundin, SHS, etta Enemel Noir, Lars o Anita Wicander, sponsor Yvonne Petersen, trea Klinga, Gunilla Edman, GHS, fyra Braka, My Leffler, SHS,
femma Estac Troyes, Jonas Ljungblad, SkHK, sexa Kamajji, Gustav Nyström, SHS.

Har segrat på 32,85 på Åkers. My har
alltid hundarna på topp när det nalkas
stortävlingar.
Klinga (Collison – Titan Buff)
Topplopp senast vid seger på Åkers på
32,81. Utvecklas snabbt nu och är en jätterysare.
Slip The Jet (Slip The Lark – Flower
Power)
Startar uselt men är snabb därefter. Tränade 32,43 senast med 6,04 split.
Nicole (Droopys Maldini–Rosa Parks)
Tränade 32,70 senast med galet dålig
split, 6,12? Slickar sargen och kan ta sig
förbi många invändigt. Har inte lyckats i
lopp än men är kapabel.
Sikinos (Slip The Lark – Flower Power)
Har tränat 32,72 men har haft lite oflyt
i loppen förutom vid seger före Enemel
Noir.
Kamajji (Segundo – Spirited Away)
Gillar ytterbox och går snabbt ute i
spåren. Förbättrad senast men har fortfarande lite problem med orken. Men det
kanske kommer.
Hundkappsverige.n.nu vill höja ett varningens finger för en nykomling vid namn
Estac Troyes (Hades Pearl-Fiorentina) som
fullkomligt flög fram i Västerås på 17.28.
Detta är den näst snabbaste tiden någonsin efter Jallajallas banrekord på 17.15 i
Västerås, imponerande!
Dock ett ? hur han håller
för distansen 550 m.
Semifinal ett med fyra
hundar togs hem av
Braka, 32.66, My Leffler,
SHS, tvåa Estac Troyes,
32.85, Jonas Ljungblad,
SkHK, trea Kamajii,
33.13, L/G Nyström,
SHS, utslagen Slip The
Jet.
I semifinal 2 var det
fem hundar. Här tog favoriten Sooth segern på
32.52, för Annelie Lundin, SHS, tvåa Enemel
Noir, 32.70, Lars o Anita
Wicander, SHS, trea
Veteranderbyt. Fr. v. tvåa Curry Kanon, 18.72, Yvonne Petersen,
Klinga, 33.01, Gunilla
SHS, etta Joynight, 18.65, Jouni Kiiski, SkeHK, trea Felltop Elite,
Edman, GHS, utslagna
18.96, Christina Johansson, SkHK.
Sikinios och Nicole.

Puppy Derby semifinaler

Charlies Lopp

Det var nio hundar till start i två semifinaler, med bra klass på hundarna, hälften
var M1 resten M2.
Så här presenterade Kent Andersson
hundarna i hundkappsverige.n.nu:
"Puppy Derby på Åkers Kanal har
ingen riktigt tung favorit men består av
många som redan visat framfötterna samt
ett antal lovande. Bredden i år är nog den
bästa på länge. Favorit får Sooth vara efter
vinsten i Debutantpokalen på fina 32,31
på Åkers Kanal. Kan det bli som så att
samtliga finalister får tider under 33,00?
Här följer några av de som jag hoppas
kommer att delta i årets Puppy Derby. De
står inte i någon tipsordning utan det är
bara slumpen.
Sooth (Collison –Titan Buff)
Har förbättrats för varje start och var
mycket bra senast vid seger i Debutantpokalen på 32,31. Har dessutom utvecklat
sin startsnabbhet. Springer mycket moget
för sin ålder. Klar favorit i nuläget.
Enemel Noir (No More Legend–Elektra)
Tvåa i sitt livs andra start i Debutantpokalen på 32, 72. Bara 16 månader gammal
och kan ta stora steg framåt. Dessutom
naturligt startsnabb.
Braka (Collison – Titan Buff)

Här tog Pennys Esmeralda en fin skalp
med vinst före kapable Al Vinn, trea One,
som presterade sin bästa tid. Esmeralda
32.63, Åsa Wicander, SHS, Al Vinn, 32.67,
A-C Holmkvist, SHS, One 32.88, Agneta
Pettersson, SHS.
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Easter Rose Oaks
Ett tiklopp, som i många år sponsrats av
Lars Wicander. Loppet avgörs i klass M1.
Snabbast iväg är I Am Klara, 5.82, som
tar ledningen genom första kurvan. Nelly
Melody, 5.83, tvåa i första böj, får trubbel i kurvan och faller tillbaka, Moonica,
5.86, trea genom kurvan men tappar sen
fart. By By Mary Fly, 5.91, med kurvorna
4,2,2,4, hamnar sen som femma. Zoccer
Wadd, 5.97, femma genom första kurvan,
sen snabb och tar ledningen i sista kurvan. Miss Li, 6.0, har kurvorna 6,6,6,3 och
gör sin vana trogen en fin spurt till seger.
Resultat:
1. Miss Li, Moa Bergvall/
Gundan Åström, SHS
32.65
2. Zooccer Wadd, Mikael Lundberg, VHS
32.72
3. I Am Klara, Ise Nissén, SHS
32.77
4. Nelly Melody, Teuvo Sahi, SHS 32.82
5. By By Mary Fly, My Leffler, SHS 32.82
6. Moonica, My Leffler, SHS
33.12

Puppy Derby, Indy 500,
St Leger, Veteranderbyt
Lördagen den 25/10 var det dags för årets
sista tävlingsdag på Åkers Kanal. Vi hade
14 lopp och ovanstående klassiska tävlingar, dessutom fler sponsade lopp.

Årets vinnare av Puppy Derby!
Som vi skrivit om här tidigare så avgjordes Puppy Derby i lördags i Stockholm.
Och det var n.nu´s egen bloggare Lars
Wicander och hans hund Enemel Noir
som tog hem den prestigefyllda segern.
Men Lars äger inte bara vinnaren, han
äger också pappan till vinnaren, självaste
No More Legend. Uppfödare till vinnaren
är Kennel Davantis, och när vi tog oss
ett snack med Malin Månsson som står
bakom kenneln och äger mamma Elektra,
om hur hon upplevde loppet, sa hon så
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Indy 500. Fr. v. tvåa Moonica, My Leffler, SHS, här med handler, etta St Leger, fr. v. tvåa One, Agnetha Pettersson, SHS, etta Miss Li, Gundan
Nelly Melody, Teuvo Sahi, SHS, sponsor Mats Wahlberg, trea By By Åström/Moa Bergvall, SHS, sponsor Mats Wahlberg, trea Indian Princess,
Mary Fly, My Leffler, SHS, fyra Secret O’Sarah, Katarina Lindberg, Jouni Kiiski, SkeHK, fyra Crimdon Tip Top, Örjan Bergwall, VHS.
GHS, femma Pennys Esmeralda, Åsa Wicander, SHS.

här: ”- Varenda hårstrå reste sig, tårarna
sprutade och munnen gastade Han kan
bli tvåa, han kan bli tvåa!!! och så vann
han. Helt makalöst! Vad tyckte tränaren
då? Här är hans story inklusive en lektion
i tiklinjer, varsågoda!
En dröm slog in när vår unghund
Enemel Noir ”Otto” igår vann klassikern
Puppy Derby!
1974 vann jag och bror Mats Puppy
Derby med vår The Rebel King, han var
favorit till att vinna det loppet och lyckades också motsvara våra förhoppningar.
Han utmanades då av några jättelovande
debutanter som Grand Hero (ägd av Janne Lundqvist som igår körde haren på
Åkers!) och dennes bror Garry Hill (ägd
av familjen Norevik vars son Peter, då 10
år, igår skötte skynket vid harstoppet).
The Rebel King vann året efter Derbyt
för oss och via hans dotter, som han fick
med Sylvias Flash, Shannon Ivy tar vi oss
40 år framåt via Nic O’Lina - Easter Rose Cindy Rose - Air Song - No More Legend
till vår vinnare igår Enemel Noir!! Allt
detta sammantaget gjorde gårdagens seger till en alldeles speciell känsla av glädje
och det blev ett antal tårar när jag sprang
för att möta ”Otto” och Anita!
Jag hade ett litet hopp att han skulle
kunna utmana favoriten Sooth med en
riktigt snabb start och då kanske kunna
vara före denne ut på bortre rakan, Estac
Troyes kändes som hunden som skulle
leda länge tack vare sin startsnabbhet.
Otto fick en bra start (2:a vid spliten med
fina 5,84) men då Kamajii från box 5 också
var bra med så kunde Otto inte skära kurvan utan blev hängande utvändigt denne
genom hela första kurvan. Under tiden
så satt Estac Troyes i ledning ut på bortre
rakan jagad av Sooth och när Otto gick
loss ut på rakan så var han ett antal längder efter ledarduon. I det läget hoppades
jag att Otto skulle kämpa hela vägen och
försöka hålla undan för de starka tikarna
Braka och Klinga. Han gick starkt då och
tog in på ledarna tyckte jag och i sista
kurvan kände jag att han klarar nog en
pallplats men när de kommer ut på upploppet och Sooth gått upp i ledning så ser
jag att Otto attackerar för fullt utvändigt
Sooth och jag tror inte mina ögon när han
utmanar denne om segern ända in i ”kaklet”! Målfotot säger att Otto hinner förbi
med ett huvud och när speakern ropar ut
det så kommer alla glädjetårar!! Tiden helt
fantastisk (32,49) med tanke på hur lop-
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pet utvecklades för honom genom första
kurvan.
Detta var Enemel Noir’s 4:e lopp och
han är bara 16 månader och det är bara giganter som Cinnamon och Fräcke Fredrik
(32,36) som gjort snabbare tävlingsloppstider vid denna ålder på Åkers Kanal!
Tillsammans med Reebok (1991) och
Pretty Moon (2007) är han yngst (juni hundar) bland vinnarna av denna klassiker!
Apropå Reebok förresten så ägdes han av
Frank o Ingela Grönlund och deras sista
tävlingshund Millicent är mormorsmor
till Enemel Noir!
En extra dimension av gårdagens seger
var att han är den första hunden till start
för vår No More Legend (NML därav Ottos lite kluriga namn, ”en svart NML”!)
och då vinner Puppy Derby i sin 4:e start!
En start på avelskarriären som hade varit grym på Irland! Att Ottos mamma
Elektra starkt bidragit till hans löpförmåga är odiskutabelt. Malin parade sin
Breeders Oaks vinnare med Avelsloppsvinnaren No More Legend och vi fick en
Puppy Derby vinnare!! 1990 parade vi vår
Breeders Oaks vinnare Easter Rose med
Avelsloppsvinnaren Akilles och fick föda
upp Puppy Derby vinnaren Ajax! Roligt
när det fungerar det man som uppfödare
har hoppats på med sin parning!
Roligt oxå att se Miss Li vinna S:t Leger
igår för ägarinnan Gundan Åström! Gundan köpte sin första hund av mig o Anita
och den hunden, Easter Canon, vann Puppy Derby 1996.
Vi åker nu ner till Landskrona nästa
helg med honom och så kanske det blir ett
lopp i Borås innan det blir vintervila.
Ovanstående reportage är från hundkappsverige.n.nu
Resultat Puppy Derby:
1. Enemel Noir, Lars o Anita
Wicander, SHS
32.49
2. Sooth, Annelie Lundin, SHS
32.50
3. Klinga, Gunilla Edman, GHS
32.80
4. Braka, My Leffler, SHS
32.93
5. Estac Troyes, Jonas Ljungblad, SkHK
33.06
6. Kamajji, L/G Nyström, SHS
33.31
Puppy Derby var i år sponsrat av Yvonne och Rolf Petersen, SHS.

