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insändare till tidningen.

Nina har ordet!
Trassla inte till saker genom att
komma dragande med fakta!
Jo, nu gör vi det!
Några sällskap i Sverige har tidigare meddelat att de vill kalla till extra Kongress för
att avsätta förbundsstyrelsen. Bakgrunden sägs vara missnöje med hur styrelsen
valt att hantera vissa frågor. Styrelsen har
försökt bemöta kritiken och erbjudit olika
lösningar, men det har inte tagits emot
positivt. ”Styrelsen ska ersättas med en
ny styrelse.” Som ett led i detta har Förbundsstyrelsens ordförande avgått och
förbundet har ingen vice ordförande som
kan ta vid. Hundkappsporten är i fryst
läge.

Först en förklaring: vad eller vem är
kongressen?
Kongressen består av medlemmar som är
valda på era lokalklubbars årsmöte. Dessa
medlemmar kallas ombud/delegater vid
kongresstillfället.
Vid olika skrivelser där man hänvisar
till att kongressen har tagit ett beslut så är
det alltså era valda klubbkompisar som är
beslutsfattare.
Förbundsstyrelsen ser då att det är
samtliga medlemmars vilja att driva igenom vissa beslut, t.ex. boxvalet, mm. Förbundsstyrelsen förmedlar sedan kongressens beslut via kongressprotokollet.

Avstängning av medlem

Omslaget: Lucky Luke, Avelsloppsvinnare, Ägare/tränare: Britt-Marie
och Jan Jacobsson. Uppfödare: Eva
Jacobsson. Foto Lena Lindroth
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Ett ärende som behandlades vid kongressen är avstängningen av en medlem.
Beslutet från ansvarsnämnden, som är
den instans som fattade beslutet om avstängning, kom visserligen till förbundsstyrelsen några dagar efter kongressen,
men förbundsstyrelsens arbete med ärendet var sedan tidigare avslutat.
Ärendet granskades av revisor Lars

Wicander, som gav förbundsstyrelsen kritik för att ärendet dragit ut på tiden, en
kritik som styrelsen delade och tog till sig
med uppdraget att se över sina rutiner så
att denna typ av ärenden framöver ska
kunna handläggas skyndsamt. Kongressen godkände denna rapport och gav den
avgående styrelsen ansvarsfrihet. Därefter tillsattes en ny förbundsstyrelse.
Kort efter kongressen kom en begäran
från granskningsutskottet (en av ledamötena har avsagt sig att vara delaktig i detta
ärende), de ville granska förbundsstyrelsen hantering av det behandlade ärendet.
Med anledning av att kongressen redan
granskat, kritiserat men godkänt hanteringen av ärendet så avslog den nya förbundsstyrelsen granskningsutskottets begäran. Ärende ansågs avslutat och den
gamla styrelsen som hade skött ärendet
hade fått ansvarsfrihet. I ett tidigare protokoll har förbundsstyrelsen lämnat en
redogörelse över vad som har hänt under ärendets gång och en mer omfattande
förklaring varför man anser att ärendet är
avslutat.
Granskningsutskottet gick efter Kongressen ut med ett mail och ville ha ordförandenas stöd för att kalla till en extra
kongress för att diskutera hur den gamla
styrelsen skött avstängningsfallet, samt
den nya styrelsens vägran att lämna ut
dokumenten.

Angående konflikt inom förbundsstyrelsen.
Granskningsutskottet och ordförande i
SHS skickade därefter i maj, ett mail till
samtliga ordföranden där de meddelade
att de ville ha ett möte med alla ordföranden, för att diskutera vice ordförandets
Robert Hanebrinks avhopp, och sekreteraren Malin Månssons time-out och på
det mötet bestämma om att eventuellt
kalla till extra kongress. Man var också
djupt oroad över hur ordförande ledde
styrelsearbetet. Den nämnda time-outen
orsakades av belastningen på dennes jobb
och ska alltså inte tolkas som ett tecken på
problem inom styrelsen.
I samband med detta tillsatte ordförande i förbundsstyrelsen en intern utredning där Lars Wicander i egenskap
av revisor och tidigare ordförande, intervjuade alla styrelsemedlemmar om deras
uppfattning av arbetet i styrelsen och dess
ledning.
Resultatet av denna utredning visade
enighet inom styrelsen och att alla hade
förtroende för ordföranden och tyckte att
formerna för arbetet i styrelsen fungerade
bra. Dock hade alla upplevt de första månaderna som mycket belastande då all tid
och kraft lagts på konflikter till största del
initierade av fallet med avstängningen av
en medlem som skett under föregående
kongressperiod. Det arbete man upplevde som det viktiga fick stryka på foten
vilket alla upplevde som frustrerande och
allt annat än inspirerande.
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Förslag på lösning från förbundsstyrelsen:
Lars Wicander uppdrogs också att fundera ut en lösning som skulle kunna ena
hundkappsverige och rädda situationen
med så liten skada som möjligt. Detta förslag, som styrelsen ställt sig bakom, gick i
stora drag ut på att;
– utreda hur avstängningsärendet har
skötts för att säkerställa att de problem
som uppstått under vägen inte ska hända
igen
– se över de hinder som finns i våra
styrdokument genom att ge några kunniga medlemmar uppdraget att titta på
stadgar och regelverk och som kan hjälpa
såväl som att avlasta styrelsen i dessa frågor
Därutöver ville utredaren, och förbundsstyrelsen, kalla till en extra kongress
i samband med SM och välja en ny vice
ordförande. Några ordförande/sällskap
har ställt sig bakom detta förslag, några
sällskap är inte nöjda utan ville kalla till
en extra kongress för att avsätta styrelsen och/eller reda ut förbundsstyrelsens
problem.

Framtid.
Förbundsstyrelsen ville först och främst,
tillsammans med SkHK, genomföra ett
bra och trevligt SM.
Ett av årets viktigaste arbete var, och
är fortfarande, att arbeta om, uppdatera
och modernisera regelverket och därefter
vår stadga så att de fungerar utan att förbundsstyrelsen ska behöva ta panikbeslut
i olika akuta frågor. Som det ser ut idag, så
leder E 20 rakt in i förbundsstyrelsen. Det
är frågor som kommer in i hög hastighet
och som kräver akuta svar.
Man förväntar sig flexibilitet men samtidigt rättvisa för alla. Vi som sitter i förbundsstyrelsen ville ha ordning och reda,
vi ville ha ett regelverk och stadgar som
fungerar i den hundkappvärld vi lever i
idag. Vi ville inte hela tiden och uteslutande släcka bränder, vi ville arbeta långsiktigt och stabilt.
En styrelse måste också försäkra sig
om att de löpande uppgifterna som tillhör
förbundsstyrelsen fungerar och där står
vi just nu inför en viktig utmaning då en
av hundkappsveriges viktigaste personer
behöver avlastning i sitt administrativa
uppdrag.

Vidare ville styrelsen se till att alla beslutade insatser om marknadsföring skulle bli verklighet och styrelsen ville också
arbeta med att knyta de kontakter som
kongressen har beslutat om.
Alla dessa uppgifter har fått stryka på
foten i och med det arbete som lagts ned
på att hantera de uppkomna kriserna.
Nu är styrelsen i en situation där det
varken finns vice ordförande eller en ordförande. Ordförande har avgått då denne
inte längre vill arbeta i en organisation
som inte accepterar och respekterar varken styrelseledamöter eller demokratiskt
tagna beslut. En organisation där det är
accepterat att svärta ner ett förbund via
sociala medier, skapa uppviglingar ordföranden emellan för att man inte får som
man vill och där man bidrar till spridning
av faktafel. Kongressen var själv där och
tillsatte en styrelse och en ordförande, två
månader senare vill man avsätta alla. Hur
tänker man då?
Avslutningsvis kan vi bara konstatera
att klimatet inom svensk hundkapp har
hårdnat. Många medlemmar går hårt åt
sina kamrater och framförallt de förtroForts sid 22

Avelsnytt

Födda
Greyhound
Född dag
14-05-26
14-05-15
14-03-20
14-02-17
14-02-12
14-01-01
13-09-21
13-03-20

Whippet

14-05-15
14-01-08

Hane
Hallucinate
Honky Tonk
Ruff
Tough Hombre
Sorrento
No More Legend
Mustang Mission
Trent Lee (USA)

Moon Quake Shake
Ylvas
Ringdove Jamiroquai Pandora

Italiensk Vinthund
14-06-02

Tik
Rosa Parks
Minerva
I am
Wilhelmina
Playa Marina
Hazel O'Hannah
Crimdon Sirens
Slippery Anna

Sirius Trillo

Tons Of Toffee

Född H+T
2+1
2+6
2+5
4+2
5+5
1+7
1+2
1+6

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

Uppf/Kennel
Almandins
Top-Flight
Hankos Grey
Hultings
Teuvo Sahi
Qetesh Kennel
Crimdon
Ravage

Ort
Vällingby
Kovland
Trelleborg
Västerhaninge
Haninge
Årsunda
Skellefteå
Töllsjö

Tel
08-76 13 39
072-203 94 16
070-482 77 36
08-530 237 08
08-777 45 19
0730-29 11 86
0910-329 12
070-796 03 85

4+1
2+5

1+1
0+1

Goat- Wool
Metropolitan

Västerhaninge
Kovland

08-530 230 32
070-536 61 3

2+1

2+1

Cininas

Heby

070-204 82 37

Parade
Parade
2014-01-16

Whippet

2014-02-08

Hane
Ruff

Tik
I am

Uppf/Kennel
Hankos Grey

Ort
Trelleborg

Tele
070-482 77 36

Invincible

Koruna

Moneystep's

Blåsmark

0911-390 93

Tik
Rosa Parks
Secret O'Sarah
Mis Corona
Crimdon Tess
Backyard Baby
Ballymac Camp
Crimdon Tamar
Westmead Grainne
Yagga Wagga
Balla Singoalla

Uppf/Kennel
Almandins
Quliqa
Ola Sjödin
Lapportens Kennel
Heartlines
Stella Dogs
Crimdon
Stella Dogs
Hannemoon
Annelie Svarvén

Ort
Vällingby
Hammenhög
Östersund
Boliden
Gnarp
Bollebygd
Skellefteå
Bollebygd
Vretstorp
Enskede

Tele
08-76 13 39
070-565 20 66
0761-12 59 60
073-836 66 63
0652-240 09
033-28 82 20
0910-329 12
033-28 82 20
0582-910 49
070-778 00 72

Planerade Parningar
Paras
2015-06
2014-12
2014-11
2014-12
2014-07
2014-07
2014-06
2014-05
2014-04
2014-04

Hane
Razldazl George
Elf
Line Of Fire
Bling It On
Droopys Maldini (Irl)
Kerberos Pearl
Westmead Lark
Kinlock Brae (USA)
Ace of Hearts
Wyat Earp
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Årets hundar 2013
Årets Hund:

Sorrento

Sorrento (Rumble Impact - Air Song) ägs
av Mona Augustsson som tävlar för Stockholms Hundkapplöpningssällskap. Han
är uppfödd av Almandins Kennel.
Motivering:
I mycket hård konkurrens med hundar
som; I Am Knatte, innehavare av EM-titel
på medel för hanar samt flertalet banrekord, Mr Benchmark som har ofantligt
många segrar och många med best of day,
No More Legend, den urstarke och still
going strong och numera veteranen, som
var 2:a i öppna SM med årets snabbaste tid
från semifinalen på medeldistans i Skellefteå, Risto som vann både semi- och final i
öppna SM, Super Superior som i sin första
start för året satt banrekord i Simrishamn
samt var finalist i SM och Wyat Earp, den
unge sprint SM-vinnaren. Ur denna fantastiska samling av hundar utkristalliseras
den för året 2013 än lite mer fantastiske
Sorrento!
Sorrento vann semifinalen den 15:e juni
samt finalen i det Svenska Derbyt, han
vann Advantage Masters, det prestigefyllda medeldistansloppet i tuff konkurrens
och han var 4:a i Öppna SM. Han innehar
dessutom banrekord på Borås Greyhoundpark, taget i november, och han har årsbästatider på medeldistans på vältävlande
banor såsom Åkersberga Greyhoundpark
och Landskrona Greyhoundpark.
Att vara matte till Sorrento det här året
har förstås varit helt fantastiskt, men inte
alls enkelt. Mona Augustsson har nämligen haft problem med sitt ben och därför
inte själv kunnat träna sin hund. Istället har
hon, som en sann hockeyförälder, skjutsat
runt honom till träningar och tävlingar.
Jag har fått så mycket hjälp av så många
vänliga personer, jag har varit hos min
bror Bosse Ländin minst en gång i veckan,
sen har Bitte och Tommy Söderberg hjälpt
mig vid tävlingar och flera andra också
förresten, konstaterar Mona tacksamt.
Att Sorrento skulle bli en stjärna var
det många som förutspådde. Mona berättar att redan när Sorrento sprang något av
sina första tävlingslopp så sa Lasse Wicander att han hade ett sådant fantastiskt kliv!
Lasse trodde absolut att den här hunden
skulle gå långt. Jag ser ju inte sådana saker,
men han fick ju rätt skrockar Mona. Sorrentos styrka ligger nog till stor del i det
där klivet, fortsätter hon. Han är ju inte
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alltid först ut ur boxen men ändå oftast
först in i första sväng.
Att Sorrento blev Monas hund får hon
tacka de andra valpköparna för. Han var
sist kvar förstår du, säger Mona. Så jag fick
aldrig välja. Det brukar jag reta de andra
som köpte hanvalp i den kullen för. Nu
har ju Sorrento själv fått valpar och då fick
jag ju välja nästan vilken jag ville - så nu
får vi väl se hur det går.
Säsongen 2013 var en sagolik resa men
allra högst värderar Mona segern i Svenskt
Derby, just att han vann båda omgångarna
och den spännande uppgörelsen med No
More Legend i finalen, den kommer jag
aldrig glömma, säger Mona.
Inför 2014 hoppas förstås Mona att Sorrento ska visa samma takter på banan, och
hittills finns inget som tyder på annat. Nu
kommer det många nya lovande hundar,
konstaterar Mona, så man vet ju aldrig
men en SM-seger skulle sitta fint. Hur som
helst, säger Mona, så är han min stjärna.
Han är världens goaste hund, lite pipig
kan han allt vara men då är det oftast för
att han vill att jag ska gå upp ur sängen
så han kan få gå upp och lägga sig där.
Och visst ska han väl få sängen, denna
makalösa kapplöpningshund som kan allt
- Sorrento!!
Övriga nominerade: I am Knatte, Mr
Benchmark, No More Legend, Risto, Super
Superior & Wyat Earp
Årets Tik:

