
 

 

 

 
 

 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
 
Ordförande  Una Modig 
Vice ordförande  Jan Helgesson 
 
Sekreterare  Maritha Nordström 

  
Kassör  Solveig Marklund 
 
Ledamöter  Camilla Johansson (fram till 210101) 

Jonas Svensson (fram till 201227) 
Ann-Christine (Anki) Sinkkonen 
  

Suppleanter  Linus Ikonen (Fram till 200625) 
  Isabella Ståhl 

Christel Tevin 
 
 
 
Styrelsens arbete 
Styrelsen har under året haft 18 protokollförda möten, ett av dessa har skett fysiskt, resten har 
avhållits som telefonmöten. 
Detta år som präglats av Covid-19 har inte tävlingsledarkonferenser, bangruppsträffar eller 
domarkonferenser hållits. Kongress hölls på ett nytt spännande sätt, digitalt, detta på grund av ett 
nytt virus börjat härja i värden, Covid -19. Lördagen den 5 april hölls kongressen med 25 deltagande 
ombud. 
Antalet anslutna sällskap har varit 10 stycken. Styrelsen har underrättat sällskapen om beslut 
genom att skicka ut mötesprotokoll och skrivelser till den som sällskapet angett som mottagare. Även 
SHCF:s Facebooksida har använts som extra informationskanal.  
  
Efter utvärdering från 2019 års arbete med revidering som fungerade bra så beslöt FS att arbeta även 
detta år på samma sätt med regelverksrevideringen.  
 
Styrelsen har under året även svarat på en del remisser som har berört hundkappen. 
 
Som ordförande vill jag tacka styrelsen, sällskapen och alla övriga funktionärer för ert engagemang, 
ert positiva sätt att ta tag i problem, lösningar för att kunna hålla igång tävlingar och träningar trots 
pågående Coronapandemi. Ett fantastiskt roligt och ibland lite påfrestande år. Tack! 
 
Organisation 
Styrelsens ledamöter har hanterat den löpande verksamheten med hjälp av utsedda funktionärer. 



 

 

Linnea Burman har ännu ett år ansvarat för att tävlingsledarlistorna har uppdaterats och 
distribuerats till sällskapens tävlingsledare.  
Registergruppen har ansvarat för resultat och rankinglistor med mera.  
Gruppen har bestått av Bo Ländin, Lars Marklund, Krister Sandberg. Registeransvarig från förbundet 
var Camilla Johansson. 
Bangruppen har bestått av Mikael Olsson och Nils Marklund som genomfört de besiktningar som 
skulle genomföras. Bangruppensansvarig från förbundet var Jonas Svensson.  
En framtidsgrupp har påbörjat sitt arbete för att försöka öka intresset för sporten. Gruppen består av 
Malin Månsson, Anki Sinkkonen, Steinar Holmkvist, Claes Trulsson, Peter Lindström. Ansvarig från 
förbundet var Jan Helgesson. 
Håkan Sevholt har presenterat ett förslag på ett nytt spel, en grupp håller på att bildas för att jobba 
vidare, Ansvarig från förbundet var Jan Helgesson. 
Stort tack till alla er! 
 
Sporten 
Under året genomfördes 29 tävlingsdagar och 5 tävlingsdagar blev inställda, på landets olika banor 
och genomförandet av tävlingarna har hållit en hög kvalité. Det var 1364 starter, varav 790 
greyhoundsstarter och 558 whippetstarter, för övriga raser var det 16 starter. 
Årets SM-special arrangerades av SHS och 7HS i samarbete med SHCF. Tävlingarna hölls annorlunda i 
år utan den vanliga SM-veckan på grund av pandemin. Trots detta så genomfördes SM-specialen på 
ett säkert och ansvarsfullt sätt och höll en sportlig mycket hög klass.  
Tävlingsansvarig för förbundets räkning har varit Camilla Johansson. 
 
Djurskydd 
Djurskyddet har under året fortsatt varit en viktig fråga för vår sport. Vi arbetar med 
djurskyddsfrågor genom vårt regelverk och genom banbesiktningen och underhållet av våra 
bananläggningar. Vidare samlar vi in, framförallt via domarrapporter, olika data för att kunna dra 
statistiska slutsatser av genomförda förbättringar eller belysa områden i behov av förbättring i vårt 
djurskyddsarbete. Här vill vi uppmana klubbarna att vara bättre på att sända in domar- och 
veterinärrapporter till SHCF så vi får en mer komplett överblick. 
Det har tagits 3 dopingprov varav 2 inte gick att analysera samt 1 var utan anmärkning.  
 
Marknadsföring och media  
2020 producerades en årskalender med fantastiska bilder med våra planerade tävlingsdagar 
noterade. Sällskapen har på olika sätt även under detta år kämpat med att visa upp vår sport på ett 
beundransvärt sätt. Styrelsen uppskattar väldigt mycket alla initiativ att skapa positiv 
uppmärksamhet till vår sport! Tack till alla er! 
 
Slutord 
Året som blev som det blev när det inte blev som det skulle. 
Trots detta har vi tillsammans gjort ett fantastiskt år, Vi har tagit ansvar, följt alla råd och 
förmaningar från regering och olika myndigheter. Vi har lärt oss hålla avstånd, tvätta händerna och 
inte resa i onödan för att sen få resa som vi ville. Vi är med andra ord väldigt flexibla och klarar mer 
än vi tror. 
Förbundsstyrelsen vill tacka alla sällskap och hundkappare och övriga intresserade som hjälpt till att 
genomföra ytterligare ett konstigt intensivt år med fantastisk hundkapp. 
 

Förbundsstyrelsen. 