Epona Memorial
Sponsrat av fam Andersson, Sorunda.
Loppet gick i klass K1. Här tog Vombat
sin andra seger för Fam Svensson, VHS.
Tvåa blev I Am Åskar, 19.18, Wiggfalk/

Ehrnlund, SHS, trea Bluff Buff, 19.21, My
Leffler, SHS.

Slaney Steppie Sprint
Ett sprintlopp i klass K4, sponsrat av
Christina Glimskog. Segern gick till Pennys Abigail, 19.08, Åsa Wicander, SHS,
tvåa Vittra, 19.37, Kerstin Halldoff, SHS,
trea Katie, 19.75, Ola Sjödin, MiHK.

Veteranderbyt
Sex startande bra veteraner över sprint.
Det blev finsk seger genom Joynight, 18.65,
Jouni Kiiski, SkeHK, han har gästat Åkers
ett flertal gånger under hösten. Tvåa Curry Kanon, 18.72, Yvonne Petersen, SHS,
trea Felltop Elite, 18.96, Sten Johansson,
SkHK, fyra No More Legend, 19.03, Lars
o Anita Wicander, SHS, femma Miss Corona, 19.23, Ola Sjödin, MiHK, sexa Agamemnon, 19.44, Robert Hanebrink, SHS.

Doris Memorial
För whippet i klass k1, loppet var sponsrat av kennel Goat-Wool. Seger till Xanté,
20.71, Peggy Lundqvist, SHS, Xanté’s 12:e
seger i år! Tvåa Moon Quake Shake, 20.80,
Karin Nilsson, ÖHK-NoHS, trea Damien
Rice, 21.81, T Ståleberg, VHS.

Svenskt St Leger
SHS klassiker på långdistans, 780 m, i år
sponsrat av Mats Wahlberg. Tyvärr bara
tre svenska hundar mot en finsk. Det blev
seger för vår långdistansdrottning Miss
Li, 47.29, Moa Bergvall/Gundan Åström,
tvåa One, 48.06, Agnetha Pettersson, SHS,
trea Indian Princess, 48.22, Jouni Kiiski,
SkeHK, fyra Crimdon Tip Top, 48.37, Örjan Bergwall, VHS.

Tossracet
Sponsrat av Agnetha Petterson avhölls i
klass M4. Seger till unghunden Slip The
Jet, 32.75, Annelie Andersson, SHS, tvåa
Genghis Khan, 32.77, Robert Hanebring,
SHS, trea I Am Pollux, 33.28, Anders Frendin, 7HS.

Indy 500
Ett tiklopp i högsta klassen, sponsrat av
Mats Wahlberg, ett mycket bra startfält.
Starten tas av Secret O’Sarah, som leder
ända till mitt i sista kurvan, då kommer
Nelly Melody och Moonica och går om. På
upploppet är Nelly Melody starkast och
segrar före Moonica och By By Mary Fly,
som gjort en stark avslutning.
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Resultat Indy 500:
1. Nelly Melody, Teuvo Sahi, SHS
2. Moonica, My Leffler, SHS
3. By By Mary Fly, My Leffler, SHS
4. Secret O’Sarah, Katarina
Lindberg, GHS
5. Pennys Esmeralda, Åsa
Wicander, SHS
6. Zoccer Wadd, Mikael Lundberg, VHS

32.41
32.45
32.50
32.75
33.06
32.95

Spader Ess Memorial
Sponsrat av fam Andersson i klass M1,
med ett bra startfält. Snabbast i väg är
I Am Klara före Euphoria och Sorrento.
Sorrento blir tacklad före 2 böj och tappar
lite fart. På bortre rakan leder Euphoria
före I Am Klara, men Sorrento kommer
tillbaka starkt och går upp till seger på
32.82, för Mona Augustsson, SHS, tvåa
blir starkt spurtande Al Vinn, 32.93, AnnChristin Holmkvist, SHS, trea Euphoria,
32.93, fyra Smala Sussie, 33.04, Mikael
Lundberg, VHS, femma I Am Klara, 33.16,
Ise Nissén, SHS, sexa Manny, 33.20, Ola
Sjödin, MiHK.
Flera vinnare denna dag var Yu Baba,
som vann Halsbandsjakten på fina 32.14
för Mats Wahlberg. Loranga Lil vann ett
whippetlopp på 37.31 för Katarina Lindberg, GHS. Sikinos vann också på 32.56
och gjorde Bosse Ländin glad. Sista vinnaren detta år på Åkers blev Aussie Green,
som vann ett K3 lopp på 19.29, ägare Marko Vuopponen.

Bo Norevik

Olika Reportage från
hundkappsverige.n.nu
Mambo Jambo tog
banrekordet i
Alingsås!

Next Episod tangerar
banrekordet från 1995
i ett debutantlopp!

- Vad ska man säga, han slutar aldrig att
förvåna mig den hunden, säger en mycket
glad och nöjd ägare och tränare någon dag
efter söndagens lopp på Alingsåsbanan. Jambo och Grimar ryckte iväg från boxen.
Jambo nöp splitten men var inte tillräckligt långt före in i första kurvan så han
fick gå utanför Grimar där. När de sedan
passerade 300 boxen la han i nästa växel
och drog på fullt. Först över mållinjen och
högst upp på prispallen, igen.
Jonas såg glad ut över att ha vunnit loppet, men när han fick höra att banrekordet
var slaget, ja då knöt han näven i luften i
ren glädjeyttring. - När jag sedan fick höra
att han hade tagit banrekordet också så
reste sig vartenda hår på kroppen, en helt
obeskrivlig känsla att tävla en hund som
Jambo. Nästa stopp blir Västerås och Jambos första stayerlopp. Har inte en aning
hur det kommer gå, men jag vet ju att han
fixar medeldistansen bra i Västerås, avslutar Jonas. Denna fantastiska kull, Sökövinten GA-Gibson-AxRaces Blå Moccas,
har i dagsläget totalt 9 banrekord varav
6 är aktiva. Är Mambo Jambo möjligen
ute efter att slå banrekord även över lång
distans? Svaret får vi i helgen!

Monica Nyman och sonen Anders äger
och tränar denna talangfulle kille, som är
uppfödd av Kennel Quliqa i Skåne. Pappa
är Kerberos Pearl och mamma är irlandsimporten Slippery Babs (halvsyster med
Slippery Robert, vinnare av irändska derbyt 2013! Deras mamma är Steamy Windows).
Vi tog oss ett litet snack med Anders
såhär två dagar efter tävlingen. "Jaa vad
ska man säga, det var ett lopp som han
bör vinna men med hundkapp vet man
aldrig! Startade sämre än vanligt (ingen
startkanon normalt) men lyckades hitta
en lucka ner till innerspår direkt utanför
boxarna och fick fritt fram. Var så jäkla
skönt att få se han komma först in i kurvan" Tangerat banrekord på Järbobanan,
ett banrekord som ligger kvar sedan 1995,
inte illa för den blott tvåårige unghunden
som har gått sina första lopp under innevarande år, startat 14 gånger, ofta i hård
konkurrens, och varit 12 gånger på pallen! Nu kan man se utifrån anmälningslistorna att han är anmäld till Alingsås,
till deras fina och anrika tävling Rookie
Stakes. Vi frågade Anders om vad han tror
om Next Episodes chanser på söndag. "Jo
han är anmäld dit, tror han har bra chans
på pallplats. Våra hundar brukar trivas i
Alingsås). Sen hade vi tänkt hinna med
Borås en gång till och kanske Åkers Kanal" Vi ser fram emot att få följa denna fina
kille på banorna framöver, och man kan ju
bara undra vad "Next Episod" ska bjuda
på härnäst?!