Hazel O’Hanna

Hazel O’Hanna (Back O´Bourke - Hot
Green Chili) ägs av Katarina Lindberg och
Tommy Johansson och tävlar för Gästrike
Hundkapplöpningssällskap. Hon är uppfödd av ägarna som tillsammans innehar
Qetesh Kennel.
Motivering:
Hazel O´Hannahvann både semi och final
i EM för tikar på medel, hon vann Västsvenskt Derby mot fint motstånd och hon
var tvåa i SM för tikar endast 1 hundradel
efter segrarinnan. Hon var tvåa i St Leger,

endast 1,5 tiondel efter den makalösa finska hunden Deniew Snowtow som i aktuellt lopp satt nytt banrekord på distansen.
Hon var också, som enda tik, inbjuden
till Advantage Masters, som är ett inbjudningslopp där de för tillfället bästa medeldistanshundarna bjuds in.
Det som varit speciellt under året med
Hazel O´Hannah är att hon tidigare visat
att hon står lång distans och att vi i år vågade testa av henne, berättar uppfödaren,
ägaren och tränaren Katarina Lindberg.
Att hon står distansen hade hon visat året
innan, och nu bevisade hon återigen att
hon har den styrka och uthållighet som
krävs genom det imponerande lopp hon
gjorde i St Ledger. Hon drog iväg i starten men höll ändå hela vägen in, endast
knappt slagen av den finske urstarke Deneview Snowtow. I övrigt under säsongen
så hade hon lite tur i SM berättar Katarina,
där hon kom med till final på en 4:e placering. Förhoppningarna var inte de största
då hon nyligen kommit ur valpveckan,
men med lite tur och sedan upp till bevis
så fixade hon en fin 2:a placering slagen
endast med EN hundradel av finske hunden Joynight. Därefter bar det neråt Borås,
där denna fina tik tog den prestigefyllda
titeln Europamästare för tikar (på medel).
Jaaaa säger Katarina, jag vet knappt vad
jag ska säga om denna tik! Hon är en hund
som bara finns. Aldrig skadad och aldrig
sjuk. Alltid lycklig! Hon är en träningsnarkoman utan dess like, och Katarina
avslöjar att hon har en liten förhoppning
om att Hazel O´Hannah ska utvecklas till
att ha samma fina långdistanslöpstil som
Sveriges nuvarande och hittills ohotade
långdistansdrottning O´Såfina.
Vad som gör henne så bra tror Katarina
är hennes envishet. Hon är envis och dryg,
och hon tjatar sig till det hon vill ha. Och
det har hon visst efter sin mamma! Vill
hon så gör hon det, vill hon inte ja då blir
hon skeptisk. När hon var liten valp och
fick på sig ett halsband för första gången,
vid 8 veckors ålder, då gick hon in i ett
hörn och tjurade. Det passade henne inte
alls att få på sig något sådant äckligt! Men
hon har något speciellt, hon är uppfödd
här hemma och jag visste direkt att det var
henne, bara henne som jag ville ha kvar
säger Katarina. Jag var så rädd att hon
skulle gå iväg som parningsvalp. När jag
insåg att ägaren till Back O´ Bourke valt en
annan valp, ja då var jag så lycklig så jag
visste knappt vart jag skulle ta vägen, jag
grät av lycka! Hon är så speciell, hon har
en räv bakom örat hela tiden.
Inför detta år är siktet inställt på SM,
men vi vet inte när hon löper riktigt nästa
gång fortsätter Katarina. Hon fick ett helt
gäng fantastiska valpar i januari, efter No
More Legend. Hon har hämtat sig väldigt
fint, och om hon är i riktigt kanonform, ja
då siktar vi på stayerloppet på Europaderbyt i Borås i augusti. Det skulle vara en
dröm att få ställa upp i, avslutar en stolt
uppfödare, tränare och ägare!
Övriga nominerade: Mustang Minogue,
O´Såfina, Secret O´Sarah & Zonda
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Årets Sprinter

Wyat Earp

Jacobsson är en annan rutinerad hundkappares förtjänst. Min yngste son hade
bestämt att Buffalo Bill skulle bo kvar
hemma berättar Eva, men så kom en vän
på besök och hon plockade ut Wyat Earp
direkt och sa att ”den borde du behålla!”.
Vi skulle ju egentligen bara ha en valp
kvar men de där orden liksom fastnade
i mitt huvud, så båda fick stanna, säger
Eva. Och det har hon förstås inte ångrat
en minut.
Inför 2014 satsar Wyat Earp återigen
inför SM men denna gång på medeldistans. Klart att man vill ha en hund som
klarar alla distanser och jag har ingen
anledningar att tro att han inte kommer
att fixa det. Och den där Wyat Earp, han
verkar ju vara en möjligheternas hund, så
varför inte?!
Övriga nominerade: Bluff Buff, Mr
Benchmark, Secret O´Sarah & Undercover
Årets Rookie

Wyat Earp
Wyat Earp (Delwood Senior - Tiger Lilja)
ägs och tränas av Eva Jacobsson och tävlar
för Stockholms Hundkapplöpningssällskap. Eva Jacobsson är också uppfödare
till Wyat Earp, såsom hon var åt Wyat
Earps mamma Tiger Lilja.
Motivering:
I Kategorin Årets Sprinter hade alla de nominerade hundarna ungefär likvärdigt antal segrar och klass 1 tider. Det som skiljer
ut Wyat Earp från resterande nomineringar är att han förutom sin fantastiska debut
och SM-prestation även innehar hela två
årsbästatider under 2013 på två mycket
vältävlande banor. På Skellefteå, där årets
SM hölls samt på Åkers Kanal, som alltid
har många tävlande under året.
Wyat Earp är också Årets Rookie, en
nyhet som får ägaren och tränaren Eva att
nästan behöva sätta sig ner!
Wyat Earp tog sin licens precis innan
årets SM. Han hade fått en muskelinflammation under början av säsongen som
försenade debuten och resan till SM var
nästintill inställd, men efter att ha gått sitt
licenslopp på tiden 18,68 kändes de annars så väldigt många och långa milen
till Skellefteå som självklara. Väl på plats
valde Eva att starta honom i SM trots orutinen med tanken att i SM kommer han
att få möta rutinerade hundar och oavsett
om han tar sig vidare eller inte så blir det
troligen inte så stökiga lopp. Men Wyat
Earp vann kvartsfinalen och tog sig även
vidare från semi och innan Eva hunnit
förstå vad som hänt så pratade plötsligt
alla om Wyat Earp, unghunden som nu
var i SM-final.
Klart att jag förstod att han hade kapacitet, säger Eva, i sitt första lopp från bur
så gjorde han en usel start (6,33) men kom
ändå in på 18.86. Men att han skulle gå till
SM-final, och dessutom vinna, det kunde
jag ju aldrig drömma om. Som hund är
Wyat Earp lite utav en diva. Han vet sitt
eget värde, är noga med att hålla reda på
sin matte och han sitter allra helst i knät
i tv-fåtöljen på kvällarna. Han ser, enligt
matte Eva, inte ut som en kapplöpningsstjärna, egentligen skulle jag trott, säger
hon, att hans bror Buffalo Bill, som också
bor kvar hemma, skulle vara bättre.
Att Wyat Earp blev kvar hos familjen

som veteran tror Maria beror på en god
kombination av en fysiskt mycket stark
och tålig hund och en portion tur. Han
kom igång att tävla ganska sent och har
dessutom varit skadefri och det har förstås haft stor betydelse.
Att Crimdon Cobra hamnade hos Maria beror på att hon var ägare till hans
mamma, Uptown Girl, som lånades ut till
Crimdon Kennel. Valet av just honom berodde på hans temperament, han var så
framåt som valp och det föll vi för, säger
Maria. Crimdon Cobra fyller 7 år under
2014 och det är därför mycket osäkert om
han kommer att beträda ovalerna igen.
Kanske, kanske till SM säger Maria längtansfullt, han är ju fortfarande fräsch så
vem vet. I så fall får vi än en gång se upp
för den blåa blixten från Kvisselby, han
som är bäst när det gäller.
Övriga Nominerade: Myran & O´Såfina
Årets Whippet:

Wake Up Call

Se under Årets Sprinter.
Övriga nominerade: Al Vinn, Captain
Kidd & Lucky Luke
Årets Veteran

Crimdon Cobra

Crimdon Cobra (Westmead Lark - Uptown Girl) ägs av Maria Karlsson och Ove
Östberg och tävlar för Midlanda Hundkapplöpningsklubb. Han är uppfödd av
Crimdon Kennel.
Motivering:
Crimdon Cobra har tävlat hela säsongen
2013 som veteran, han vann veteran-SM
och har hållit en hög och jämn kvalitet
hela säsongen. På sex starter har han bara
varit utanför prispallen vid ett tillfälle,
och han har under hela säsongen mött bra
motstånd.
Ägaren Maria Karlsson beskriver
Crimdon Cobra som kolugn, han hetsar
inte upp sig i onödan. Han bryr sig inte
om katter och rådjur berättar hon, och när
vi defilerar på banan innan ett lopp så går
han ibland bakom mig. Om jag var publik
skulle jag aldrig tro på den där hunden
som ser så ointresserad ut. Men, fortsätter
hon, när han kommer till burarna ändras
allt detta. Och Crimdon Cobras främsta
styrka, säger hon, är just hans startsnabbhet. Att han har blivit så framgångsrik
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Wake Up Call (Gambler - Mocca Mousse)
är uppfödd av Axrace Kennel, ägs av Mike
Berglund och tävlar för Sjuhäradsbygdens
Hundkapplöpningssällskap.
Motivering:
När det gäller Årets Whippet så var valet
allt annat än lätt. Till slut enades styrelsen
om Wake Up Call. Hon har haft ett fantastiskt år med seger i Tik-SM där hon sprang
in på en snabbare tid än de som sprang
Öppna SM. Hon vann anrika Kråkwhippeten på Boråsbanan, där hon besegrade
två av de övriga nominerade i denna kategori, Xanté och Grimar,och Cimbrias nya
serietävling Whippet-pokalen. Hon vann
totalt 8 lopp under säsongen, samtliga på
klass 1-tider, hon tog inte mindre än 3 banrekord och hon innehar 6 årsbästatider!
Wake Up Call är historisk genom att
hon är första hund, och tik, att namnge
den första Årets Whippet!!!
Jaaa det var ett fantastiskt år, inleder
ägaren och tränaren Mike Berglund. Vi
har ju varit i väg i stort sett varje helg.
Och en SM-titel för andra året i rad är fantastiskt, men nästan än mer imponerad är
Mike över hennes förmåga att gå alla distanser, allt från whippetrace korta distans
till den längsta distansen på rundbana.
Vi testkörde henne på 780 meter berättar
Mike, och hon kom in bara sex tiondelar
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över det gamla och smått omöjliga banrekordet som den fantastiske Banana Split
har. Hon bara maler på i den hastighet
hon har, det såg i och för sig ut som att hon
ökade lite på slutet, men det kan ju också
vara så att de andra började slå av lite på
farten småskrattar Mike lite nöjt.
Men en SM-titel för andra året i rad, ja
lite ödmjukhet är väl på sin plats fortsätter Mike. Jag vet många som hållit på med
detta länge och suktar efter en SM-titel,
jag känner mig enormt privilegierad över
att ha fått två SM-titlar med mig hem.
Wake Up Call är lite av en träningsfreak. Hon har just nu 7 valpar hemma i
valplådan som är tre veckor gamla och
hon är visst en mycket duktig mamma.
(Feb 2014, reds anm). Men så fort de sover, då vill hon ut på promenad. Och det
är inte vilken promenad som helst. Nej,
säger Mike, det ska gå i raskt tempo. Får
hon inte springa, ja då ska det gå undan!
Hon gillar verkligen att ta i, och hon älskar
att springa bredvid cykel, vilket hon då till
sin stora besvikelse inte får göra för tillfället. När stallkamraten får komma iväg och
träna, då blir hon sur. Har man packat
väskan kvällen innan, då lägger hon sig
bredvid den och flyttar sig ogärna därifrån. En mycket god egenskap som hon
har, säger Mike, är att hon är så lugn. Hon
kan verkligen koppla av, både hemma och
på banan. Hon kan till och med lägga sig
ner och somna mellan de olika heaten i
whippetrace. Men när hon kommer ner
till startboxen, både på rundbana och på
rakbana, då tänder hon till!
Att Wake Up Call hamnade hos Mike
och hans familj var lite av en tillfällighet.
Familjen skulle åka iväg på en resa, och
det passade inte alls att ta hem en valp.
Men så föll det sig som så att deras kompisar tog en hanvalp från Axrace Kennel,
och där fanns en tik kvar som tidigare
varit tingad, men som nu åter var till salu
och det kändes direkt att det var något
speciellt med denna fina svarta tikvalp.
Inför kommande säsong är förväntningarna inte så väldigt höga. I första
hand kommer valparna och sedan får vi
se vilken form hon är i säger Mike. Det
skulle förstås vara SM fortsätter han lite
dröjande, om hon är i fin form då. Men
annars så hoppas vi väl på att få komma
ut en hel del under säsongen, kan hon ta
sig till final i SM så är vi mer än nöjda. Det
kommer många duktiga tikar ut på banorna i år, vissa av dem som startade så smått
under förra året och en del som kommer
att debutera nu i början på säsongen. Vi
ser fram emot att se Wake Up Call ute på
de stora ovalerna, och Wake Up Call låter
hälsa att det ser även hon fram emot!
Övriga nominerade: Bull Fighter, Grimar, Moon Quake Shake & Xanté
Årets Whippet Tik

Wake Up Call
Se ovan, blev även Årets Whippet.
Övriga nominerade: Met Anna-Bolena,
Met Arabella, Xina & Ylva
Årets Whippet Sprint

Moon Quake Shake
Moon Quake Shake (Gryphon - Aye) ägs
och tränas av Katarina Nilsson och tävlar
för Örebro/Norrköpings Hundkapplöpningssällskap. Moon Quake Shake är
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året. Det blev ju aldrig en sprintklass i SM
i Skellefteå men blir det en i år då vet vi
vem som kommer stå på startlinjen. Och
för den som vill vinna Sprint SM är Moon
Quake Shake hunden att slå!
Övriga nominerade: Grimar, Invincible, Xanté & Xavi
Årets Whippet Veteran