Foto: Nina Bliding

Sweet Poppys revanch
på brossan och nytt
banrekord!

Här kommer en sensommarhälsning till
hundkappsverige från Rabbit Busters Waroona, 14 år gammal. Hon är efter Segundo och undan Roadwork Miyako.
Waroona var en riktig kämpe på banan,
sprang i högsta klasserna, var aldrig skadad och tävlade till och med 7-års ålder.
Hon sprang åren 2002-2007 och sprang på
klass 3 tider som sjuåring.
Hennes kullsyskon var också duktiga
och kullen blev årets 1-års kull.
Några duktiga syskon var Alawoona,
Arcoona och Boonooroo.
Finns det plats vill vi gärna få med
denna fina gamla tant i nästa hundkapptidning, det är inte säkert vi kan få en
sommar till med henne.
Eva Hoving Eklund
Rickard Eklund

I helgen var det även tävlingar i Alingsås,
och där möttes de två syskonen Sweet
Poppy och Mambo Jambo i "Atomwhippen" över sprintdistans. För några helger
sedan skrev vi om syskonens framfart i
Västerås, där Sweet Poppy sänkte banrekordet över medeldistans och brossan
Mambo Jambo gick in i loppet efter och
sänkte det ytterligare. Nu var det Sweet
Poppys tur igen, och hon var bara bäst
för dagen. Hon krossade allt motstånd
och seglade in på den nya rekordtiden
19.65! Vi kommer säkert att få se dessa
två tampas i fler kommande lopp, och det
ser vi fram emot. Denna fina kombination Sökövinten GA-Gibson-AxRaces Blå
Mocca har hittills presenterat fyra banrekord tagna av tre av kullens valpar, över
tre distanser; kort (Sweet Poppy), medel
(Mambo Jambo) och lång (Earl Grey). Det
är bara att bocka och buga. Och förstås
gratulera!
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Antes Minneslopp
i Borås
Lördagen den 20 september i Borås möts
några av sportens giganter i Antes Minneslopp!
I Borås bjuds det årligen in till ett lopp
på den längre medeldistansen till minne
av Andreas ”Ante” Olsson. I år har detta
fina lopp lockat 6 mycket fina hundar, och
speciellt intressant blir att se uppgörelsen
mellan de två tikarna By By Mary Fly och
Curie, samt mellan de två hanarna Sorrento och Lucky Luke, och såklart hur de fyra
står mot varandra. Tikarna har båda visat
fantastiska resultat i år. By By Mary Fly är
en sedan tidigare meriterad tik, och har i
år vunnit SM för tikar, hon vann semifinalen i Svensk Derby och var tvåa efter
Sorrento i Derbyfinalen. Curie har slagit
igenom först i år, och det med dunder och
brak. Hon vann Europaderbyt på medeldistans, dessförinnan kvartsfinalen i SM
(slog här By By Mary Fly!) och i Alingsås
krossade hon motståndet i och skrev in
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sig i historieböckerna och skrev sitt namn
på en stor fin vandringspokal genom att
vinna Västsvenskt Oaks. Senaste vinsten
och starten var vinsten i Boråstiken.

De två var i en klass för sig!
Lucky Luke tog starten i dagens mest
spännande lopp, Antes Minneslopp. Efter
honom dundrade Sorrento på och tog in
centimeter för centimeter, men fick erkänna sig besegrad när Lucky Luke korsade
mållinjen på finfina 32.32. Sorrento kom
in bara 3 hundradelar efter och gick om
Lucky Luke nästan direkt efter mållinjen,
men då var det för sent! Bakom dessa två
utkämpades en annan kamp, striden om
tredjeplatsen. Euphoria och Curie turades
om att ligga med nosen först och kom
in på samma tid, 32.95! Curie drog dock
det längsta strået denna gång och knep
den sista pallplatsen. Axa som gick in som
reserv för strukna By By Mary Fly tog femteplatsen Zoccer Wadd avslutade fältet
denna dag. Stort grattis säger vi till ägare/
tränare och uppfödare till denna fantastiska kapplöpningshund; Lucky Luke!

Vinnare av Four
Friends Mälartrofén
- greyhound
Ravage Euphoria vann årets Mälartrofé i
Västerås. Kennel Konichiwa som äger och
tränar honom berättar att loppet var helt
strulfritt och att Euphoria gick till spets
i första böj och därefter utökade sin ledning. De berättar fortsättningsvis att de
är otroligt nöjda som ägare då Euphoria
tvingats genomgå 4 operationer senaste
året och nu äntligen fått ordning på sin
tass (glas i foten).
Nu kan han visa sin fulla kraft igen vilket han definitivt visade i lördagens lopp.
Nu ser de fram emot kommande helg då
de beger sig ner mot Borås! Det ska bli
spännande att följa och vi önskar lycka till
med framtida tävlingar!

Vinnare av Four Friend
Mälartrofén och ny
banrekordhållare whippet!
Den levande legenden inom whippet på
rundbana, Axrace´s Banana Split, har ett
antal banrekord bakom sig. I helgen fick
han se ett av dem försvinna i Västerås,
då helsystern AxRace´s Mocca Mousse´s
barnbarn (!) AxRace´s Mambo Jambo putsade till det rejält! Ägare och tränare Jonas
Leihed berättar att Jambo tog starten och
la i nästa växel och försvann. - Han får
det att se så enkelt ut när han springer,
Jambo. Det gamla banrekordet löd 33,75,
och Jambo tryckte ner det till 33,18. En rätt
hyfsad sänkning! Tyckte att den fantastiske Banana Split har njutit av det rekordet
tillräckligt nu, säger Jonas med glimten i
ögat;-) - Det alltid kul att komma till nya
banor och springa fortsätter han.
Detta var Jambo 5:e barekord. Samma
Banan har ett rekord över medel i Alingsås, fortsätter han, så ska kolla om man
kan få till ett lopp över medel där (anar vi
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ett litet he he här kanske?!). Annars så är
siktet inställt på Kråkwhippen och avslutningarna i Simrishamn, avslutar han. Och
visst ser vi fram emot ett se dennna fantastiska kapplöpningshund i några starter till
i år. Stort grattis och stort lycka till i jakten
på fler segrar och fler banrekord!
Värt att notera är att helsystern till
AxRace´s Mambo Jambo, AxRace´s Sweet
Poppy, sänkte det tidigare banrekordet i
loppet före. Hon sänkte det till 33.35. Grattis säger vi till Mikael Axelsson som äger
och tränar Sweet Poppy!

Irländska Derbyt
Så är då årets upplaga av Irish Greyhound
Derby färdigsprunget och inför ett fullpackat Shelbourne Park i Dublin (över 30
svenskar på plats i år!) så tog finalfavoriten Laughil Blake hem förstapriset på
125 000 Euro! Från sin ytterbox kunde han
klämma sig förbi in i svängen och få den
ledning som de flesta trodde han skulle
ta. Han fick press på bortre rakan och in
i mål av de båda 4-åringarna Ballymac
Vic och Tyrur Sugar Ray men kunde hålla
undan och vinna på snabba 29,50 över
550 yards.
Derbyvinnaren är en svart hane född
mars 2012 efter Brett Lee-Laughil Lass,
han tränas av Michael ”Curly” O’Donovan
som nu vann Derbyt som tränare för andra
gången (förra gången år 2000).
Detta var Brett Lees 3:e vinnare av Derbyt (Razldazl Billy o Tyrur McGuigan var
de första).
Tyrur Sugar Ray som blev tvåa och Ballymac Vic är båda fyra år fyllda och har
gjort det strålande! Sugar Ray nådde sin
3:e raka final (första hund sen Spanish
Battleship 1955!) och Ballymac Vic som
blev 3:a vann consolation för två år sedan
och var finalist förra året (även varit i final
i Engelska Derbyt!) Båda dessa hundar
gick nu sina sista lopp och går åter till
avel där de redan börjat lämna toppklass
hundar!
Tyvärr fick ingen av de två hundarna
med svensk anknytning på finalprogrammets sidolopp segerdefilera. Vans Viking
var favorit i sitt 525 yards lopp men fick
en dålig start och fick se sig besegrad av
Jaytee Valencia men slutade på en fin 2:a
plats. European Queen var favorit i tikloppet över 525 yards men en dålig start gjorde att hon hamnade i positionssvårigheter
och slutade sist i loppet.
Men det var en härlig höstkväll i Dublin och nästa år är vi ännu fler svenskar
på plats ..!!!
Vans Viking kommer nu att gå ut i Laurels på Corkbanan över 525 yards och det
startar på lördag med 78 hundar i första
rundan! Vi håller tummarna på avancemang från ett tufft första ronds heat.
Puppy Derby startade på fredagskvällen på Harolds Cross med 13 första ronds
heat och vi var många svenskar där för att
se Irlands kommande unghundsstjärnor!
Christel Tevin fällde här de snart bevingade ordern när bookmakern förklarade för
henne att hennes vinstbong inte hade gått
in, ”Are you sure?” Hunden som Christel
spelat på ledde stort länge men fick se sig
knappt slagen på mållinjen!
Lars Wicander

Sorrento försvarade
sin titel från förra året
i Gåsaloppet
Landskronabanan bjöd på fina säsongsavslutningslopp och såklart samlar det
många fina hundar. En av dem var Stockholmshunden Sorrento. Han gjorde vad
han skulle och försvarade sin titel från
förra året i rubrikloppet Gåsaloppet över
550 meter. Denne fantastiske hund som
i år bland annat varit 3:a i SM på medel,
vunnit Derbyt och Advantage Masters.
Nu lade han till ännu en titelseger på
kontot, det är bara att gratulera ägare och
tränare Mona Augustsson. Värt att nämna
är att Sorrento hade en fantastisk säsong
även förra året, vilket gav honom titeln
Årets Hund!
Ett annat återkommande rubriklopp
på Landskronabanan såhär års är Tikmasters, som detta år vanns av Nelly Melody,
före en av dagens danska gäster Jenette
Vasques. Nelly Melody kom med vinst
från Stockholm/Åkersberga där hon vann
rubrikloppet Indy 500 och slog fina tikar
såsom Moonica, By By Mary Fly och Secret O´Sarah. Stort grattis!
Och vad ska vi säga om våra fantastiska whippetar Lady Grey och Mambo
Jambo? De är helt fantastiska. Den danske
gästen Wilson gick det inte att göra så
mycket åt denna dag, även om Lady Grey
tog in på honom mot slutet och utmanade
honom. Han korsade mållinjen först och
sänkte banrekordet från förra helgen, men
värt att nämna och hylla är att både Lady
Grey och Mambo Jambo var även de under förra veckans banrekord! Tre hundar
under förra veckans banrekord, det är inte
illa det! Stort grattis!
Nu väntar ytterligare några tävlingsdagar med reservation för det något nyckfulla vädret som är såhär års, men om vi
får som vi vill återstår 3 tävlingsdagar på
Boråsbanan, bara att hålla tummarna för
att vädrets makter är med oss!

Det var tjejernas dag i
lördags!!
I lördags i Borås så var det tjejerna som var
snabbast på medel, Sectret O´Sarah på 492
meter och Nelly Melody vann det enda
loppet över 550 meter. Det var faktiskt tjejernas dag generellt. Loka Linn och Keops
Rolex vann sina sprintlopp, Nelly Melody
och Secret O´Sarah och Keops Pepsi Black
vann sina medeldistanslopp! Dessutom
var tikarna tvåa (i alla lopp utom 2), i de
lopp en hane vann! Willow var tvåa efter
Vombat, Mustang Minogue var tvåa efter Euphoria, Sweet Poppy var tvåa efter
Wilson och DS Svea Viking var tvåa efter
Daigo v d Waterram. Girlpower!!!

Estrac Troyes showade
rejält inför ögonen på
uppfödarna!
Estac Troyes passade på att visa upp sin
bästa sida inför uppfödarna med vinst och
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dagens bästa sprinttid! Vi tog oss ett litet
snack med hans ägare och tränare Jesper
Ljungblad och frågade hur tankarna gick
inför start på sprint och hur loppet utvecklade sig. ”Estac Troyes skulle få tävla
över en för honom mer passande distans,
320 m, i Höstsprinten, efter att ha gjort två
tappra försök över 550 m i Puppy Derby,
men vi var djupt oroade och nervösa över
att han skulle behöva starta från box 5.
Troya prickade inte starten perfekt och
kom ut lite efter några av sina konkurrenter. Men istället för att forcera direkt in till
railen som senast, sprang han med huvet
den här gången. Först följde han sitt spår
utanför Smala Sussie och när Paris Peg
gick ut mot mitten från box 1, så gick han
smart innanför och tog över ledningen in
vid railen in i kurvan.
Känslan att få se vår lilla pojke dra iväg
över upploppet och lyckas igen, var naturligtvis väldigt skön. Extra roligt att få
vinna inför ögonen på uppfödarna Annelie och Göran Markert!” Det ska bli spännande att få följa denna snabba kille som
löpte otroligt smart och vann därmed loppet, stort grattis!
Snabbaste tiden för dagen på medel
stod Euphoria för då han snuvade den
fantastiske Sorrento på segern. Sorrento
jagade och jagade men kom inte ifatt och
mållinjen kom allt närmare och korsades
alltså först av Euphoria! Stort grattis säger vi till tränare och ägare Therese och
Peter!
Snabbaste tik för dagen (på medel)
var den meriterade sprinttjejen Secreth
O´Sarah. Men vad har hänt här, vi ser
henne mer och mer på medel, i riktigt
bra prestationer. ”Vet inte riktigt hur det
har gått till att hon blivit uthålligare, men
mamman hade ju uthållighet och även
pappa var ganska bra på 480 så det beror
kanske på det”, spekulerar ägare och tränare Katarina Lindberg.
Banrekord blev det också denna fina
tävlingsdag. Ett av dem stod den numera danskägda- och tränade whippeten
Wilson för som forcerar fram och lägger
många banrekord till sin meritlista. Vi
frågade Jyllandstationerade ägaren och
tränaren Rikke Bankov hur hon upplevde
loppet! ”I´m just so proud of this black
beauty - and to see him in front of a dog
as fast as Mambo Jambo made me really
happy, the news about the track record
came late, after the price ceremony... suddenly they said that it was a track record,
and I´m sure some loud sounds came out
of my mouth, but just remember hugging
the pure dog like crazy!” Så vad är då de
kommande planerna för denne supertalang? ” The plans for the years to come is
to enter him for as many different tracks
as possible and for some of the big races
around Europe. He is a calm and very easy
going dog, never no fuss with him - but he
is a dog who love his racing, so that´s what
we will keep doing.”
Det andra banrekordet för dagen stod
Mr Sunsapote för! I supersprinten flög
han fram och ägare och tränare Katarina
Nilsson var djupt imponerad av sin hund
som visade sig ha en sådan fart trots att
han fyller 8 år nu i november. ”Han gör
alltid sitt bästa på banan och han har ett
bra löphuvud. Att ha nu också på året
sista tävling springer på banrekord är ju

helt fantastiskt. Hoppas viljan finns hos
honom att även nästa år springa lite veteranlopp”.
Vi ser fram emot att se honom på banorna nästa år, och vi ser fram emot lördagens tävlingar som återigen utspelar
sig i Borås och på deras Greyhoundpark!
Välkomna!

Vimmerby stal showen
från den svenske vikingen i Laurelsfinalen!
Text: Lars Wicander
Vans Viking hade inte marginalen på sin
sida i kubbningen för att hitta en bra position in i första kurvan. Han var OK ut
från box men fick inte riktigt plats utan
fick finna sig i en dålig position in i böjen
och därifrån gick det sedan inte att kunna
utmana om topplaceringarna i Corks storlopp The Irish Laurels! Han slutade på en
femteplats men har gjort en fantastisk insats med att nå finalen i ett lopp av denna
dignitet. Vi minns hans fantastiska tid i
kvartsfinalen om 28,01 som blev den snabbaste tiden i årets Laurels.
Vinnare blev nu den 3-årige hanen Vimmerby som gick obesegrad (5 raka vinster)
genom tävlingen! Han tillhörde favoriterna i årets Derby men slogs överraskande
ut redan i rond två men fick nu alltså sin
revansch! Han är fallen efter den 11-årige
Top Honcho-sonen Winetavern Oscar som
var en riktig klasshund med styrka på sin
tid men som inte har utnyttjats speciellt
mycket i aveln på Irland. Vi har spekulerat
om namnet har med svenska orten Vimmerby att göra, nån koppling till Astrid
Lindgren månne? Nu kan vi dock avslöja
att hunden är döpt efter en tågstation i
Prag!! Synd på en bra historia annars!
Vad blir nästa mål för Vans Viking? Troligen Night Of Stars på Shelbourne Park i
slutet av november skulle jag gissa på.
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Svensk Hundkapps
Årskalender!
Nu kan du som vill pryda din vägg med
en Årskalender som har en ny bild för
varje månad beställa det via antingen ett
av sportens sällskap (kontaktuppgifter se
under fliken ”Våra banor”, eller genom
skicka ett mail till svenskhundkapp@
gmail.com I kalendern finns alla tävlingsdagar för landets 11 banor inskrivna, bara
att slå ett öga på var det finns tävlingar
från maj till november! Kalendern kostar
150:-, och om du köper den via ett sällskap
bidrar du med 50:- till just det sällskapet.
Skynda att fynda!

Årets bästa tider
på våra banor!
Så var då säsongen slut för i år, och hundar
med sina tränare går in i en välförtjänt
vintervila, med nedräkning inför säsongstart i maj 2015! För att summera året på
alla banor som haft tävlingar under 2014,
kommer här en kort sammanställning
över snabbaste greyhoundhane och snabbaste greyhoundtik på alla distanser på
våra svenska banor.
Vi börjar från söder!

Cimbria HK/Simrishamn
Kort distans:
Hane: Ace of Diamonds 18.00 sek
Tik: Mustang Sally: 18.03 sek
Medeldistans:
Hane: Winnertip 30.77 sek
Tik: Mustang Minogue 30.87 sek

SkHk/Landskrona
Kort distans:
Hane: Ace of Diamonds 18.10 sek
Tik: Talisker Goldie 18.26 sek
Medeldistans/480 m
Hane: Lucky Luke 28.19 sek
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Årets Zellingerpris till Kennel Qetesh!
Årets pris delas ut av Zellingerfonden till
den kull som fondstyrelsen röstar fram
som den bästa kullen född under perioden juli 2010 till och med juni 2011.