Marrachino

uppfödd på Ghan Buri Ghans kennel i
Tyskland.
Motivering:
Årets Whippet Sprint var inte helt enkelt
att utse detta år. De högst nominerade var
så jämna att det sista avgörandet kom genom inbördes möte mellan Moon Quake Shake och Xanté. MQS vann Derbyt,
Xanté vann Masters. Derbyvinsten ansågs
vara en större prestation än att vinna Masters, även om skillnaden är hårfin. Det är
två fantastiska hundar, men MQS fick gå
vinnande ur denna strid. MQS har slagit
två banrekord på kort distans samt vunnit
mest prispengar.
Att vara matte till Moon Quake Shake
beskriver Katarina Nilsson som helt fantastiskt. Han gör ju aldrig några dåliga
lopp, konstaterar hon. Förra året började
han säsongen med att slå banrekord på
Västeråsbanan, ett banrekord han sedan
putsade och därmed blev den första whippet någonsin att springa under 19 sekunder på den banan. En annan härlig seger
var att vinna över Xanté och grabbarna i
Whippet Derby på Åkerskanal!
Det som gör Moon Quake Shake så
framgångsrik tror Katarina är hans vilja
och hans löphuvud. Han är så otroligt fokuserad, fortsätter hon. Han vet precis när
det gäller och när det inte gäller. För lika
viktigt är det att kunna koppla av, och
det kan Moon Quake Shake. Hemma är
han en riktig slöfock, och en knähund, en
riktig gosig hund helt enkelt, säger Katarina.
Moon Quake Shake är importerad från
Tyskland. Han är resultatet av en omparning där man i den första kullen fick
fram flera hundar med mycket stora framgångar nere i Europa. Katarina hade av en
slump besökt kenneln några år tidigare.
Och när hon en dag såg att de skulle göra
om samma parning ringde hon och ställde
sig i kö. Helst ville hon ha en svart valp.
Jag ville så gärna ha en svart whippet. Nu
föll det sig så att den enda som fanns kvar
var just en svart sådan, självaste Moon
Quake Shake. Ja, nog är det lite märkligt
att man nästan köper en hund på postorder - och sen blir den värsta stjärnan,
filosoferar Katarina märkbart stolt över
sin skyddsling.
Under 2014 hoppas hon på en SM titel
då SM i Landskrona är det stora målet för

Marrachino (BS Jonathan - El Ponyta) ägs
av Torsten Axelsson och tävlar för Sjuhäradsbygdens Hundkapplöpningssällskap. Han är uppfödd av Kennel Axrace
som innehas av ägaren själv, alltså Torsten
Axelsson.
Motivering:
Här är Marrachino given vinnare. Han
har under säsongen varit helt överlägsen
bland veteranerna. Han blev 2.a i SM efter finska elithunden Jykä. Han vann EM
för veteraner före de båda andra nominerade och han blev Själlandsmästare på
Kallerupsbanan. Han sprang på två klass
1-tider under året och vann totalt 6 lopp.
Han fyllde 8 år den 14 januari 2014!
Mitt under säsongen 2013 blev Marrachino 7 1/2 år, han var alltså äldst av alla
tävlande whippets och ändå platsade han
in bland de allra bästa och sprang strax
under klass 1 hundarna hela säsongen
och lyckades även själv erövra några klass
1-tider. Torsten säger att känslan av att äga
och träna en hund som Marrachino är en
känsla av lycka. Han är väldigt glad över
att han höll den klass han hade trots sin
höga ålder.
Det som ger hans fina resultat och hans
enorma kapacitet är uteslutande hans
stam säger Torsten. Han är efter den fina
hanen BS Jonathan och tiken El Ponyta.
Han är bror till Sveriges genom tiderna
bästa whippet Banana Split och den egenägda finpresterande tiken Mocca Mousse.
Marrachino är som sagt en egen uppfödning, men det var den svarta tiken Mocca
Mousse som skulle stanna kvar. Redan
vid El Ponytas första löp, som startade
först vid en ålder av 2 1/2 år, undersökte
Torsten om han kunde få para med BS
Jonathan vid El Ponytas andra löp, och jo
det skulle gå bra. Många valpköpare satt
upp sig på listan, men tiden gick och El
Ponyta gick inte in i något andra löp. Först
efter 17 månader började hon löpa igen,
och då hade många presumtiva valpkö-
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Våren i Tommarp
med hundkapp
Lördag den 10 maj – bokskogen står i sin
skiraste grönska, rapsfälten lyser gult, äppelblommorna i knopp och Cimbria har
tävling på Tommarpsbanan. Ni som missade allt detta är välkomna tillbaka i midsommar – då har vi nya sevärdheter på
Österlen. Hundkappen bjuder på CGRC
Classic. Vädret denna tävlingsdag var
något mulet, men hundarna trivdes – vi
hundägare fixar de flesta väder.
Åtta lopp bjöds publiken på med 18
startande hundar från Danmark – vi är
tacksamma att våra vänner från andra sidan bron kommer över till oss, eftersom
vi har svårt att få till en tävling med enbart skånskt material. Naturligtvis tackar
vi även hundägare från övriga delar av
Sverige, som besökte oss.
Jag får en känsla av att whippets i
Sverige och Danmark har ökat. Dessutom
har kvalitén höjts med hundar som redan
i sina licenslopp får klass 1. Våra banrekord i Tommarp för whippets slogs över
både sprint och medeldistans. Rutinerade
Grimar har nya rekordet på 20,20 på 310
m, men vi kan notera att samtliga 4 hundar i loppet sprang under det gamla. Notera tvåan i loppet – unghunden Sweet
Poppy!! Över 511 m blev det Danmarks
Bantu Biko på 33,75. Även Mambo Jambo
pare kommit och gått. Hur som helst så
föddes 3 hanar och 4 tikar. Cheesecake och
Marrachino blev över, Mocca Mousse var
redan tingad av uppfödaren själv. Vid ett
tillfälle kom två flickor från Karlstad, berättar Torsten. De ville väldigt gärna köpa
valparna. De skulle levereras samtidigt
som det var whippetrace i Norrköping,
men vid veterinärbesiktningen inför avresan tyckte sig veterinären höra blåsljud
från Marrachino. Det blev således bara
Cheesecake som blev såld vid det tillfället. Torsten berättar vidare att han senare
till och med försökte ge bort Marrachino,
med förbehållet att han skulle tävlas, men
veterinärens diagnos avskräckte. Likaså
gjorde faktumet att han var enda valpen
kvar i kullen, och det spekulerades bland
presumtiva valpköpare i vad det kunde
vara för fel på den valpen. Vid 6 månaders
ålder beslutades det att Marrachino fick
stanna, han var inte längre till salu. Han
fick stanna hemma med tikarna, och det
blev ju bra!
Denna säsongen är det Marrachino
själv som bestämmer vad som ska hända.
Så länge han hoppar jämfota framför Torsten inför ett lopp, så ska han få tävla.
Tanken är att han ska få springa både
rundbana och whippetrace. Men, avslutar
Torsten, vi har så pass många hundar så
han kan i lugn och ro själv bestämma vad
som passar herrn!
Övriga nominerade: Mocca Mousse &
Mr Sunsapote

sprang under det gamla rekordet – båda
dessa är unghundar!!
Huvudloppen för greyhounds var
Östersjöpokalen och Silverskölden, två
verkliga klassiker. I båda loppen hade vi
titelförsvararna från förra året till start. I
Östersjöpokalen hade Ace of Diamonds
”problem” med Scroggy Fly hela startrakan – hon förvaltade sitt innerspår, men i
kurvan slet sig Ace of Diamonds lös och
ingen kunde rå på honom. Han försvarade därmed sitt vandringspris.
I Silverskölden är Super Superior och
Winnertip jämsides efter start. Ett jämt
lopp med kämpande Iam Knatte, som i
sistakurvan säkrar andraplatsen, men då
har Super Superior redan säkrat segern.
Detta var tredje året, som SS fick vandringspriset med hem – en verklig prestation.
Cimbria hade tre hemmahundar, som
debuterade. De gjorde detta med bravur –
lägg namnen på minnet; Penny Lane (fick
klass 1 i debuten över sprint), Tapper och
Axa – två syskon, där endast Tapper fick
tid, eftersom tidtagningen strulade.
Vi får passa på att tacka de personer,
som hjälpte oss att genomföra tävlingen,
ingen nämnd och ingen glömd. Vi håller
på att lära upp ny harkörare och tävlingssekreterare, men det kändes tryggt med
rutinerade sådana under tävlingen.
Nu laddar vi för tävlingarna i midsommar med semifinaler i CGRC Classic
redan på onsdagen den 18 juni. Alla är
välkomna!
Gerty

Ace of Diamonds efter seger i Östersjöpokalen för andra året i följd.

Tredje gången gillt för Super Superior, som
tog tredje raka segern i Silverskölden.

CGRC i Tommarp
Då var midsommarhelgen avklarad. Med
veckor av förberedelse inför CGRC med
affischer, flygblad och tidningsnotiser
kunde vi konstatera att vi även hade tur
med vädret och publiken strömmade till.
Många på Österlen, sommarboende eller
fast boende, har som tradition att gå på
hundkapp på midsommardagen. Vi är en
liten klubb, men med hjälp av medlemmar utanför klubben, släkt, vänner och
”gamla” hundkappare, klarade vi tävlingarna till full belåtenhet. När tävlingarna var över var vi mycket nöjda – bra
inkomster via toto och servering.

Kvällen 18/6
Kvällstävlingen den 18 juni bjöd vi på semifinaler i de olika klasserna. Hanarna
över sprinterdistans blev ett rakt lopp på
finaldagen och tikar och hanar blev en
mixad cup, då inte tillräckligt med hundar i respektive cup var anmälda. För
whippets fick vi däremot cup över både
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medel- och sprinterdistans. Jag har full
förståelse för att svenska whippetägare
är lite tveksamma till start när man kan
konstatera att Iwo från Tjekien kommer
med sina hundar – åtta whippets till start
och över sprinterdistans tar han hand om
samtliga sex finalplatser. Utslagna blir
mycket bra svenska whippets, som vi är
vana att se överst på prispallarna. Nytt
banrekord i semifinalen över medeldistans blev det för danske Bantu Biko på
33,50 – här fanns ett ämne för att slå den
tjeckiske vinnaren av andra semifinalen
– men i finalen blev det inte så. Rix (Ivos)
putsar banrekordet på nytt till 33,25.
I tikarnas sprintcup seglar Yvonne Nilssons Curie upp som lite av en favorit inför
finalen, efter vinst i semifinalen på fina tiden 18,09. I den mixade medeldistanscupen blev det favoritvinster av Winnertip
och Super Superior i sina semifinaler. Vår
veckotidning Österlenmagasinet gjorde
ett reportage runt Winnertip – ”1 timme
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Tereza med Vixi - vinnare av whippets
Sprint.

på hundkappbanan”. Det finns att läsa via
vår hemsida under sponsorer – klicka för
vecka 26 – hela tidningen finns där.

Final Midsommardagen
Då var det finaler på midsommardagen.
Tävlingarna började klockan 14.00, eftersom Bygdegården ville ha tillgång till parkering m.m. pga festligheter där på kvällen. Tidpunkten för tävlingar är en chansning i sig. Vid högsommarvärme kan det
var till nackdel för hundarna och publiken
överger oss för stranden. Nu blev det perfekt väder för hundkapp – regnet hängde
i luften och när sista loppet gått kom en
regnskur, men vad gjorde det!
Utöver finalerna blev det fyra graderade lopp – totalt 12 lopp. Vinnare i de
graderade loppen blev Whistler Camolin,
Tyskland, Cashen Charm, Tyskland, Axa,
Cimbria och Alexandrit, Cimbria.
Finalerna för CGRC började med
Whippet Veteran – vinnare Magmatic
Ocean med Ivo från Tjekien. Veteraner
Greyhound togs hem av Föhns/Sötofte
från Danmark. Sprint för whippets vanns
av Vixi – en av Ivos sex finalhundar. Hanarnas Sprint för Greyhounds vanns inte
helt oväntat av Ace of Diamonds. I detta
lopp fick vi se en ny dansk stjärna i Clock
Day – med lite mera rutin kommer han att
vara den som kan ge AoD en match.
I tikarnas sprintfinal, var Mustang
Sally en längd före alla andra direkt i starten. Detta förvaltade hon väl och sprang
ohotad i mål på fina tiden 18.03. Här blev
det tydligt hur viktig starten kan vara.
Mustang Sally en längd före och Ballymac
Camp en längd efter alla andra – kan bara
sluta på ett vis. Till prispallen följde Curie
och Tesla.
Finalerna över medeldistans började

Nina o barnen med Mustang Sally

med whippet – Rix, tidigare nämnd –
det tredje vinnartäcket till samma ägare.
Bantu Biko intog andraplatsen och bäste
svensk blev Mambo Jambo som trea. För
greyhounds över medeldistans blev det
struligt på upploppet, där favoriterna
kom av sig. Orbison tog tillfället i akt
och vann välförtjänt det åtråvärda fina
vinnartäcket. På toton fanns i detta lopp 1
vinnare, vår kioskansvariga Kicki satsade 10 kronor och fick 250 tillbaka – grattis! Super Superior slutade tvåa och bästa
tik i finalen blev Liscanny Maid som trea
– tiderna 31,51, 31,57 och 31,58. Slutligen
CGRC- Puppy – detta gick till Föhs/Sötofte med sin unghund Tacata- en mycket
jämn kamp med systern Penny Lane –
endast 1 hundradel skilde de båda.
Styrelsen tackar Alla, som hjälpte oss
att genomföra dessa tävlingar – ingen
nämnd och ingen glömd.

Orbison (Christian i bakrunden)

Gerty

Heidi Föhns med Tacata
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SM Information

Distanser
Nu har vi äntligen fått besked om vilken medeldistans det blir på
SM, det blir 480 m.