Nominerade kullar och kennlar:
Rumble Impact–Air Song (nov-10) Uppfödare Almandins. Chocolate Rose, Drottning
Sibylla, Kitos, Miss Li, O´Såfanny, Sorrento,
Twist of Fate
Kerberos Pearl–Cherokee (okt-10) Uppfödare Quliga. Alejandro, Blueberry Yum Yum,
Bumpy Ride, Fernando, HMS Springaren, Ice
Queen, Mustang Sally, Piece of Me, The Black
Pearl, The Blue Pearl
Back O´Burke–Hot Green Chili (okt-10)
Uppfödare Quetesh. Daring O´Diamond,
Dazzling O´Dee, Hazel O´Hannah, Hunting
O´Hara, Kernel O´Key, Prince O´Power, Rebel O´Ryan, Secret O´Sarah
Jack–Kingdom Leon (juni -11) Uppfödare Winnertip. Call Me Willy, Lakrits Puck,
Winnertip
NY Ranger–Mila (dec-10) Uppfödare Davantis. Curie, Edison och Tesla
Apollons Pearl–Sparky (juli -10) Uppfödare Greyways, Exodia, Sparkling Blue,
Toruk Macto, Veyron, Vombat, Zonda
Zellingerfonden
”För de meriterade resultat som kullen
efter Back O’Bourke-Hot Green Chili haft
med segrar i Avelsloppet, EM, Europa
Derby, 4 SM-finalister och Årets Tik. Årets
Zellingerpristagare; Kennel Qetesh!”
Det är så härligt, så obeskrivligt, säger
en mycket glad Katta. Det är Katta (Katarina Lindberg) och sambon Tommy som

driver kenneln tillsammans. De bor i Årsunda, söder om Sandviken i Gästrikland,
långt in i skogen längs en lång slingrande
grusväg med skogen som vacker inramning. Här lever de ett rikligt hundliv med
naturen runt knuten. I kenneln bor både
unghundar, tävlingshundar och glada
pensionärer. Kenneln består även av två
whippets, mor och dotter, även de tävlingshundar!
Årets Zellingerpris tilldelas alltså i år
kombinationen BackO´Bourke-Peagreen
Hot Green Chili. Båda föräldrarna var själva mycket framgångsrika på tävlingsbanorna, och har tillsammans hela 55 vinster att skryta med, i huvudsak erövrade
i högsta eliten och med många segrar i
mycket fina rubriklopp.
Deras barn vill inte vara sämre, tillsammans har Daring O´Diamond, Dazzling O´Dee, Hazel O´Hannah, Hunting
O´Hara, Kernel O´Key, Lady O´Livia,
Prince O´Power, Rebel O´Ryan och Secret
O´Sarah 52 vinster. De har titlar såsom
vinnare av Västsvenskt Oaks, vinnare av
Europaderby, vinnare av CGRC både på
medel och sprint (för tikar), SM consolation, de har en Avelsloppsvinnare och de
har varit med i flertalet fina finaler såsom
SM och inbjudningslopp som till exempel
Advantage Masters mfl.
– Både jag och Tommy är så enormt
stolta över denna fina kull, och vi är så
glada över att våra valpköpare varit så
duktiga och fått fram dem så bra på banorna. Det är mycket värt för oss som
uppfödare, säger en mycket nöjd Katta.
En av döttrarna, Hazel O´Hannah, som
kenneln själv äger, fick i januari 2014 en
egen kull tillsammans med den levande
legenden inom greyhoundracing i Sverige, No More Legend. Så numera har de
stolta föräldrarna även ”barnbarn”! Men
dessa småttingar är ännu inte ute på banorna, först nästa år får vi glädjen att se
dem.
Vi avslutar med att önska Tommy och
Katta fortsatt lycka till. Och såklart ser
vi fram emot att få fortsätta följa Back
O´Bourke- Peagreen Hot Green Chili-kullen på banorna!
Text från hundkappsverige.n.nu

Bästa Tider ... forts från fg sida
Tik: By By Mary Fly 28.45
Medeldistans/550 m
Hane: Sorrento 32.07 sek
Tik: Sjudragets Hjärta 32.32 sek

Hane: Blueberry Yum Yum 18.12 sek
Tik: Davantis Tesla: 17.95 sek
Medeldistans:
Hane: Lucky Luke 30.86 sek
Tik: Davantis Curie 31.00 sek

Västerås
Kort distans:
Hane: Estac Troyes 17.28 sek
Tik: Willow 17.38 sek
Medeldistans:
Hane: Mr Benchmark 30.42 sek
Tik: Nelly Melody 30.62 sek

SHS/Åkersberga-Stockholm
Kort distans:
Hane: Daring O´Diamond 18.30 sek
Tik: Secret O´Sarah 18.44 sek
Medeldistans/550 m:
Hane: Sorrento 31.95 sek
Tik: Sjudragets Hjärta 31.81 sek
Lång distans/780 m:
Hane: inga hanar som sprungit distansen
2014
Tik: Miss Li 47.29 sek

Järbo/Gävle
Kort distans:
Hane: HMS Springaren 17.25 sek
Tik: Secret O´Sarah 17.20 sek
Medeldistans:
Hane: Next Episod 29.02 Tangerade banrekordet från 1995
Tik: Secret O´Sarah 29.40 sek

Midlanda/Sundsvall
Kort distans:
Hane: Diego 16.60 sek. Nytt och gällande
banrekord 2014
Tik: Crimdon Tamar 16.97 sek
Medeldistans:
Hane: Starscream 29.35 sek
Tik: Mustang Minogue 29.30 sek

Skellefteå HK
Kort distans:
Hane: Diego 16.96 sek
Tik: Crimdonn Tamar 17.38 sek
Medeldistans:
Hane: I am Dunder 30.21 sek
Tik: Hailey 30.52 sek

Älvsbyn
Kort distans:
Hane: Crimdon Soley 18.13 sek
Tik: Claire 17.43 sek
Medeldistans:
Hane: I am Åskar 31.18 sek
Tik: inga tikar som sprungit distansen
2014
Källa: Greyhounddata

7HS/Borås

Katarina Lindberg har fått Zellingerpriset av Bo
Ländin, från Zellingerfonden, i samband med
Masterstävlingarna på Åkers Kanal.
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Kort distans:
Hane: Lucky Luke 18.46 sek
Tik: Greyways Zonda 18.53
Medeldistans/492 m:
Hane: Lucky Luke 28.86 sek
Tik: Sjudragets Hjärta 29.04 sek
Medeldistans/550 m:
Hane: Lucky Luke 32.32 sek
Tik: Nelly Melody 32.39 sek

GHK-SDA/Alingsås
Kort distans:
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Avslutning på Tommarpsbanan

Bantu Biko vinnare Öresundscupen för whippets

Bra med publik en mulen oktoberdag!

Tommarpsbanan stod i år som värd för
finalerna i Öresundscupen. Till dessa finaler kvalificerar sig de hundar, som under
året samlar poäng under förutsättning att
de tävlar på båda sidor om Öresund. Av
naturliga skäl blev det mest hundar från
Danmark till start, eftersom de troget besöker både Landskrona- och Tommarpsbanan. De svenska hundarna är inte lika
trogna Kallerupsbanan.
För att alla hundar skulle ha möjlighet
att tävla inbjöds även till övriga lopp. Tyvärr blev inte YA-kappen av för de högst
klassade sprinthundarna, på grund av för
få anmälda hundar (endast 1 st).
Traditionella Tumathorpstrofén över
medeldistans blev en fullträff för Hagbergs hundar Mustang Minogue och Orbison. M M tog starten och ledde hela loppet, Orbison avslutade som vanligt mycket starkt, men förlorade med 1/100-del.
Tredjeplatsen tog Winnertip hand om.
Hagberg tog även hem Skånefrö-loppet
med Bono, som vann i klass 3 på dagens
bästa sprinttid 18,21.
Whippetpokalen kördes denna gång

för klass 4 med tre Cimbriahundar till start – ett klubbmästerskap med Alexandrit
överst på prispallen.
Öresundscupen för whippet avgjordes enkelt av Bantu Biko. Han vann därmed
även Whippetpokalen, där
han samlat poäng under året.
Held från SkHk tog hand om
de andra pallplatserna med
A Boomerang och Daigo v d
Waterram.
Öresundscupen
över
sprinterdistans blev en triumf för Föhns/Sötofte. De
tog alla pallplatserna med
Scroggy Fly, Riverside Manilla och Killishin Jamar. Endast danska hundar till start
i detta lopp.
Även i Öresundscupen
över vår medeldistans tog Scroggy Fly vinnare Öresundscupen över sprinterdistans
Föhns/Sötofte hand om första- och andraplatsen genom
Jenette Vasques och Tacata.
Crimdon Twister knep tredjeplatsen. Endast en svensk deltagare, Tapper, fick se
sig slagen på upploppet och slutade som
fyra.
Sex lopp, men det var nog lagom för den
trogna publiken. Tävling i oktober månad
kräver att ha tumme med vädergudarna.
Framför allt var det roligt att träffa ”före
detta” medlemmar i Cimbria på plats. För
de som kommer ihåg; Jan o Helen Mårtensson, Bengt o Gunnel Jonasson, Owe
Jönsson, Leif Broberg, Bengt Lindström,
Agneta Ahlgren – ja de var där, en mulen
oktoberlördag!
Då är det dags att summera året och se
fram emot säsongen 2015. Cimbria tackar
alla, som gjort det möjligt att genomföra
årets tävlingar – ingen nämnd och ingen
glömd. Vi ses snart igen!
Gerty

Mustang Minogue vinnare av Tumathorpstrofén.
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Jenette Vasques vinnare av Öresundscupen
över medeldistan
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Hundkapptidningens historia

D

et här ser ut att bli den sista hundkapptidningen, i alla fall producerad av mig. Man vet ju inte hur
SHCF reagerar om detta och det finns någon annan som kan ta vid. Jag tänkte då
att jag skulle skriva ner tidningens historia i korthet. Jag började skumma igenom
alla numren och började med nr 1 1980
och gick framåt. När jag kom till det sista
tryckta numret, 4/2008, så upptäckte jag
att jag gjort hela jobbet förut och presenterat i det sista tryckta numret. Man börjar
ju bli glömsk med ålderns rätt, det var ca
2 dagars arbete, som jag inte hade behövt.
Men jag tänkte i alla fall göra om artikeln
om tidningens historia, nu uppdaterad
med de sista 6 åren, då tidningen kommit
ut som pdf.
Jag har bläddrat igen alla nummer från
nr 1/1980 och till dags dato och skrivit
ned lite om vilka som varit redaktörer, vad
tidningen kostat, viktiga nummer osv.

dan dess har arbetat med tidningen. Tävlingsanmälan via vykort presenterades.
Klubbarna kunde få hjälp till programmen med förtryckta data på hundarna, sen
skrev man in resultat på skrivmaskin. En
avd med profiler inom sporten kom till.
1984, SHCF går in i dataåldern, resultatbörs och programorginal skrivs ut.
Nr 2/1985 presenterar nytt spel med
5 kr insats och presentkort, som vinster,
fasta odds provades. Resultatbörs tryckes
i tidningen. (Tog upp stor plats!).
Nr 4/1985. Ny redaktör Bo Monwell,
sättning och layout Bo Norevik och annonser Lena Forsberg. Bosse Monwell
skrev ledare under rubriken BoM skott.
Årets hund 1985 presenterades.
Nr 1/1986. Registrerade kullar från kennelklubbens register kom i tryck. Tidningen hade följande uppdelning: Förbundsnytt 2 sid, Debatt 6 sid, Insändare 6 sid,
Uppfödarprofil presenterades, 40 sidor i
tidningen.
Nr 2/1986. Förbundsordförandespalten
startar. Det var Lennart Håkansson, som
skrev. När Lennart slutat som ordförande
övergick han att skriva LH ronden, som
han fortsatte med i hela sitt liv, t.o.m. nr
4/2006.
Nr 4/1986. Slutställningen i Elitserien,
som bestod av Gulddivisionen och Tikdivisionen m. m.
Nr 1/1987. Prenumeration 75:-, annonspriser 1/1-sida 600 kr, 1/2 sida 300 kr,
hundkappare 50 % rabatt. Gemensamma
inbjudningar presenterades i kommande
nummer.

Nr 1/1988. Ett vågat omslag av Bo Monwell,
hunden är Ape Gewall..

Nr 3/1988. Bo Monwell slutade som
redaktör. Lars Wicander och Bo Norevik
tog över. Lena Forsberg har fortsatt med
annonserna. Stilstorleken minskades för
att vi skulle få mer plats för annonser och
text.
Nr 5/1988. 44 sidor, uppfödare presenterades, i detta nummer High Speeds Kennel.
Nr 1/1989. 28 sidor. Lokalredaktörer
kom till, samt Solveig Thörnblom som
skrev en hel del till tidningen. Förslag till
ny stadga för SHCF presenterades.
Nr 2/1989. Redaktör Bo Norevik, annonser Lena Forsberg. 32 sid. Nyheten var
att vi fick dela ut pengar på toton!
Nr 3/1989. Järbo omsatte 25.000 kr under midsommaren på sitt banspel!
Nr 4/1989. Annonser kostar 1/1-sida

Hundkapptidningen första nummer 1980,
redaktör Lars Wicander.

1980-talet
Nr 1 1980 var tidningens första nummer. Redaktör var Lars Wicander, som
gjorde tidningen på sitt dåvarande jobb
Tryckindustri. Annonsättning Lena Forsberg. Prenumerationspriset var 50 kr,
1/1 annons 300 kr, 1/2 sida 150 kr, dessutom 40 kr per bild. Innehållet de första
åren var mycket insändare, tävlingskavalkad, internationellt, SHCFs totoansökan
från hösten 1979, annonser från uppfödare.
Nr 1 1981 innehöll en stambok på kullarna födda 1980.
I nr 4/1981 utlystes en dekaltävling.
Dekalpristävlingen vanns av följande
förslag: Satsa på hundkapp – Sporten för
hundbitna!
1983, detta år kom det ut fem nr. Lars
var fortfarande redaktör, men har nu fått
hjälp med layout av Bo Norevik, som se-

22

Nummer 2/1987. Redaktör och layout Bo
Monwell.

Nr 2/1998. Ny layout av Bo Monwell,
som framställde tidningen på dator i sitt
hem.
Nr 1/1988. Vågad 1:a sida, en hotfull
hund. I nästa nr blev det en snäll bild på
barn och hund. SM för tikar, veteran kom
till. Kval med Round Robin, dvs man fick
poäng för placeringarna i kvalen, och de
med flest poäng gick till finalerna. Artikel
om Coursing av Bengt Eriksson.

Nr 2/1990. Första numret med färg på framsidan, redaktör Solveig Thörnblom.
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Nr 4/1990. Rekordnumret, 68 sid. Solveig
gjorde en fin förstasida till julnumret.

1000 kr, 1/2-sida 600 kr, hundkappare
halva priset. SHCF startar databrevlåda,
Bo Monwell organiserar detta.
Nr 1 1990. Ny redaktör Solveig Thörnblom. Layout Bo Norevik, annonser
Lena Forsberg. Solveigs ledare kallades
På Solsidan. Solveig kom in som en frisk
fläkt och hade många ideer, hon gick senare igenom journalisthögskolan och blev
journalist. Nyheter i detta nr. Licenserna
betalas direkt till förbundet. Klubbarna
presenterades.
Nr 2/1990. Första numret i färg på första och sista sidan. Solveigs förslag. Reportage om Derby Night på Skarpnäck.
SHS i samarbete med ATG, som tagit dit
bongmaskiner, vi visade videolopp från
derbylopp i England året före och spelade
på dem, fast med ATGs övningspengar,
som delats ut, vi omsatte 700.000 ATG
kronor.
Nr 3/1990. I ledaren tillkom ett "Citat".
Färgannons kostade 3000 kr för helsida. Vi
hade bl.a. en annons från Solvalla. I detta

Nr 1/1992. Speciellt framtagen bild till påsknumret. Solveig Thörnblom.

nummer hade vi 7 1/2 sida kommersiella
annonser.
Nr 4/1990. Redkordnummer 68 sidor!
11 kommersiella annonser och 16 sid
hundkappannonser. Prenumerationspriset nu 100 kr, annonser 1200 och 700 för
hel och halvsida, halvt pris för hundkappare. Detta annonspris har vi haft ända
till 2008.
Nr 1/1991. 44 sidor. Mer färgsidor. 10
resp 9 1/2 sid annonser. Resultatbörs i
tidningen.
Nr 2/1991. 40 sidor, fortfarande bra
med annonser.
Nr 1/1992. Sid 1 har påskanknytning.
Solveig ordnade till en hel del förstasidor
med arrangemang av hundar och barn.
Avelsguide tillkom.
Nr 2/1992. 32 sid. Tillbakablickar från
60-talet av Bengt Eriksson.
Nr 4/1992. 58 sidor. Många annonser.
Nr 1/1993. Klubbnytt tillbaka. En ungdomssida påbörjas, som görs av Mona
Täge.
Nr 3/1993. Bland reportagen, hundkapp i Rålambshovsparken under Stockholm Water Festival.
Nr 4/1993. 56 sidor. Avelsstatistik. Reportage från Scandinavium i Göteborg,
hundkapp med rälshare, som uppvisning
under en Hundfestival.
Nr 1/1994. Info om hur rabisvaccinering går till. Gränserna skall öppnas 1/5.
Nr 2/1994. 32 sid. Annonsinnehållet har
minskat.
Nr 4/1994. Lena Forsberg slutar med
annonserna efter 15 år. Solveig avgår som
redaktör efter 5 år.. Bo Norevik tar över.
Skelligs Echo vinner 20.000 kr genom seger i Red Mills Produce Stake på Skarpnäck. Green Meadow vinner tre täcken i
oktober på Skarpnäck!
Nr 1/1995. Prenumeration 125:-. Ny
redaktör: Veronica Afzelius, SHS. Får ta
över förbundsregistrets gamla dator. Layout och annonser Bo Norevik. 4 lokalredaktörer utses: Söder, Gerty Persson, Väst,
Lena Lindroth, Östra, Håkan Wikström,
norr Lena Klöfver. Inbjudan till Europamästerskap i Holland. 143 anmälda till
årets Derby presenterades.
Nr 2/1995. 32 sidor. Veronicas spalt kallas Veronicas funderingar. Spalten Från
Domartornet skrivs av John Rawley. Lite
annonser igen.
Nr 3/1995. SM festen i Borås, reportage
på 6 sidor med två färgbilder..
Nr 1/1995. Kongressnummer, dessutom
inbjudan till landskamp i Åbo.
Nr 4/1995. Reportage från den fina nya
banan i Åbo. Vi fick stryk i landskampen.
Reportage om hundkappträning på Täby
Galoppbana.
Nr 4/96. Ny totoansökan inlämnad av
SHCF.
Nr 1/1997. Vi väntar på besked om vår
inlämnade Totoansökan. Tidningen har
öppnat webbsida och har E-mail adress.
Nr 2/1997. Jan Ronström skriver artikel
om 50-talets hundkapp i Stockholm. Bo
Ländin skrev 4 1/2 sida om Derbyt.
Nr 4/1997. Röstning påbörjad om Årets
Hundar. Vi väntar fortfarande på Totobesked.
Nr 1/1998. Följebrev från vår ordförande angående turerna i vår totoansökan.
Den kommer troligen att avslås, men kan
bli förflyttad till Svenska Spel. Mikael Almén och Håkan Nilsson presenterar sina
uppgifter inför projektet med toton.
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Nr 3b/1998. Regeringen har gett speltillstånd.
Bild Bo Norevik.