Camping
Campingkostnaden är 150:-/dygnet, sista anmälningsdagen är den
1/7 och sista betaldagen är den 11/7. Campingavgiften sätts in på
konto: 5119-8943 ange namn och camping på betalningen. Anmälan
görs på lagreyhoundpark@yahoo.se

Utställning:
Måndagen den 21/7 kommer vi att ha en utställning för kapphundar (eller blivande) Kl:14.00. Anmälan görs hos: kennel.funnyheart@
telia.com anmälningskostnaden är 60:-/hund och sista anmälningsdagen är 7/7 och sista betaldagen är 11/7. Pengarna sätts in på
samma konto som campingen ange namn och utställning.

Tysklandsresa:
Torsdagen den 24/7 anordnas en bussresa till Tyskland om det
blir minst 15 anmälda. Sista anmälningsdagen är den 20/6 och
kostnaden är 450:-/person. Anmälan är bindande. Resan betalas
på plats samma dag som resan går av stapeln. Anmälan görs på
lagreyhoundpark@yahoo.se
Inställd för få anmälda före 20/6!

Banketten:
Banketten kommer att hållas på banan fredagen den 25/7. Anmälan
görs senast 14/7 till bengtheld@hotmail.com anmälningskostnaden är 250:-/person, barn under 12 år halva priset, barn under 6år
gratis, sätts in på samma konto som campingen, uppge namn och
bankett.

Möten
Ordförandeträff kl: 10-12.30 måndagen den 21/7 lättare lunch serveras
Domarträff kl: 12-14.30 måndagen den 21/7 lättare lunch serveras
Tävlingsledarträff kl:10-12.30 onsdagen den 23/7 lättare lunch serveras

Träning:
Endast den 22/7 efter tävlingen

Tävlingarna
SM kvaltävlingar
19/7 start 14.00 med reservation
Försök tik G 24 hundar högst rankade startavg:350:Försök öppna G 24 hundar högst rankade startavg:350:Försök sprint G 24 hundar högst rankade startavg:350:Försök veteran G 12 hundar högst rankade startavg:350:20/7 start 14.00 med reservation
Försök tik W 12 hundar högst rankade startavg:350:Försök öppna W 12 hundar högst rankade startavg:350:Försök sprint W 12 hundar högst rankade startavg:350:Försök W veteran 12 hundar högst rankade startavg:350:Graderade lopp, alla klasser, alla distanser, alla licensierade raser
1:a 600:- 2:a 400:- 3:e 200:- startavg: 200:Alla prispengar baseras på fulla lopp, vid ej fulla lopp reduceras
prispengarna.
22/7 start 14.00 med reservation
Semifinal tik G 12 hundar startavg: 350:Semifinal öppna G 12 hundar startavg: 350:Semifinal sprint G 12 hundar startavg: 350:Claes lopp W 480 m 6 hundar kl: 5-3 startavg: 250:1:a 1000:- 2:a 500:- 3:e 300:Ahlsellwhippen W 320 m 6 hundar kl: 5-3 startavg: 250:1:a 1000:- 2:a 500:- 3:e 300:Graderade lopp, alla klasser, alla distanser, alla licensierade raser
1:a 600:- 2:a 400:- 3:e 200:- startavg: 200:Alla prispengar baseras på fulla lopp, vid ej fulla lopp reduceras
prispengarna.
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23/7 start 14.00 med reservation
Bravo hundfoder W 6 hundar 320 m kl: 1-5 startavg: 250:1:a 1000:- 2:a 500:- 3:e 300:Agria whippen W 6 hundar 480 m kl: 1-3 startavg: 250:1:a 1000:- 2:a 500:- 3:e 300:Claes lopp G 6 hundar 550 m kl: 1-3 startavg: 250:1:a 1000:- 2:a 500:- 3:e 300:Reptek sprint G 6 hundar 320 m kl: 5-3 startavg: 250:1:a 1000:- 2:a 500:- 3:e 300:Sohlbergslopp G 6 hundar 550 m kl: 3-1 startavg: 250:1:a 1000:- 2:a 500:- 3:e 300:Graderade lopp, alla klasser, alla distanser, alla licensierade
raser
1:a 600:- 2:a 400:- 3:e 200:- startavg:200:Alla prispengar baseras på fulla lopp, vid ej fulla lopp reduceras prispengarna
26/7 start 14.00 med reservation
West coast car Tr.AB G 480 m kl: 2-1 startavg: 250:1:a 1000:- 2:a 500:- 3:e 300:Jacks entrepenad G 550 m kl:5-3 startavg: 250:1:a 1000:- 2:a 500:- 3:e 300:Agria sprinten W 320 m kl: 1-5 startavg: 250:1:a 1000:- 2:a 500:- 3:e 300:Speedpartners sprint W 320 m kl: 5-1 startavg: 250:1:a 1000:- 2:a 500:- 3:e 300:Smedjeholmens veteran G för de som fyllt 5 år kl: 1-5 startavg:
250:- . 1:a 1000:- 2:a 500:- 3:e 300:Kom sammen race 320 m G hanar kl: öppet startavg: 250:1:a 1000:- 2:a 500:- 3:e 300:För hundar med utländska ägare folkbokförda utanför Sverige, svenska hundar deltar i mån av plats
Kom sammen race 320 m G Tikar kl: öppet startavg:250:1:a 1000:- 2:a 500:- 3:e 300:För hundar med utländska ägare folkbokförda utanför Sverige, svenska hundar deltar i mån av plats
26/7
Final tik G startavg: 350:1:a 6000:- T 2:a 3000:- 3:e 2000:- 4-6:e 500:Final öppna G
1:a 6000:-T 2:a 3000:- 3:e 2000:- 4-6:e 500:Final sprint G startavg: 350:1:a 6000:-T 2:a 3000:- 3:e 2000:- 4-6:e 500:Final veteran G startavg: 350:1:a 3000:-T 2:a 1500:- 3:e 800:- 4-6:e 350:Final tik W startavg: 350:1:a 3000:-T 2:a 1500:- 3:a 800:- 4-6:e 350:Final öppna W startavg: 350:1:a 3000:-T 2:a 1500:- 3:e 800:- 4-6:e 350:Final sprint W startavg: 350:1:a 3000:-T 2:a 1500:- 3:e 800:- 4-6:e 350:Final veteran W startavg: 350:1:a 3000:-T 2:a 1500:- 3:e 800:- 4-6:e 350:Pris summan är beräknad på fullt antal anmälda hundar, vid
mindre antal reduceras pris summan.
Sohlbergs sprint consolation startavg: 350:För de 6 bästa tiderna av de utslagna på sprint SM (gäller
vid minst 18 h anmälda, vid mindre antal anmälda utgår
consolation)
1:a 1500:- 2:a 1000:- 3:e 500:Jenny Hill consolation startavg: 350:För de 6 bästa tiderna av de utslagna i tik SM
1:a 1500:- 2:a 1000:- 3:e 500:NML consulation startavg: 350:För de 6 bästa tiderna av de utslagna i öppna SM
1:a 1500:- 2:a 1000:- 3:e 500:Gäller vid minst 18 hundar anmäld i respektive kategori, vid
mindre antal anmälda mixas loppet.
Alla startavgifter är inklusive veterinäravgift. Vi reserverar
oss för felskrivningar, fler lopp kan tillkomma under närmaste tiden.

9

Avelsloppet 2014
Idag avgjordes det prestigefyllda Avelsloppet för 3-åriga greyhounds på Mariedal
Park. Alingsås bjöd på underbart väder
denna dag, och det fanns många förväntansfulla ägare, tränare och uppfödare på
plats för att hålla tummarna för "sin" hund
i finalen. Förra årets vinnare var Kernel
O´Key med tränare Monica Nyman och
sonen Anders Nyman, stolt uppfödare var
detta året Qetesh. Nu var det dags för en
annan fin treåring att få överta titeln!
Innan Avelsloppets final bjöds det på
lite andra lopp både för whippets och
Greyhounds. Första loppet för dagen var
Mjörnwhippen där Alabaster segrade på
20,43 sek. 2:a var Lapsang på 20,46 och 3:a
denna gång Arkos på 20,52
I E20 loppet tog Jayden James starten.
Keops Piggelina hotade i 3:e kurvan, men
tröttnade lite på upploppet. Jayden James
gick inte att hejda utan segrade på 18,65
sekunder, före Keops Quarterback 19,05
och Keops Piggelina på 19,12 sekunder.
I det årligt återkommande loppet Charlie Brown Trophy var det hemmahunden
Tesla som formligen flög ur box! Edison
försökte hänga på men Tesla lade in sin
nästa växel och bara ökade och ökade och
segrade på dagens bästa tid 17,95 sekunder! 2:a blev Hunting O'Hara som kom
starkt på slutet och fick tiden 18,53. 3:a
Kourtaki på 18,55
Och vilken start det blev av Ballymac
Camp i Nolhaga Loppet! Hon formligen
flög ut och tog en rejäl ledning från start
som hon sedan behöll ända in i mål! tiden blev fina 18,20 sekunder. De övriga
gjorde sitt bästa för att komma ifatt, men
de var akterseglade från början, alltså 2:a
Fernando på 18,54, 3:a Blaziken på 18,58
sekunder.
I Juni Racet över 506 meter dundrade
nästan samtliga hundar in i förstakurvan
samtidigt och det blev naturligtvis en del

Avelsloppet final första böj, nr 6 Lucky Luke har ledningen, som han behåller in i mål. Bilderna från finaldagen är tagna av Anders Tenghede.

strul. Ut ur klungan kom Mazarin i ledning
som bara ökade in i mål. Mazarin segrade
på 31,96 sekunder, 2:a Keops Rainbow på
32,99, 3:a Keops Rembrant på 33,66
I det andra whippetrace för dagen, över
301 meter bjöds det upp till kamp om segern ända in över mållinjen, men strax före
sina konkurrenter sprang Sweet Poppy på
tiden 19,73 sekunder, före Mambo Jambo
på 19,74 och Bullfighter på 19,82.

Charlie Brown Trophy, fr.v. tvåa Hunting O'Hara, 18.53, Ann-Christin Sinkkonen, 7HS, etta
Tesla, 17.95, Malin Månsson SDS-GHK. tre Kourtaki, 18.55 c. Aichhorn, 7HS.
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Avelsloppsfinalen
Så var det äntligen dags, dagens huvudlopp, och spänningen steg så man nästan
kunde ta på den, den dallrade liksom i
luften. Dagens huvudlopp, Agria Svenskt
Avelslopp, presenterades som brukligt
med pompa och ståt. Mycket står på spel
för både tävlanden och uppfödarna, det
hat föregåtts av tre tuffa heat helgen före
där 1:an och 2:an från varje heat är de
som snart...snart...ska göra upp om både
ära och finfina prispengar. Man förstår att
nerverna sitter utanpå kroppen på samtliga som har någon form av anknytning
till hundarna i finalloppet!
Med hjälp av Hanna i frack och hög
hatt defileras Avelsloppet. Efter henne
kommer klubbens flagga och därefter två
Svenska flaggor och sist men absolut inte
minst, finalisterna med sina ägare och tränare! Det är en viss känsla... det är en vinst
i sig att bara vara i final. Att få äran att som
ägare och tränare få defilera, känna den
högtidliga stämningen och nästan känna
nervositeten dallrandes i luften mellan
ekipagen, mest mellarna ägarna då, hundarna verkar ta allt med större lugn, det
är en underbar känsla! Defileringen såg
ut som följer:
I box 1. Moonshine, Box 2 Captain
Kidd, (Box tre Keops Power Point veterinärstruken), box 4 Bono, Box 5 Keops
Paris Peg och i Box 6 Lucky Luke! Alla fem
ekipage får ställa upp sig mot publiken,
varpå en presentation av hundarna sker,
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därefter beger dom sig ner mot medeldistansboxarna, som står på läktarsidan
och ger publiken största möjlighet att se
starten på nära håll.
Starttillstånd meddelas, hund 1 och 5
lastas in, därefter hund 2, 4 och 6. Haren dras igång, ägarna samlar ihop sina
koppel och börjar med mycket nervösa
springa i utanför och längst med banan i
motsatt riktning till hur hundarna springer, mot harstoppet, för att plocka upp sina
hundar efter målgång. Haren är på bortre långsidan, den når högsta fart och är
på väg genom kurvan mot boxarna och
DÄR smäller grindarna upp. Först ut är
Lucky Luke ur box 6. Bakom honom kommer Keops Paris Peg, Captain Kidd och
Moonshine som alla kämpar om de två
efterföljande pallplaceringarna. Som det
ser ut ganska tidigt i loppet så är Lucky
Luke ohotad ledare när han forcerar runt
Mariedalsbanan, och 30,86 sekunder från
startögonblicket korsar han i egen majestät mållinjen. Captain Kidd sprang smart
i kurvan och kom snyggt emellan och tog
den fina 2:a placeringen och Moonshine
kämpade ner Keops Paris Peg och tog
den sista pallplaceringen. På fjärde plats
kom Bono och Keops Paris Peg kom in
på en femteplats. Som sagt, alla finalister
är vinnare i sig, att bara ta sig till final är
både hedrande och stort! Ett extra grattis till vinnaren, Lucky Luke med ägare
och tränare Britt-Marie och Jan Kristensson samt stort grattis till uppfödare Eva
Jacobsson!!!