Nr 2/1998. Ny redaktör: Karin Mellberg,
Nyköping, som även är sekr i förbundet,
skriver under Karin funderar.. Med i redaktionen: Robert Hanebrink. Layout och
annonser: Bo Norevik. Rapport från totoprojekten.
Nr 3/1998. Rapport från Extra Kongress
den 15/8, om avtal och bolagsbildning för
spelet i samarbete med Svenska Spel.
Nr 3b/1998. Extranummer: Tototillstånd beviljat av regeringen den 12/11!
Nr 4/1998. Rapport om att totoprojekten startar på allvar februari 1999 hos
Svenska Spel.
Nr 1/1999. Prenumeration 150:-. Ny
layout på tidningen. Mest om toton. Rapport från Kickoff-fest tillsammans med
Svenska Spel.
Nr 2/1999. Om planering för nya banor.
Borås och Stockholm (Ryttarstadion eller
ombyggnad av Skarpnäck). Dessutom
ombyggnad i Landskrona.
Nr 3/1999. Nya målfotot testas på
Skarpnäck, skall sen flyttas till de nya ba-

Nr 5/1999. Åkers Kanal Greyhound Park presenteras.
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norna. Mer färgsidor inne i tidningen.
Nr 3b/1999. Extranummer med anledning av att totoansökan beviljats.
Nr 4/1999. Nya graderingssystemet
startar i september inför spelstarten 2000.
Nr 5/1999. Åkers Kanal Greyhound
Park presenteras. (Det gick ej med Ryttarstadion och Skarpnäck). Mera färg i
tidningen.
Nr 6/1999. Vi hade fått bidrag från
Svenska Spel till tidningen under 1999 och
2000, för att få ut mycket information om
spelet till hundkapparna. Därför blev det
flera nummer dessa år. Landskronabanan
var klar, Åkers Kanal under byggnad.
Nr 7/1999. Från bygget i Borås. Hur
skall toton fungera. Organisationsplan
för sporten och toton på mittuppslaget.
100 frågor med svar om toton. Sista tävlingsdagen på Skarpnäck. Reportage från
Landskrona: Gåsaloppet på nya banan,
dessutom avhöll 7HS sina sista tävlingar
för året i Landskrona.

Nr 1/2000. Ny redaktör: Bo Norevik, i
redaktionen även Lena Ländin och Robert
Hanebrink. Årets hundar 1999 presenterades, även hur de presenterats i rikspressen,
efter att Svenska Spel gett ut information
till pressen. Info om Svenska Spels PR för
spelet på ombudsträffar och journalister
bjudna till London.
Nr 2/2000. Reportage från starten på
Åkers Kanal med stort kändisjippo,
Svenska Spel och Bindefält hade bjudit
in 1000 kändisar. Sedan följde reportage
från starten i Landskrona. Omsättningen
på Vinn 8 och Vinn 3 var de två första
veckorna 4,3 och 6,3 miljoner. Artikel på 3
sidor från USA, skriven av Robert Hanebrink. Rapport från Kongressen.
Nr 3/2000. Från premiären i Borås.
Nr 4/2000. Derbynummer. Fina bilder
i tidningen, vi hade hjälp av proffsfotografer.
Nr 5/2000. Ny redaktör: Chatarina Engvall, Sundsbruk. Layout och annonser: Bo
Norevik. SM från Åkers Kanal. Ny förbundsstadgan med i tidningen.
Nr 6/2000. Ny förbundsordförande: Bo
Nilsson, Landskrona, presenterades. Elitloppet i Älvsbyn. Reportage från WGRF
konferens i Australien.
Nr 1/2001. Förstasidan visade hjältarna
i Landskrona, som hållit igång hundkappen under vintern.
Nr 2/2001. Stort reportage från Derbyt.
Sundsvalls 30 årsjubileum.
Nr 3/2001. Skellefteå, sista tävlingsdagen på Hästhagen. SM i Borås, stort reportage.
Nr 4/2001. Finnkamp på Åkers Kanal.
Elitloppet samt en Vinn 3 omgång i Älvsbyn. Djurskyddsrapport från Kennelklubben presenterades.
Nr 1/2002. Årets hundar 2001 presenterades.
Nr 2/2002. Kongressrapport med bl.a.
visioner för 5 år presenterades.
Nr 3/2002. Blandat från fler banor, samt
SM i Landskrona.
Nr 4/2002. Vinn 3 i Midlanda. Derbyt.
Jämn landskamp, bara 47-41 till Sverige.
Västerås avhöll tävlingar i Örebro. Elitloppet.
Nr 1/2003. Ett svartvitt omslag med bil-

der från kommande jubileumsbok. SHS
fyller 50 år detta år. Ger ut en bok om
hundkappens första 50 år. Rapport från
Riksmöte i Gränna mellan SHAB och
Riksspelsklubbarna.
Nr 2/2003. Årets hundar 2002. Rekordstort Breeders Oaks i Örebro presenterades.
Nr 3/2003. Sommartävlingar i Tommarp
igen efter tre år. SM på Åkers Kanal.
Nr 4/2003. Ny satsning på spelet, överenskommelse mellan SHCF och Svenska
Spel. Derbyt, Elitloppet, 4 sidor från Järbo,
Avelsloppet. WGRF konferens på Cork,
Irland. SHS jubileumsfest.
Nr 1/2004. Bengt Eriksson skriver om
Greyhound och Coursing historia, samt
påbörjar en egen spalt, Kort och Gott.
Ordförandekonferens och info inför kommande Kongress i Landskrona.
Nr 2/2004. Ny förbundsordförande:
Lars Wicander. Ny spalt, Nytt från förbundsstyrelsen. Årets hundar 2003. Kongressrapport. Västeråsbanan i gång igen.
Nr 3/2004. SM i Borås. Rapporter från
Järbo, Västerås, Midlanda.

Nr 2/2000, från spelstarten på Åkers Kanal.
Redaktör Bo Norevik.

Nr 1/2003. Inför SHS och sportens 50-årsjubileum. Bilder från kommande bok.

Nr 1/2005. Sista vintersäsongen i Landskrona.
De som jobbat på förstasidan.

Nr 7/1999. Kvällstävling i Landskrona och
banbygge i Åkersberga.
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Nr 3/2003. Reportage från SM Åkers Kanal
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nummer 5 · 2009

nummer 4 · 2008 | pris 50 kr

SM i Landskrona

Tik SM. Concorde

Se sid 4 och framåt

Öppna SM. Hades Pearl

Whippet SM. Banana Split

Sista
tryckta
numret?
Kanske?
Se sid 15
Sprint SM. Crimdon Boa

Veteran SM. Fräcke Fredrik

Saluki SM. Ghannam

Brand i Skellefteå
Klubbhuset nerbrunnet se sid 2.

Nr 2-3/2006. Reportage från SM Borås och
spelstarten för nya spelet.

Nr 4/2004. Sista tryckta numret av tidningen.
Redaktör Bo Norevik.

Nr 4/2004. Derbyt, Landskamp, Hösten på Åkers, Elitloppet, Västeråshösten.
Whippetsida börjas skrivas av Linnea
Burman, Blåsmark.
Nr 1/2005. Landskronas vintergäng på
1:a sidan igen. Årets Hundar 2004. Ny
bana i Skellefteå presenterades. Tidningen
ingår i B-licensen.
Nr 2/2005. Redaktör och layout: Bo Norevik, igen. Våren på Åkers. Avelsloppet.
SM i Landskrona. Byggbilder från Skellefteå. Bengt Eriksson om när Irland kom
och tävlade 1964 på Skarpnäck.
Nr 3/2005. Inget spel 2006!! Svenska
Spel kör bara året ut. Sommar på Åkers,
derbyt. Mer från Skellefteå. Från Europaderbyt i Landskrona.
Nr 4/2005. Årets hundar 2005. Förbundets spelprojekt för att ersätta Svenska
Spel presenterades. Finnkampen. Old
Dogs Parade med 40 hundar i åldern 6 till
12 år på Åkers Kanal. Nya svängboxen i
Landskrona. Sista speldagen den 26/12
från Landskrona. Elitloppet.
Nr 1/2006. Kongress i Jönköping. Ordförandekonferens 22/4. Det nya spelet
presenteras.

Nr 2-3/2006. Ledare: The Dogs are back
– back the Dogs. Rubriken i ledaren. Spelet skulle vara igång i slutet av oktober.
Nya bongar och spelmaskiner visades.
Avelsloppet, Vår och sommar på Åkers.
SM i Borås.
Nr 4/2006. Hösten på Åkers, 8 sid text
och bild. Derbyt. Europaderbyt. Borås
hösten. 4 sid Västerås. Skarpnäcksbanan
rivs. Sista LH Ronden.
Nr 1/2007. Årets hundar 2006. Lennart
Håkansson avlider 29/1 2007. Fällbäcken
i Skelleftå klar.
Nr 2-3/2007. Avelsloppet, Sommar i
Tommarp. SM Åkers, Skellefte invigning
1/7. Vår och sommar i Västerås.
Nr 4/2007. Åkers Höst, Derbyt, Europaderbyt i Landskrona, Skellefteå, Västerås,
Grand Prix i Borås, Breeders i Örebro.
Nr 1/2008. Årets Hundar 2007, SHCFs
ekonomi i fara. GR spel från Irland, 20:e
Elitloppet i Älvsbyn.
Nr 2-3/2008. Sommaren på Åkers, Derbyt nytt upplägg. Simrishamns sommar,
Sprintmästaren i Landskrona, Avelslop-

Nr 5/2009. SM i Landskrona, brand i Skellefteå.

pet, SM i Skellefteå, Sommar i Västerås.
Förbundets likviditet dålig, kansliet läggs
ner. Inbjudningar, anmälan och lottningen
tas över av klubbarna. SHCF får lån av
hundkappare och SHS. Spelet blir bättre,
andelsspel har tillkommit, dessutom internetspel, samt direktspel på de Irländska banorna via internet.
Nr 4/2008. Tävlingsrapporter, Rapport
från förbundsfullmäktige. Sportens intäkter skall i huvudsak gå till klubbarna för
att driva och administrera hundkappen.
Licensavgifter betalas till hemmaklubben.
Landskamp på Åkers, sponsrad av SHS
medlemmar.