Malin Månsson

Finaldagen
i Avelsloppet
Vi startade med Mjörn Whippen där
Alabaster segrade på 20,43 sek. 2:a var
Lapsang på 20,46 och 3:a denna gång Arkos på 20,52 sek. 4:a El Bentley och 5:a
Derraco.
I E20 loppet tog Jayden James starten.
Keops Piggelina hotade i 3:e kurvan, men
tröttnade lite på upploppet. Jayden James
gick inte att hejda utan segrade på 18,65
sekunder, före Keops Quarterback 19,05
och Keops Piggelina på 19,12 sekunder. 4:a
denna gång Doley's och 5:a Keops Olympia.
Lopp 03 var ett Whippet race över 301
meter. Det var kamp om segern ända in
över mållinjen, men strax före sina konkurrenter sprang Sweet Poppy på tiden
19,73 sekunder, före Mambo Jambo på
19,74 och Bullfighter på 19,82. 4:a denna
gång var Apollo på 20,51
Och vilken start av Ballymac Camp i
lopp 4 Nolhaga Loppet! Hon formligen
flög ut och tog en rejäl ledning från start
som hon sedan behöll ända in i mål! tiden blev fina 18,20 sekunder. De övriga
gjorde sitt bästa för att komma ifatt, men
de var akterseglade från början, alltså 2:a
Fernando på 18,54, 3:a Blaziken på 18,58
sekunder. 4:a denna gång var Forza Frendin 18,99 och 5:a denna gång Madax Jumilla på 19,04
I Charlie Brown Trophy var det Tesla
som formligen flög ur box! Edison försökte
hänga på men Tesla lade in sin nästa växel

Agria Svenskt Avelslopp. Fr.v. tvåa Captain Kidd, 31.20, Lars Marklund, SkeHK, etta Lucky
Luke, 30.86, Britt-Marie o Jan Kristensson, SDA-GHK, trea Moonshine, 31.97, Hanne Andersen, ÖHK-NoHS, fyra Bono, 32.18, Monica Hagberg, 7HS, femma Keops Paris Peg, 32.22, Stig
Fredriksson, SDA-GHK.

och bara ökade och ökade och segrade på
dagens bästa tid 17,95 sekunder! 2:a blev
Hunting O'Hara som kom starkt på slutet
och fick tiden 18,53. 3:a Kourtaki på 18,55,
4:a Edison 18,60 och 5:a denna gång Mustang Minouge på 18,66 sekunder.
I Juni Racet över 506 meter dundrade
nästan samtliga hundar in i förstakurvan
samtidigt och det blev naturligtvis en
del strul. Ut ur klungan kom Mazarin i
ledning som bara ökade in i mål. Mazarin segrade på 31,96 sekunder, 2:a Keops
Rainbow på 32,99, 3:a Keops Rembrant
på 33,66, 4:a Keops Proud Magic på 33,73
sekunder.

Avelsloppet
Hanna i frack och hög hatt defilerar Avelsloppet. Därefter kommer vår klubbflagga
och så två Svenska flaggor och därefter de

startande hundarna med sina ägare. Det
är en viss känsla.
I box 1. Moonshine, Box 2 Captain Kidd,
Tyvärr är Keops Power Point vetrinärstruken, men i box 4, Bono, Box 5 Keops Paris
Peg och i Box 6 Lucky Luke! Lycka till
Allihop!
Lucky Luke tog ledningen genom hela
loppet och han vann - ohotat på 30.86.
Bakom honom kämpade Keops Paris Peg,
Captain Kidd och Moonshine om placeringarna. Captain Kidd var dock den
smartaste i kurvan och emellan fram,
Moonshine kämpade ner K P P och på
pallen har vi därför Lucky Luke, Captain
Kidd 31,20 och Moonshine 31.97. Därefter
Bono 32.18 och KPP 32.22

Lena Lindroth

Nolhagaloppet. Fr. v. två Fernando, 18.54, Inger Johansson, ÖHK-NoHS, segrare Ballmac Camp,
18.20, C Aichhorn, 7HS, trea Blaziken, 18.58, C Aichorn, 7HS.
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Våren på Åkers Kanal
Vi hade haft en bra vår med snöfritt väldigt tidigt, så det gick att träna på banan
i april. Det var inte så många som vanligt
på träningarna och licensloppen var få.
Det kändes som att det skulle bli svårt att
få till tävlingar i maj.

Valborgstävling
Torsdagen den 1 maj hade vi vår första
tävlingsdag. Det var magert med hundar,
bara 6 lopp med 4-5 hundar i. Det gick
med nöd och näppe att få till en Trippel
på spelet.
Det var graderade lopp, 3 whippetlopp
och 3 greyhound dito. I lopp 1 för whippet i klass k4, vann debutanten S Scarlet
O'Hara på 21.65, för T Ståleberg, VHS.
Vi hade besök från Halmstad i lopp 2
som Felltop Elite vann på 18.87, Sten Johansson, SkHK.
I lopp 3 blev det ännu en seger för våra
gäster, nu vann Breeze, 21.13 ett whippetlopp i klass k3 för Åkerdahl-Eriksson,
VHS.
Första trippeln tog Pennys Esmeralda
hem på 18.78 i klass K3 för Åsa Wicander,
SHS, två här Aussie Green, 19.00, Marko
Vuopponen, VHS.
Nästa lopp var whippet i klass k1, med
fem startande. Det blev Xanté som tog sin
24:e seger, nu på 20.71, för Peggy Lundqvist, tvåa Moon Quake Shake, 20.77, K
Nilsson, ÖHK-NoHS.
I dagens sista lopp vann Nelly Melody,
på den fina tiden 32.23 för Teuvo Sahi,
SHS, före Al Vinn, 32.69, A-C Holmkvist,
SHS.

St Eriks Cup
Lördagen den 10/5 fick vi ställa in pga för
få anmälningar, det blev ännu en träningsdag istället.
Men lördagen den 31/5 kom vi igen nu
med 9 lopp och både en Trippel och Fyrklöver på spelet. Dagens rubriklopp var
St Eriks Cup för både whippet och greyhound, Holeinone Memorial på sprint,
Rosalinas Minne för tikar och Don Aslans
Minneslopp.

Vi hade vårt första
lopp för Italiensk Vinthund, det var Justyna
Nilsson från VHS,
som hade tre hundar
till start. Vann gjorde
Mirto, 28.05 över 320
m, som blev banrekord.
Daring O'Diamond,
vann ett K2 lopp på
fina 18.58 för Catrin
Sandgren,
MiHK,
tvåa blev Next Episod, 18.63, M Nyman,
GHS.

St Eriks Cup
Whippet

St Eriks Cup för whip- St Eriks Cup. Fr. v. tvåa Al Vinn, 32.32, A-C Holmkvist, SHS, handler
pet hade samlat 6 Agge, etta Sorrento, 31.95, Mona Augustsson, SHS, trea Wild Run
hundar i klass k1. Det Man, 32.57, Hans Bohman, SHS.
blev som i förra whiprese Asplund, SHS, tvåa Crimdon Tip Top,
petloppet på Åkers. Xanté tog en ny seger
32.88, Örjan Bergwall, VHS, trea Moon
före Moon Quake Shake, tiderna var 20.60
Shaw, 33.00, Björn Järvby, VHS.
och 20.79. Trea blev DJ Vargtass, 20.86,
Hans Larsson, VHS, fyra Met Anna-BoleSt Eriks Cup
na, 21.30, Catrin Sandgren, MiHK, femma
I St Eriks Cup i M1, fick vi se Årets Hund
och sexa Xavi och Xina, bägge från Goat2013, Sorrento visa upp sig med en överWool.
lägsen seger på fina 31.95! ägare Mona
Holeinone Memorial
Augustsson, SHS, tvåa Al Vinn, 32.32,
A-C Holmkvist, SHS, trea Wild Run Man,
Sen följde Holeinone Memorial i klass K1,
32.57, Hans Bohman, SHS.
sponsrat av Leif Ottinger. Här vann Kernel O'Key, 18.62, Monica Nyman, GHS,
Nualas Star Challenge
före vår gäst från Schweiz, Talisker Billy,
Vi var nu framme vid 14 juni, 7 lopp,
18.65, Roger Thomann, trea Bluff Buff,
rubrikloppen var Nualas Star Challenge,
18.73, My Leffler, SHS.
Copy Cat 550, Nic O'Kaye Veteransprint
Rosalinas Minne
och Greyhound & Whippetstore Whippet
Race.
Vår gäst från Schweiz, tog sen hem RosaLopp 1 var Veteransprinten med fyra
linas Minne i K1, genom vinst för Talistill start. Mitt i första kurvan så faller Perker Goldie, 18.79, före Pennys Esmeralda,
sephone, det ser ut som bakvagnen lägger
18.87, Åsa Wicander, SHS, trea Moonica,
av, Jack och Spraka springer på henne och
18.92, My Leffler, SHS.
faller bägge. Curry Kanon, som troligen
Don Aslans Minneslopp
slagit upp sin muskelskada, kan springa
förbi alla till seger på 20.25 för Yvonne
Don Aslans Minneslopp i Klass M4 blev
Petersen, SHS, 3 sekunder senare går Jack
en seger för Drottning Sibylla, 32.71, Te-

Rosalinas Minne. Fr. v. två Pennys Esmeralda, 18.87, Mats Wicander,
SHS. Etta Talisker Goldie, 18.79, Roger Thoman, Schweiz, trea Moonica, 18.92, My Leffler, SHS, fyra Nelly Melody, 18.96, Teuvo Sahi, SHS.

12

St Eriks Cup Whippet. Fr. v. tvåa Moon Quake Shake, 20.79, K Nilsson,
ÖHK-NoHS, etta Xanté, 20.60, Peggy Lundqvist, SHS, trea DJ Vargtass,
20.86, Hans Larsson, VHS.
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Segraren i Holeinone Memorial, Kernel O'Ke,
18.62, ägare Monica Nyman, GHS.

och Spraka i mål, det var en olycklig start
på dagen. Vi fick använda vår nya bår för
att bära ut Persephone.
Copy Cat 550 (sponsor Lars Wicander)
var öppen för klass M4, seger till O'Såfanny,
33.33, Jane Pettersson, SHS, tvåa Crimdon
Tip, 33,35 Örjan Bergwall, VHS, trea Moon
Shaw, 33.56, Björn Järvby, VHS.
Greyhound & Whippetstore Whippet
Race, blev en triumf för kennel Goat-Wool,
man fick se tre hundar på pallen. sin tredje
raka seger på Åkers tog Xanté, 36.72, tvåa
Xina, 37.40, trea Xavi, 37.48, fyra Damien
Rice, 37.81, T Ståleberg, VHS.
Nu var det dags för huvudloppet i klass
M1, Nualas Star Challenge för eliten, som
vanligt sponsrat av Birgitta Söderberg.
Här fick vi ännu en gång se Sorrento i
farten, vilken hund skall slå honom i år?
Nu segrade han på 32.39, för Mona Augustsson, tvåa igen Al Vinn 33.09, A-C
Holmkvist. Trea Miss Li, 33.15, Gundan
Åström, fyra Nelly Melody, 33.58, Teuvo
Sahi, SHS, femma Wild Run Man, 33.61,
Hans Bohman, SHS, sexa Pennys Esmeralda, 33.81, Åsa Wicander, SHS. Kolla in
segermarginalen!

Sylvias Flash Sprinterderby
Det var meningen att vi skulle tävla onsdagen den 25/6, då med bl.a. semifinaler
i Bajen Cup som var öppen för tre omgångar. Men det återigen för få anmälda,
så kvällen blev inställd.
Det blev istället tävlingar lördagen den
28 juli, nu med 12 lopp. Det var semifinaler i Sylvias Flash Sprinterderby, Bajen
Cup och Svenskt Whippetderby.

Prispallen i Nualas Star Challenge. Fr. v. tvåa Al Vinn, 33.09, A-C Holmkvist, SHS, etta Sorrento,
32.39, Mona Augustsson, SHS, sponsor Tommy Berglund, trea Miss Li, 33.15, Moa Bergvall,
SHS.

Rodin, GHS, vinna på 19.11, före sin far
Jack, 19.27
Ett K2 lopp med tre hundar vanns av
nye Diego, 18.65, Catarina Södersten,
MiHK.

Sylvias Flash Sprinterderby
Sen var det dags för två semifinaler i Sylvias Flash Sprinter Derby, sponsrat av
Lars Wicander. Det var 12 hundar till start
från 6 olika klubbar! Första loppet vanns
av Blueberry Yum Yum, 18.68, Sölve Wahlström, SkHK, hunden är född 2010-10
och det var hans andra start! Tvåa blev
Wyat Earp, 18.79, Eva Jacobson, SHS, trea
Mustang Sally, 19.04, Nina Bliding, CIM.
Utslagna Kernel O'Key, 19.10, Hold On
Hexan, 19.29, HMS Springaren, 19.33.
I den andra semifinalen var MiHK hunden Daring O'Diamond överlägsen med
en seger på 18.39 för Catrin Sandgren, och
fick se sig utsedd, som favorit till slutsegern. Tvåa här Next Episod, 18.67, Monika
Nyman, GHS, trea I Am Dunder, 18.67,
Lars Marklund, SkeHK, utslagna Bluff
Buff, 18.91, Veyron, 18.94, Ulvasten 19.03.

Bajen Cup
Loppet som var inbjudet till tre ronder
blev nu en 12-hundars cup sponsrad av
Kerstin Halldoff.

Svenskt Whippet Derby
Även i år sponsrat av kennel Goat Wool. 11
whippets till start i två semifinaler. I den
första semin vann återigen Xanté, fjärde
raka på 20.96, Peggy Lundqvist, SHS, tvåa
Bull Fighter, 21.06, Torsten Axelsson, 7HS,
trea och med till final DJ Black Jack, 21.20,
Å Åkerdahl-Eriksson, VHS.
I den andra semin fick vi se en ny whippet för första gången på Åkers, det var
Mambo Jambo som lätt tog hem segern på
bättre tid än vinnaren i förra loppet. Han
ägs av Jonas Leihed, 7HS, segertiden var
20.62, tvåa Xavi, 21.10, Peggy Lundqvist,
SHS, och trea DJ Vargtass, 21.11, Hans
Larsson, VHS.
I lopp 3 fick vi se Call Me Willy, Michael

Catrin Sandgren, MiHK, tog sin andra
seger för dagen med vinst för Capes' Huusko, 32.72, tvåa Drottning Sibylla, 32.92,
Terese Asplund, SHS, trea Kitos, 33.55, Bo
Ländin, SHS.
Lopp 8 och dagens andra seger för
SHS-hundarna. Av dagens 12 lopp tog
våra gäster hem hela 8 st, så generösa kan
jag inte påminna mig om att vi varit förr.
Den andra semifinalen i Bajen Cup vanns
av O'Såfanny, 32.75, Jane Petersson, SHS,
tvåa Katie, 33.3, Ola Sjödin, MiHK, trea
Hjärta, 33.56, My Leffler, SHS.
Lopp 9 var ett M2 lopp, som vanns av
Miss Li, 32.64, Gundan Åström, SHS, före
Captain Kidd, Lars Markström, SkeHK,
på samma tid.
I lopp 10, ett K4 lopp, slog Sandgren/
Östberg till igen och vann sitt tredje lopp
för dagen med I Am Blixten, 18.80, före
One, 19.09, Agneta Pettersson, SHS.
Vi fick sen se en överlycklig Anneli Andersson, SHS, vinna med sin debutant,
Superlove, 18.84.

Finaldags för Derbyna
Onsdagen den 2 juli kl 19.00 hade vi sju
lopp, med dubbel jackpot på Fyrklövern,
hyfsat väder, god stämning runt banan.
I första loppet fick vi se ytterligare en
debutant vinna, det var Vittra, Kerstin
Halldoff, SHS, som segrade på 18.94.
Lopp 2, ett K2 lopp fick se Zonda som
vinnare på 18.54, Mats Wahlberg, SHS,
tvåa Capes' Sirkka, 18.63, My Leffner,
SHS, trea Tesla, 18.76, Malin Månsson,
SDA-GHK.
Dagens tredje lopp i klass M4 togs hem
av Buffalo Bill, 32.71, Eva Jacobson, han
vann med över en sekund, så nu började
man ana att dagens bana var supersnabb.
Det visade sig sen i följande lopp. I klass
M1 segrade Miss Li för Gundan Åström,
SHS, på fina 32.08, före Al Vinn, 32.17,
A-C Holmkvist, SHS, bägge med personliga rekord, trea Captain Kidd, 32.78, Lars
Marklund, SkeHK.

Bajen Cup final

Greyhound & Whippetstore Whippet Race,
Xanté, 36.72, Peggy Lundqvist, SHS
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Loppet stod mellan SHS och MiHK. Favoriter var Capes' Huusko, MiHK och
O'Såfanny, SHS, efter sina segrar i semifinalerna. Men det blev Hjärta, som tog
ledningen och lämnade de andra bakom
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Kerstin Halldoff sponsor av Bajen Cup delar ut priset till Hjärta,
31.81 och My Leffler, SHS.

sig till en seger på utmärkta 31.81, för My
Leffler, SHS, bästa tiktiden på Åkers, vad
månde det bli av den tiken, andra starten
och den tiden. Tvåa blev Capes' Huusko,
32.46, Sandgren/Östberg, MiHK, trea
O'Såfanny, 32.61, Jane Pettersson, SHS,
fyra Drottning Sibylla, 32.65, SHS, femma
Kitos, 33.27, Bo Ländin, SHS, sexa Katie,
33.58, Ola Sjödin, MiHK.

Svenskt Whippetderby
Favorit hade Mambo Jambo blivit efter
sin fina segertid i semifinalen. Men Xanté
visade sin klass i 6:e segern för i år och
vann på nya banrekordet 20.42, för Peggy Lundqvist, SHS, tvåa Mambo Jambo,
20.51, Jonas Leihed, 7HS, trea Xavi, 20.73,
Peggy Lundqvist, SHS, fyra Bullfighter,
20.85, 7HS, femma DJ Vargtass, 20.99,
Hans Larsson, VHS, sexa DJ Black Jack,
21.09, Å Åkerdahl/Eriksson VHS. Xantés
seger innebar ny jackpot på fyrklövern,
tredje i rad.

Svenskt Whippetderby, fr.v. tvåa Mambo Jambo, 20.51, Jonas Leihed, 7HS,
etta Xanté, 20.42, banrekord, Peggy Lundqvist, SHS, trea Xavi, 20.73, äg
Peggy Lundqvist, SHS, fyra Bull Fighter, 20.85, Torsten Axelsson, 7HS.

Sylvias Flash Sprinterdery final
Det var upplagt för en spännande final.
Det var hundar från sex olika klubbar i
finalen, jag har aldrig varit med om det
förut. Daring O'Diamond var favorit efter
sin fina tid i semifinalen, 18.39.
Starten gick och det blev som vanligt
rusning till första böj, så här var placeringarna där, Wyat Earp, Mustang Sally,
Daring O'Diamond, I Am Dunder, Blueberry Yum Yum, Next Episod. I kurvan
ledde Wyat Earp nu före I Am Dunder,
som kom på innern. Strax före utgången
fastnade Wyat Earp i I Am Dunder och
höll på att falla med ett bakben i vädret,
men han stod på benen, men blev omsprungen av alla. Mot seger gick nu I Am
Dunder före Next Episod, som gjort en
uppryckning genom kurvan till andraplatsen, före Daring O'Diamond.
Resultat:
1. I Am Dunder, 18.66, Eva Marie o Lars
Marklund, SkeHK.
2. Next Episod, 18.76, Monica Nyman,
GHS.
3. Daring
O'Diamond,
18.86, Catrin
Sandgren, MiHK
4. Mustang
Sally, 19.00, Nina
Bliding, CIM
5. Blueberry
Yum Yum, 19.12,
Sölve Wahlström, SkHK
6. Wyat Earp,
ej tid, Eva Jacobson, SHS.
Prispallen bestod av hundar
från 3 olika Norrlandsklubbar, inför en jublande
publik.

Bo Norevik

Segrare i Sylvias Flash Sprinterderby, I Am Dunder, 18.66, med Eva Marie
och Lars Marklund, SkeHK.
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Vill vi ha ett byråkratiskt
SHCF?
Jag brukar sällan bli upprörd eller klaga
över något som SHCF gör eller beslutar.
Dock, nu i maj-juni 2014 tycker jag att
byråkratin gått för långt inom detta förbund. Visst jag kan ha fel och man kan
tycka att regler är till för att följas.
Så här ligger det till: 2 veckor före
2014-års avelslopps start anmodades jag
att betala in anmälningsavgiften på 200
kr för de hundar i min ägo som skulle
komma till start. Detta gjorde jag.
Om jag senare avanmälde någon hund
skulle det krävas ett veterinärintyg för att
få tillbaka startavgiften.
Avelsloppet är ju ett inbjudningslopp
där man betalar in från hundens första
levnadsår.
Jag uppfattade genom denna sista inbetalning att anmälan var klar. Jag hade
inte uppfattat att jag även skulle göra en
anmälan genom SHCF:s hemsida.
Människor kan ibland göra fel men
i vår organisation är detta tydligen helt
oförlåtligt, ty mitt misstag ledde till detta:
Alla mina 3 hundar som skulle ha deltagit
i 2014 års avelslopp uteslöts trots inbetalad slut-startavgift.
Beslutet att utesluta dem gick inte att
ändra på.
Skall det vara så här?
Vid vanliga lopp vet jag att jag skall
anmäla via SHCF:s hemsida. Men vid
detta inbjudningslopp?
Får jag tycka att man gick för långt och
för hårt fram?
Kom gärna med kommentarer, övertyga mig gärna i en diskussion men innan
jag övertygats om att jag tycker fel behåller jag min åsikt om att detta var höjden
av byråkrati inom SHCF
Vänliga hälsningar Minnea Hulting SHS

Nytt från SHS
Åkers Kanal ställer in onsdagarna 6 och
13/8, delvis pga Europatävlingarna i Borås, samt att vi troligen inte får tillräckligt
med hundar. Nästa tävling på Åkers blir
23/8 med derbysemifinaler. Läs mer på
SHS hemsida, där ni även kan se SHCFs
inbjudningar juli-augusti.
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Boxlottningen, hett ämne på Facebook
Det var länge sedan vi hade debattinlägg
till tidningen, det kan ju också bero på att
det tog tid mellan inlägg och svar på inlägg, eftersom tidningen kommer ut med
långa mellanrum. Men på Facebook går
det tydligen bra att ventilera sina åsikter,
man får ju snabbt medhåll eller motlägg i
debatten.
Red har valt att publicera en del av inläggen om boxvalen och rankinglistorna.
Jag själv tycker att det bästa för att få
slut på gnället är om styrelsen går ut med
en remiss till klubbarna med några förslag för klubbarna att rösta på. Exempelvis att återgå till att man fick önska boxar
i den ordning man föredrog för sin hund,
1,2,6,5,3,4. Jag tyckte att det fungerade bra
under min tid som tävlingsledare. Man
kan också tänka sig att återgå till önskemålen om Inner, Mitt och Ytter, men även
ta hänsyn till ytter resp innerseedade hundar.

Bo Norevik

Palle tycker till
Som alla vet så har jag varit motståndare
mot det nya lottnings systemet ända från
start ,, blev såpass irriterad och efter ha
gått i skola hos Gert Henningsson i styrelse arbete , så efter dena kongress så och
beslutet av lottnings systemet så hade jag
i bakhuvudet att man inte fick rösta fram
beslutet på det viset som gjordes. Jag tog
då kontakt med Gert och luftade frågan
med honom och fick detta till svar.
10.11 Motion angående boxlottning,
Domarkonferensen
Flera motioner förelåg angående hur boxarna ska fördelas vid tävling. Kongressen diskuterade ämnet ingående och alla
inkomna förslag ratades. Dock utmynnade diskussionerna i ett nytt förslag som
beredningsutskottet formulerade enligt
nedan,
"Hundägare kan vid anmälan endast
ange om hund önskas starta från ytterbox.
Vid lottning placeras först dessa hundar
från box 6 och inåt med hjälp av lottning.
Övriga hundar (som ej angett önskemål
om ytterbox) lottas in i resterande boxar
genom att först dra hundens namn och
sedan box-nr med hjälp av lottning."
Därutöver fick förbundsstyrelsen i
uppdrag att införa en seedning enligt förslaget i Motion 31. Systemet ska utvärderas efter ett år.
Kongressen beslöt att
- bifalla motionen i dess nya lydelse.
Enligt stadgan så är inte det nya lottnings systemet gällande då man inte gått
efter stadgar och regler.
Detta har Gert kommenterat med denna lydelse
- Förekom det någon röstning om respektive motion, eller hade förbundsstyrelsen yrkat avslag på samtliga motioner
i frågan? Om så var fallet och samtliga
motioner avslogs, (kan ratades likställas
med avslag?), så gäller det system som
gällde före kongressen tills vidare.
- § 4:02:03 Beredningsutskott

- Beredningsutskottets uppgift är att
- utforma förslag till beslut beträffande
de, - program, motioner och uttalanden
som - kongressen remitterar till utskottet.
- Utskottet skall också ta emot och bereda - nomineringar till valberedningsutskott - samt lägga fram förslag till valet av
detta - utskott.
- § 4:08:04 Motion till beredningsutskottet
- Förbundsfullmäktige/Kongress kan
uppdra åt - beredningsutskottet att, inom
ramen för - motionens syfte, förelägga
förbundsfullmäktige skriftligt förslag till
beslut.
- Eftersom det inte fanns någon motion
kvar att lämna till Beredningsutskottet för
en eventuell beredning kan inte de sammanträda i ämnet.
- Det är så att kongressen enbart kan
handlägga frågor som återfinns på kongressens dagordning. Kommer det i diskussionen/överläggningar upp nya förslag, kan kongressen enbart fatta beslut
om att ev. uppdra åt förbundsstyrelsen
att bereda frågan och återkomma med ett
eventuellt nytt förslag till nästkommande
kongress.
- Förbundsstyrelsen måste ges möjlighet att handlägga förslaget i enlighet med
stadgan, vilket innebär att frågan skall gå
ut till samtliga klubbar med yttrande. Och
därefter fatta beslut om förslag till förbundsfullmäktige och eller kongress.
Avslutningsvis kan konsteras att frågan som uppkom är helt ny, eftersom de
motioner som fanns i ämnet avslagits. Det
borde inte föranlett ett kongressbeslut om
att lämna den till beredningsutskottet.
Utan här borde beslutet varit att ge förbundsstyrelsen uppdrag att bereda frågan
i enlighet med gällande stadga.
Palle Werdelin

Reflektion om boxar
Efter att ha läst mängder av inlägg om vårt
nya boxsystem så dyker det upp en del
obesvarade frågor som jag (säker andra
ställer sig) inte fått svar på än.
Detta boxsystem var ALDRIG EN MOTION som vi medlemmar har fått tagit
ställning till utan det dök upp på kongressen som ett förslag.
Jag undrar om det får gå till på detta
vis?. (jag har bara varit aktiv i 6 år och kan
erkänna att jag inte har koll på alla regler
som finns men vill gärna ha svar så jag
förstår).
Dom som är förtroendevalda att åka
från respektive klubb får de uttala sig om
ett nytt förslag som dyker upp och därefter fatta ett beslut som skall gälla för alla?
Jag kan tycka att om det dyker upp fler
förslag på en kongress (vilket är bra) så
skall frågan bollas tillbaka till klubbarna
för beslut på klubbmöte.
Som jag sagt ovan så är min bedömning att merparten (stor) tycker att detta
boxvalsystem är DÅLIGT.
Kan man inte då upphäva det och gå
tillbaka till det som var innan för att jobba
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vidare på ett RÄTTVIST och SÄKERT system?
Min tolkning att detta system är att det
mer handlar om att styra hundägarna än
att det skall vara säkert för hundarna. (Är
det rätt?)
Eftersom det är ingen som uttalar sig
från SHCFs styrelse kring detta (i alla
fall inte på detta forum vilket jag förstår
eftersom man inte uttalar sig i publika
forum).
Men min förhoppning är att få svar
på dessa frågor antingen via MAIL . peter.lindstrom@cgi.com eller telefon 0761361046. Men det bästa vore om man går
ut på sin hemsida SHCF.se och klargör
detta snarast för just nu kokar hundkappsverige.
Peter Lindström

Anneli tycker till
Håller fullständigt med och har även ifrågasatt hur det kan komma sig att klubbarna inte fick vara med och säga sitt...
Jag vill fortfarande ha tillbaka boxvalet
342516 men godtar inner mitten ytter.
Allt för att dagens system är under all
kritik
Annelie Källmark

Om boxarna
Hur många motioner fanns det ang boxval? var det inte 3-4 st. Jag förstår om man
bestämmer sig för att acceptera en motion
men man vill finjustera den och kanske
göra vissa klargöranden. Men finns det
ingen motion som faller i smaken är det
väl bara att avslå motionerna och behålla
det gamla systemet? (jag gillade inte det
gamla boxvalssystemet heller). Hur kan
ett helt annat förslag om boxval antas som
inte varit uppe och diskuterats på klubbmötena innan? Det borde ju vara någon
form av demokratiska beslut. Självklart
kommer vi aldrig vara helt överens om
nånting men man vill väl sträva efter att
så många som möjligt är nöjda
Mikael Lundberg