Tidningen flyttar till nätet
Från och med nr 1/2009 finns tidningen
nu att hämta på SHCFs hemsida i form av
pdf, som man kan läsa på skärmen eller
skriva ut för läsning.
Nr 1/2009. Årets Hundar 2008, Lennart
Ahlfors död. Första digitala numret.
2/2009. Motioner till Förbundsfullmäktige.
3/2009. Dopingdiskussion. Våren på

nummer 1 · 2009

Vår första Webbtidning

Du har nu fått vår första tidning, som bara finns på Internet. Nedan presenteras en del
av innehållet. För att läsa tidningen kan du göra något av följande: läsa den på bildskärmen, skriva ut den på en färgskrivare för att läsa i fåtöljen eller i sängen. Du kan
också välja att skriva ut sidorna i svartvitt.

nummer 4 · 2010

Sprint SM: Delight Day, Katarina
Lindberg, GHS.

Tik SM: Rosa Parks, Christina
Glimskog, SHS.
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O'Såfina, SHS

Öppen Klass
Jack, SHS
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Whippet Öppen Klass
DJ Vargtass, VHS
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Whippet SM: Banana Split

SM-vinnare i Borås

Tävlingssäsongen 2009
presenteras. Se sid 10.

Öppna SM: Talisker, Maria Blomkvist, SHS.

Från SM 1973. Fr. v. SHCFs ordförande Fritz Börjesson, till höger Lennart Ahlfors, som nyligen
gått bort, se sid 14.

Veteran SM: Fräcke Fredrik

nummer 3 · 2011

Saluki SM: Byleist.

Förbundsnyheter.
Se sid 3

SM i Västerås

Ovan ser vi årets SM-vinnare. Läs mer om SM på
sid 6.

Derbyt på Åkers

Till vänster årets Derbyvinnare Talisker med Maria
Blomkvist, SHS, läs mer sid 12.

EM i Simrishamn

Läs om Europamästerskapen i Tommarp. Se sid 2

Nr 4/2010. SM i Västerås. Derbyt.

Årets hundar 2008. Se sid 8

Nr 1/2009. Första numret, som distribuerades
som pdf fil för egen utskrift eller läsning på
skärm.

tidningen Svensk Hundkapp nr 5/2014

Sprint
Elf, CIM

I denna tidning kan ni bl. a. läsa om Derbyt, sid 3. SM reportage sid 6

Nr 3/2011. SM i Borås, Derbyt
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SV
SM Tik
Playa Marina

SM Whippet hanar
Xanté

SM Whippet Tikar
Wake Up Call

SM Veteran
Talisker

SM Sprint
Mr Benchmark

Förbundsstyrelse
kongressperioden 2014
Förbundsordförande Ola Sjödin,
Tfn: 0761-125960
E-mail: ordf.shcf@gmail.com
Vice Förbundsordförande och Tävlingsansvarig Ann-Christin Sinkkonen
Tfn: 070-405 0765
E-mail: anki.69@hotmail.com
Sekreterare Malin Månsson,
Boaredal 330, 446 93 Skepplanda
tfn 0733-40 59 12, 073-340 59 12
shcf@shcf.se
Ekonomi Eva Salander, S Åbyggev.
57B, 805 98 Gävle, 070- 317 21 22.
(Adjungerad)
Ledamöter: Solveig Marklund, 0910510 29, Una Modig, 070-947 57 16, Jessica Lundberg, 070-219 37 37, Duncan
Mc Kie, 070-533 13 92
Suppleanter: Pia Höggren, 070605 31 03, Justyna Nilsson, 072-209 77
95.
Tävlingsansvarig i styrelsen är Jessica
Lundberg 0702-19 37 37 tavlingshcf@
gmail.com
Registeransvarig: Krister Sandberg
Tfn: 070-5525259, 016-5514422
E-mail: regshcf@gmail.com
Register: Linnea Burman
Tfn: 070-208 19 25
E-mail: moneysteps@telia.com

Den 19/5 var det säsongsstart i Tommarp med gott om publik och 6 lopp i fint väder. Detta är
en del av publiken - hundkapparna stod på andra sidan! Läs mer på sid 4

Nr 2/2012. Publikbild från Simrishamn

Nr 3/2012. SM och Derbyt på Åkers Kanal.

Åkers Kanal. Protokoll från Förbundsfullmäktige.
4/2009. Derbyreportage.
5/2009. SM i Landskrona. Brand i Skellefteå.
1/2010. Årets Hundar.
2/2010. Protokoll från Förbundsfullmäktige. 10 år sen starten på Åkers Kanal.
3/2010. Avelsloppet. Våren på Åkers.
4/2010. SM i Västerås. Derbyt. EM i
Simrishamn.
5/2010. Motioner till kongress. Hösten
på Åkers.
6/2010. Årets Hundar. Hösten i Västerås. Hundmässa i Stockholm. Protokoll
från kongressen.
1/2011. Förbundsfullmäktige. Saluki
SM i Västerås. Tävlingskalender.
2/2011. Avelsloppet. Våren i Borås och
Åkers Kanal.
3/2011. SM i Borås. Derbyt. Våren i
Skellefteå.
4/2011. Hösten på Åkers. Säsongen i
Västerås. Alingsås hösten.
1/2012. Årets Hundar 2011. My Dog i
Göteborg.
2/2012. Säsongstart i Simrishamn och
Åkers Kanal. Protokoll från kongressen i
Örebro.
3/2012. Sommar i Simrishamn och
Alingsås. SM och Derbyt på Åkers Kanal.
4/2012. Midlanda 2012. Höst Alingsås
och Åkers Kanal. Årets hundar 2012.
1/2013. Derbyt och reportage från
Alingsås och Borås.
2-3/2013. SM i Skellefteå. Alingsås och
Simrishamn. Hösten på Åkers.
1/2014. SHS 60-årsfest. Midlanda 2013.
EM i Borås. Tävlingskavalkad. Motioner
till kongressen.
2/2014. Avelsloppet. Våren i Simrishamn och Åkers Kanal. Årets Hundar
2013. Protokoll från kongressen.
2extra/2014. Insändare från Robert Hanebrink om styrelsens arbete.
3/2014. Extra kongress anmäls.
4/2014. SM i Landskrona. Reportage
från Extra kongressen.
5/2014. Sista tidningen. Derbyt, Simrishamn, EM i Borås, tidningens historia.

Bo Norevik
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Säsongen i gång i Tommarp
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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:

Derbysegrare igen! Sorrento
Nr 5/2014. Sista numret för Bo Norevik. Derbyt m.m.

Redaktören har ordet

J

ag har nu kommit underfund med att
jag gjort mitt med tidningen. Det har
gått ca 30 år nu. Åren på 80-talet var
nog tidningens och kanske hundkappens
mest aktiva tid om man bortser från 20002006. Det var massor med annonser och
insändare i tidningen.
Jag gick på skoj in på hundkapptidningens gamla hemsida, som jag slutade uppdatera 2004. Till min förvåning finns den
kvar, man kan hämta hem Resultbörser
från 2000 t.o.m. 2004. Adressen är www.
algonet.se/~hundkapp
Vad skall nu hända med informationen
i Svensk Hundkapp. Jag har sett att alla
klubbar har hemsidor där de kan informera om sina aktiviteter. Även på Facebook är de med. Jag anser att hemsidorna
skall gälla för information m.m., man kan
sen på Facebook informera om vad som
är nytt på hemsidan. Alla är ju inte inne
på Facebook. Vill man sen skicka ut information, som inte skall vara allmän kän-

SHCF Förbundsstyrelsen
c/o Malin Månsson,
Bodaredal 330, 446 93 Skepplanda.
E-post: shcf@shcf.se
nedom, kan man ju använda mail till sina
medlemmar.
SHCFs hemsida behöver nog uppdateras lite oftare, där finns t.ex. ingen länk till
den nya hemsidan hundkappsverige.n.nu,
som nu kommer att delvis ersätta tidningen med reportage osv från svensk hundkapp.
Jag kan tänka mig att hjälpa till med att
göra en årsbok av innehållet på den nya
hemsidan. Jag skulle föredra att varje inlägg har en rad med datum och bana, det
skulle underlätta när man senare på åren
skall plocka fram texterna i rätt ordning.

Bildbank för SHCH
Det är svårt att få tag på bilder till en årsbok, bilderna på era hemsidor har för låg
upplösning. Jag kan ta på mig jobbet med
att skaffa en bildbank för detta, med bilder
från alla banor och tävlingar. Den kommer
sen att kunna användas av klubbar och
medlemmar. Om SHCF går med på det så
kommer mera info senare.

Bo Norevik
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