Bra för mittenhund
Intressant ang alla inlägg gällande lottningssystemet. Jag som har mittenhund
är jättenöjd över nya lottningssystemet.
Med det tidigare systemet hade jag minimal chans att få ex box 3 om jag inte valde
inner, vilket gjorde att jag även hade stor
risk att hamna i box 1 eller 2 vilket jag inte
vill så klart.
Jag tycker Mats Wicander hade ett
mycket bra och tydligt svar på varför
och hur det oftast fungerar när hundarna
springer. Jag tror det var Mats som skrev
det iaf. Att man sen envisas med att välja
inner på en hund som bryter ut en bit
in på startrakan för att man som ägare
tror att hunden har fördel in i kurvan där
redan större delen av hundarna bryter in
naturligt, ser jag som mer anmärknings-
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värt än det nya systemet. Naturligtvis ska
extrema hundar seedas och detta finns de
bestämmelser för som jag inte ser några
problem med. Summa av de hela är att jag
är för denna typ av lottning.
Lite tankar å funderingar med risk för
att få ännu fler ovänner
Marcus Eriksson

Välja 1,2,6,5,4,3
Ska det vara så j-la svårt att gå tillbaka till
att välja 162543 t ex, den som dras först
vid lottningen får sitt förstaval, den som
dras tvåa får sitt förstaval om inte den som
drogs först har tagit den, om så, så får man
sitt andraval osv.
Gustav Nyström

Seedning?
Om jag vill "traila" min hund för en ev
seeding. Hur bestäms det från vilken box
den "trailande" hunden springer? Låt säga
att jag har en hund som jag vill ha seedad
som widerunner. Ska hunden då starta ur
innerboxar 1, 2 eller 3, med andra hundar
utanför för att på det sättet kunna uppvisa
"extremt" löpsätt?
Samma med de hundar som ska "trailas" som innerhund. Ska dessa startas ur 4,
5 eller box 6 för att se huruvida dom viker
av innåt inom 20-25m från box?
Nästa fråga? Vem vill ställa upp som
stödhund i ett sådat trail? Om jag VET
att den hunden som står innanför min
hund kommer vika av utåt och antagligen
tränga ut min hund i staketet?! Likaledes
in i rälsen.
För om hundarna "trailas" ur sina favoritboxar så kan man kanske "missa" att
dom har ett extremt löpsätt?
Eller studerar man filmer av dessa hundar innan för att på så sätt ha ett litet hum
om situationen?
Camilla Frölander
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När gäller de skrivna instruktionerna?
Instruktionerna på SHCF:s sida vid anmälningar ang cuper är ju till för att hundkappare som inte vill vara med i en cup,
inte i efterhand skall kunna ställa tävlingsledaren till svars och påstå att han/hon
hade visst avsett att vara med i en cup.
En motfråga blir ju då:
Var står det att tävlingsledaren inte
får kontakta hundägaren och rätta till ev
missförstånd?
En aktuell dag då den för min kännedom senaste konflikten i frågan uppstod
var den rankinglista som upprättades inför tävlingen den 28 juni på Åkers kanal.
Det var fyra hundar som var anmälda
som inte hade uppgett att de ville vara
med i en cup. SHS tävlingsledare, tog eller
fick kontakt med de fyra hundarnas ägare
och fick bekräftat att de ville vara med i en
cup, men missat att ange detta.
Om kontakten inte funnits hade två
andra hundar kommit med i Sprinterderbyt och Bajen Cup körts med 10 hundar
i stället för 12. Jag vet inte om de fyra
kommit med i graderade lopp om kontakten inte tagits, men det är möjligt i varje
fall i två fall. De övriga två hade kanske
inte kunnat beredas plats i något graderat lopp. Jag har inte full koll på det nu i
efterhand.
Jag tycker det är bra om en tävlingsledare är så engagerad att det går att rätta
till misstag från dem som anmäler hundar,
men jag anser också att en tävlingsledare
inte har skyldighet att kontakta någon.
Man skall göra rätt då man anmäler, men
om det blir fel tycker jag att det skall gå
att rätta till.
Den första sorteringen i anmälningar
görs nästan alltid av Krister Sandberg
(som gör ett hästjobb), men ibland också
av mig. Vi är båda mycket engagerade och
kontaktar de som anmält om det verkar
oklart på något sätt. Vi har naturligtvis
inte den skyldigheten, men rättigheten
anser jag att vi skall ha. Om vi inte har
den rättigheten är det ett ganska stort antal hundar som skulle strykas vid varje
tävling.
Det absolut vanligaste är felstavade
hundnamn. Då vi skall lägga in hunden i
rankinglistan så blir det ett kling i vårt datasystem som meddelar att det inte finns
någon hund med det namnet i registret.
Oftast vet vi vad det är för hund och kan
ändra i anmälan till hundens, i vårt register, registrerade namn. Om vi inte kan
hitta hunden kontaktar vi ägaren för att
rätta till det hela eller ibland om det blir
nödvändigt klubben som ägaren tillhör.
Ibland kan vi få in en anmälan på en
hund där ägaren angett 480 meter på Boråsbanan. Då får vi försöka ta reda på om
anmälan gäller 492 meter på Boråsbanan
eller 480 meter på Landskronabanan.
Ibland har hunden anmälts till ett lopp
som inte finns i inbjudan eller ett lopp
där den inte har rätt att vara med. Det
kan vara att hunden inte uppfyller kraven
t.ex. en hane som anmäler till ett tiklopp,
eller en äldre hund som anmäler till ett
unghundslopp eller en greyhound som
anmäler till ett whippetlopp eller tvärtom
mm mm.
En engagerad tävlingsledare försöker
ju att i möjligaste mån tillfredsställa önsk-

ningar från hundkapparen, men måste
också ta hänsyn till klubbens och sponsorers önskningar och intressen som t.ex.
antal hundar i lopp och tävling, intäkter
och kostnader m.m.
Jag har då en fråga: vad har vi som är
tävlingsansvariga rätt att rätta till felaktigheter eller har vi inte rätt att rätta till något
över huvud taget.
Om vi bara har rätt att rätta till vissa fel
får någon (måste vara mycket insatt) göra
en lista över vilka fel det gäller. Det kanske
går, men jag tror inte det. Det är ofta nya
varianter på gamla fel. Det enklaste är att
ingen ändring i en anmälan får göras, men
då får någon som är bättre på regler än jag
göra det och det kommer ofta att bli stora
problem med att få ihop lopp.
Om vi inte får rätta till misstag som
görs av oss själva eller av andra så blir det
nog dessutom ganska snart totalt kaos.
Tävlingsrapporterna är inte alltid korrekt
ifyllda eller snarare nästan aldrig korrekt
ifyllda. Många klubbar skriver – i stället
för 0 och tvärtom i hunden resultatrad
trots att lathunden är mycket tydlig om
hur det ska vara. Vi, framför allt Krister,
men också jag ibland orkar inte rätta alla
fel, men om vi misstänker att en placering
eller tid är fel försöker vi rätta till det. Vi
har naturligtvis ingen skyldighet att göra
det, men vi är engagerade.
En del måste ha regler för att fungera,
andra orkar inte med regler och måste
gå på sunt förnuft. De flesta har lite av
varje och väldigt många försöker anpassa
reglerna till enbart sitt eget intresse. Jag
tror att alla varianterna behövs för att ett
samhälle eller en klubb ska fungera bra,
men det blir ju naturligtvis konflikter dem
emellan ibland.
Enligt vad jag hört är det en medlem
som sagt upp medlemskapet i en klubb nu
i sommar och är därmed klubblös eftersom man inte får byta klubb under pågående säsong. Vi får hoppas att förbundet
gör ett undantag från stadgan (får förbundet det? Stadgan är ju vår lag) i detta fall,
annars är han/hon stängda från att tävla
till nyåret.
Undantag i detta har gjorts tidigare
(fick man det?) trots att det är reglerat
i stadgan som ju är detsamma som lagen inom föreningslivet. Två medlemmar
lämnade en klubb under pågående säsong
trots att det står i stadgan att man tillhör
sin klubb fram till kommande årsskifte.
Jag känner mig inte säker på vem som
har brutit mot stadgan och i så fall skall
straffas. Är det de enskilda personerna
som brutit mot reglerna eller är det den
mottagande klubben som är ”brottslingen”?
Om förbundet inte anser att en medlem får byta klubb och därmed bryta mot
stadgan under pågående kalenderår kan
hon/han ju naturligtvis åter ansöka om
medlemskap i den klubb de tidigare lämnat igen (det är ju naturligtvis inte förbjudet att lämna en klubb under pågående
säsong, men inte heller att återgå till en
klubb) vilket då klubbledningen i den aktuella klubben då får ta ställning till.
Ja, den här texten innehåller lite petitesser och kanske lite fånerier, men jag vill
belysa vilka problem man har som tävlingsansvarig och hur lätt det är för den
som inte kan eller inte förstår.
Bo Ländin
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I förra numret av tidningen presenterades motionerna till kongressen. Här följer
styrelsens propositioner till kongressen.
Sen kommer protokollet från kongressen
i förkortad version. För att kunna få ut
något av protokollet bör man ha tillgång
till motionerna och propositionerna.

Propositioner till Kongressen
Proposition 1; Regler för boxval och
lottning
Det finns nästan ingenting som engagerar den svenska hundkapparen så mycket
som hur hundarnas startboxar fördelas.
Denna fråga är ivrigt diskuterad och
motionerna i ämnet har haglat över de
senaste kongresserna. Lika mycket kritik
som det nuvarande system fått under de
senaste åren fick det tidigare systemet när
det begav sig.
Runt om i världen finns många olika
sätt att fördela hundarnas startboxar.
Många menar att en stor del av problemet
i Sverige består i att tränare i vissa fall väljer en annan box än den som passar hunden bäst. Det finns förstås inget system
som helt kompenserar för felaktiga val.
En möjlighet vore att lotta in hundarna
i boxarna helt utan att ta hänsyn till tränarens önskemål. Detta alternativ skulle
enligt förbundsstyrelsen inte bidra till att
förbättra loppen. En annan möjlighet vore
att ta ifrån tränaren möjligheten att välja
och istället överlåta avgörandet till en domare eller en tävlingsledare. Detta skulle
säkerligen fungera men kanske skapa
frustration hos tränarna och dessutom
större arbetsbörda och eventuella konflikter för domarna att hantera.
Tanken med nuvarande system är att
man i sammansättningen av ett tävlingslopp vill undvika att de hundar som trivs
bäst i innerboxarna inte ska starta utanför
de hundar som valt mitten eller ytter. Likaledes undviks motsatsen, det vill säga
att ytterhundar hamnar innanför någon
av de andra. För att detta ska fungera är
det också nödvändigt att lotta i föreskriven ordning.
Det faktum att man bara “konkurrerar”
om sin favoritbox med hundar av samma
kategori är fördelen med det nuvarande
system. Det är idag mycket osannolikt att
en innerhund ska hamna i en ytterbox,
det händer bara i de fall där alla tävlande
i samma lopp valt inner. I den bästa av
världar skulle alla lopp innehålla två hundar av varje kategori. I verkligheten är
det dock en övervikt av innerhundar men
även om det kan betyda att en innerhund
får springa en bit ut i banan så kommer
den åtminstone bara att ha innerhundar
innanför sig.
Med det system som fanns tidigare,
där hundkapparen önskar en fritt vald
boxordning, försvinner denna fördel. Om
man skulle lotta enligt det förslaget så kan
en extrem innerhund hamna ytterst och
det finns då inga garantier för att den inte
har en mitten eller en ytterhund innanför
sig, vilket de flesta skulle anse som ytterst
olyckligt.

Proposition 2; Regler för SM
Förbundsstyrelsen håller på att arbeta om
regelverket. Några delar kommer att vara
helt nya, bland annat kapitel G som kommer att innehålla regler för SM. Nedan
följer förslaget för regler för SM.
G. Regler för SM
Att arrangera SM
Tidpunkten för Svenskt Mästerskap i
hundkapplöpning fastställs av SHCF.
Ansvaret att anordna tävlingen utdelas
av SHCF. Sällskapen kan ansöka om att
få anordna SM.
Ansökan ska vara SHCF till handa senast den 15 september två år innan SMåret.
SHCF utser för varje SM-tävling en
förbundskontrollant som skall ge råd och
anvisningar till utsedd arrangör under
förberedelserna. Denne skall också övervaka att genomförandet blir korrekt och i
full enlighet med gällande regler och bestämmelser.
SHCF skall godkänna av arrangören föreslagen inbjudan. SHCF fastställer även
dagsprogram samt skall godkänna av ar-
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Förbundsstyrelsen har med denna bakgrund kommit fram till ett förslag som
innebär ett tillägg till nuvarande system.
Utöver katergorierna Inner, Mitten och
Ytter bör Extrem Inner och Extrem Ytter
kunna önskas. Detta skulle kunna innebära att de hundar som verkligen behöver
den innersta eller den yttersta skulle hamna innanför respektive utanför de vanliga
inner och ytterhundarna.
Förhoppningen är att de som föredrar
att starta i någon av de inre boxarna och
för den delen de som anses strategivälja
inner, kan hålla sig till kategorin inner och
undviker Extrem Inner. Eftersom det inte
finns någon fördel att hamna innanför en
extrem innerhund, eller utanför motsvarande med en extrem ytterhund, torde de
flesta undvika denna önskning om den
inte är relevant för den aktuelle tränarens
hund.
Ovanstående förslag innebär alltså;
Hundägaren väljer vid anmälningstillfället Extrem Inner (XI), Inner (I), Mitten (M),
Ytter (Y) och Extrem Ytter (XY).
Lydelsen i lottningsinstruktionerna
kommer att vara; Vid lottning sorteras
först de anmälda hundarna efter kategori.
Först lottas de som valt extrem inner och
extrem ytter, dessa hundar lottas sinsemellan och den som blir dragen först av
extreminnerhundarna får box 1. Boxarna
fylls därefter på inifrån, motsvarande
gäller för extrem ytter men den som blir
dragen först får box sex och boxarna fylls
därefter på utifrån.
Därefter fördelas innerhundarna, enligt
lottens ordning i den innerst tillgängliga
boxen. Sedan följer ytterhundarna på motsvarande sätt från den yttersta tillgängliga
boxen. Tills slut placeras mittenhundarna
i de lediga boxarna enligt 345261.
Om någon av kategorierna saknas till
ett lopp görs lottningen så att ordningen
mellan kategorierna bibehålls.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen
att - anta propositionen
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Förbundsstyrelse
kongressperioden 2014
Förbundsordförande

Sekreterare Malin Månsson,
Bodaredal 330, 446 93 Skepplanda
tfn 0303-33 91 33, 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, 0910-329 12
Suppleanter: Pia Höggren, 070605 31 03, My Leffler 070-745 71 02,
Justyna Nilsson, 072-209 77 95.
Tävlingsansvarig i styrelsen är Jessica
Lundberg 0702-19 37 37 stormcatcher@
mail.se
Registeransvarig: Krister Sandberg
Tfn: 070-5525259, 016-5514422
E-mail: regshcf@gmail.com
Register: Linnea Burman
Tfn: 070-2081925
E-mail: moneysteps@telia.com
Förbundsstyrelsens mötesdatum:
Se www.shcf.se under ”SHCF Styrelsemöten” eller kontakta förbundssekreteraren. Senast 14 dagar före mötesdatum
ska ärenden meddelas förbundssekreteraren (helst via e-post), för att diarieföras och sättas upp på dagordningen:
SHCF Förbundsstyrelsen
c/o Malin Månsson,
Bodaredal 330, 446 93 Skepplanda.
E-post: shcf@shcf.se
rangören föreslaget tidsprogram, förutsättningar för boende och övriga relevanta
omständigheter för deltagarna.
Genomförandet av alla SM-tävlingar
styrs av hundkapplöpningens övriga regelverk. Nedan redovisas därför endast
de bestämmelser som avser specifikt SMtävlingarna.
Att deltaga i SM
Endast medlem i sällskap ansluten till
SHCF får anmäla hundar till SM. För deltagande krävs att hundens ägare/tränare
fullgjort alla sina förpliktelser gentemot
sällskap och SHCF innan anmälningstidens utgång.
För deltagande i SM krävs att hundens
ägare/tränare är folkbokförd och huvudsakligen vistas i Sverige.
SM Klasser
Svenskt Mästerskap avgörs i flera olika
klasser. Till SM ska följande klasser inbjudas;
Whippet Veteran (Kort) 12 hundar
Whippet Sprint (Kort) 12 hundar
Whippet Tik (Medel) 12 hundar
Whippet Öppen Klass (Medel) 12 hundar
Greyhound Veteran (Kort)12 hundar
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Greyhound Sprint (Kort) 24 hundar
Greyhound Tik (Medel) 24 hundar
Greyhound Öppen Klass (Medel) 24 hundar
Om arrangerande sällskaps bana erbjuder flera alternativa medeldistanser
tas beslut angående vilken av distanserna
som Svenskt Mästerskap ska avgöras över
av SHCF.
I de fall klasserna inte fylls tas beslut
om sammanslagning eller inställda klasser av SHCF.
För att klass skall genomföras måste
minst 10 hundar vara anmälda vid lottningstillfället.
För att starta en ny klass krävs beslut
från SHCF. En ny klass kan startas då det
i aktuell kategori avgjorts minst fem officiella lopp med minst 20 olika deltagare
i klassen under ett år.
Ny klass kan efter taget beslut frivilligt
anordnats av arrangör som redan beviljats SM. Obligatorisk blir klassen först då
nästkommande SM-tävling, efter beslutet,
delas ut.
Seedning
I Svenskt Mästerskap tillämpas storloppsseedning och ägarseedning i första
kvalomgången, därefter tillämpas resultatseedning.
Reserver
Eventuella reserver pga för många anmälda går in i tävling i den första omgången
då strykningar gjorts. Reserver ska anges
i programbladet och inte vara inlottade i
andra lopp.
Om reserven inte har ett anmält boxval som överensstämmer med den lediga
boxen så lottas loppet om.
Kvalificering
Om inget annat anges går de tre främsta
från varje lopp vidare i tävlingen. I de fall
loppen ej fylls kan andra regler för vidare
avancemang tillämpas, då efter beslut
av SHCF. Sådant beslut ska annonseras i
samband med lottningen av de aktuella
loppen.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen
att - anta propositionen

Protokoll från Kongressen 2014
Tid: lörd 5 april
Plats: Scandic Örebro Väst, Örebro
1. KONGRESSENS ÖPPNANDE
Tf ordförande Nina Bliding hälsade sällskapens delegater och övriga åhörare välkomna.
2. RAPPORT ANGÅENDE VAL AV KONGRESSOMBUD
Förbundsstyrelsen rapporterade att sällskapens ombud har valts vid sällskapens
årsmöten under kongressperioden.
Kongressen beslöt att
- godkänna rapporten.
3. UPPROP
Alla deltagare presenterade sig och ombuden prickades av.
4. FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD
Närvarande ombud uppgick till 25 stycken. Förbundsstyrelsen föreslog att lista
över avprickade närvarande ombud skulle utgöra röstlängd.
Kongressen beslöt att
- fastställa röstängden
7. VAL AV FUNKTIONÄRER UNDER
KONGRESSEN
- Till Kongressordförande valdes Tommy
Åberg
- Till Kongressekreterare valdes Malin
Månsson
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- Till justerare, att tillsammans med kongressordförande justera kongressens protokoll, valdes Hanne Andersen och AnnMarie Frendin
- Till rösträknare valdes Agnetha Pettersson och My Leffler
- Till att utgöra granskningsutskottet under nästkommande kongressperiod valdes Hanne Andersen (ordförande), Agnetha Pettersson samt Kent Andersson.
- Till att utgöra beredningsutskottet valdes Mats Wicander (ordförande), Christel
Tevin och Ann-Marie Frendin
- Till att utgöra ekonomiutskottet valdes
Eva Johansson (ordförande), Uwe Mirsch
och Stig Fredriksson
9. FÖRBUNDSORDFÖRANDENS VERKSAMHETSRAPPORT
Förbundsordförande rapporterade om
förbundsstyrelsens arbete inför kongressen och om förberedelserna inför stundande tävlinsgsäsong.
10. MOTIONER
10.1 Motion angående ett svenskt Greyhound Racing Hall of Fame, R Pettersson
SHS
Kongressen betonade vikten av att det inte
använda föreslaget namn utan ändra till
Svensk Hundkapplöpning Hall of Fame.
Dessutom påpekades att det borde bildas
en fristående grupp som ska arbeta med
detta för att förbundsstyrelsen ska kunna
ägna sig åt andra viktiga frågor.
Kongressen beslöt att
- anse motionen besvarad.
10.2 Motion angående ändring i regelverket, C Johansson SkHK
Kongressen diskuterade frågan om registrering av utlänska kapplöpningshundar
i SKK och fann att styrelsen måste jobba
vidare med den frågan.
Kongressen beslöt att
- avslå motionen.
10.3 Motion gällande deltagandet av utländska hundar i SM, SkHK
Kongressen beslöt att med några ändringar anta styrelsens proposition om SM där
denna fråga regleras.
Kongressen beslöt därför att
- avslå motionen
10.4 Motion angående kategorier under
SM, SkHK
Kongressen beslöt att med några ändringar anta styrelsens proposition om SM där
denna fråga regleras.
Kongressen beslöt därför att
- avslå motionen.
10.5 Motion angående distans på SM,
SkHK
Kongressen beslöt att med några ändringar anta styrelsens proposition om SM där
denna fråga regleras.
Kongressen beslöt därför att
- bifalla motionen.
10.6 Motion angående andra omvägningen, SDA/GHK
SDA/GHK hade motionerat om att stryka
kravet på omvägning av hundar vid tävling.
Kongressen beslöt att - avslå motionen.
10.7 Motion angående bedömning av
sololopp, SDA/GHK
SDA/GHK hade motionerat om att låta
funktionärer under träning bedömma
sololopp.
Förbundsstyrelsen föreslog istället att
låta även C-licensdomare döma sololopp
och på så vis underlätta för sällskapen att
säkerställa tillgången på domare.

Kongressen beslöt att
- att med förändringen att C-domare får
döma sololopp anse motionen besvarad
10.8 Motion angående licens för nya
medlemmar i hundkapplöpningssporten,
SHS
Kongressen delade motionärens uppfattning att sporten behöver säkerställa att
nya hundkappare har en viss kompetensnivå men ansåg att utbildningen ska organiseras så att det går att uppnå det målet
på flera olika sätt.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen
att
- ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda frågan och presentera ett förslag till
förbundsfullmäktige 2015 och därmed
anse motionen besvarad.
10.9 Motion angående allmänna regler/
bestämmelser för SM
Kongressen beslöt att med några ändringar anta styrelsens proposition om SM där
denna fråga regleras.
Kongressen beslöt att - avslå motionen.
10.10 Motion angående förslag till ändring av förbundsstadga, SHS
SHS hade motionerat om ta bort suppleanter från styrelser inom hundkapplöpningen.
Kongressen beslöt att - avslå motionen.
10.11 Motion angående boxlottning, Domarkonferensen (LW)
Flera motioner förelåg angående hur boxarna ska fördelas vid tävling. Kongressen
diskuterade ämnet ingående och alla inkomna förslag ratades. Dock utmynnade
diskussionerna i ett nytt förslag som beredningsutskottet formulerade enligt
nedan,
"Hundägare kan vid anmälan endast
ange om hund önskas starta från ytterbox.
Vid lottning placeras först dessa hundar
från box 6 och inåt med hjälp av lottning.
Övriga hundar (som ej angett önskemål
om ytterbox) lottas in i resterande boxar
genom att först dra hundens namn och
sedan box-nr med hjälp av lottning."
Därutöver fick förbundsstyrelsen i
uppdrag att införa en seedning enligt förslaget i Motion 31. Systemet ska utvärderas efter ett år.
Kongressen beslöt att - bifalla motionen i
dess nya lydelse
10.12 Motion angående licenslopp, Domarkonferensen (LW)
Domarkonferensen motionerade om förändringar i systemet för licenstagning.
Förbundsstyrelsen föreslog ett något
annorlunda system och uppmanade kongressen att ge förbundsstyrelsen i uppdrag till att genomföra en förändring i
regelverket där man; - behåller sololoppet
och låter det gälla ihop med ett godkänt
licenslopp med minst två stödhundar på
valfri distans för full tävlingslicens
Kongressen beslöt att - att med förbundsstyrelsens förslag anse motionen
besvarad.
10.13 Motion angående efteranmälningar,
L Wicander
Lars Wicander hade motionerat om att tillåta efteranmälningar.
Kongressen beslöt att - avslå motionen.
10.14 Motion angående boxval, L Klöfver
Då motion 11 antagit i dess nya lydelse
så avslogs övriga motioner på samma
ämne.
Kongressen beslöt att - avslå motionen.
10.15 Motion angående avancemang från
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cup, L Marklund
Kongressen konstaterade att det inte fanns
behov av förändringar i regelverket angående avancemang från en cup.
Kongressen beslöt att - avslå motionen.
10.16 Motion angående rekrytering av nya
raser, L Marklund
Kongressen konstaterade att rekrytering
av nya raser till vår sport är viktigt men
att det är en uppgift som framförallt faller
på sällskapen och svårligen kan regleras
centralt.
Kongressen beslöt att - anse motionen besvarad.
10.17 Motion angående deltagande i SM,
ÖHK/NoHS
Kongressen beslöt att med några ändringar anta styrelsens proposition om SM där
denna fråga regleras.
Kongressen beslöt att - avslå motionen.
10.18 Motion angående startavgifter och
prispengar i SM, ÖHK/NoHS
Kongressen beslöt att med några ändringar anta styrelsens proposition om SM där
denna fråga regleras.
Kongressen beslöt att - avslå motionen.
10.19 Motion angående förslag till valberedningen, ÖHK/NoHS
Kongressen delade motionären och förbundsstyrelsens uppfattning att förslag
till valberedningen också bör kunna inkomma via mail.
Kongressen beslöt att
- bifalla motionen och införa nämnda förändringar i stadgan.
10.20 Motion angående hunds avstängning vid dopingbrott, ÖHK/NoHS
Kongressen diskuterade frågan och fann
att inga ändringar bör göras utan att kontakta ansvarsnämnden och dopingkommission. Förbundsstyrelsen fick i uppdrag
att efterhöra deras åsikt om denna formulering och vid behov åter väcka frågan.
Kongressen beslöt att - anse motionen besvarad.
10.21 Motion angående ändringar i regelverk och stadga, ÖHK/NoHS
Kongressen delade förbundsstyrelsens
uppfattning att styrelsen bör vara mycket
restriktiv med ändringar i regelverket under pågående säsong men att möjligenheten bör finnas kvar för de tillfällen som det
bedöms nödvändigt.
Kongressen beslöt att - avslå motionen.
10.22 Nominering, Å Wall
Kongressen konstaterade att tiden mellan
sista dag för nominering till sällskapens
valberedning och årsmöte är alltför knappt
och att sista datumet för inlämning av förslag därför behöver tidigareläggas.
Kongressen beslöt att - bifalla motionen.
10.23 Motion angående boxval, Å Wall
Då motion 11 antagit i dess nya lydelse
så avslogs övriga motioner på samma
ämne.
Kongressen beslöt att - avslå motionen.
10.24 Motion angående klassning av äldre
hundar, Å Wall
Kongressen diskuterade motionärens
förslag och kontaterade att ett införande
av giltiga T1 för nämnda hundar, tillsammans med regeln om Avaktivering av
medeldistanslicens räcker för att lösa problemet som motionen tar upp.
Kongressen beslöt att
- bifalla den del av motionen som innebär
tillåtande av T1:or som klassningsgrund
för hundar i den ålder som anges ovan
- avslå den delen av motionen som inne-

bär att klassen för hundar i den ålder som
anges ovan ska justeras utifrån närmaste
distans
10.25 Motion angående tävlingskalendern, Å Wall
Kongressen delade förbundsstyrelsens
åsikt att planerande av tävlingskalenderna ska göras så tidigt som möjligt men att
göra den ytterligare ett år tidigare skulle
ge fler förändringar och därför i stort innebära mer nackdelar än fördelar.
Kongressen beslöt att - anse motionen besvarad
10.26 Motion angående ranking, Å Wall
Kongressen konstaterade att det fanns fördelar med att göra rankinglistan endast på
anmäld distans men också nackdelar. Att
anta denna motion skulle dock otvivelaktligen göra skapandet av rankinglistan
svårare och eftersom fördelarna inte bedömdes överväga den nackdelen avslogs
motionen.
Kongressen beslöt att - avslå motionen.
10.27 Motion angående nuvarande klassningssystem, A Sinkkonen, C Hagberg &
M Hagberg
Kongressen
diskuterade
nuvarande
klassingssystem och det föreslagna systemet.
Kongressen fann att det fanns möjligheter att ytterligare förbättre och vidareutveckla dagens system och de förändringar
som gjorts i detta har upplevts som positiva. Styrelsen uppmanade deltagarna att
vara aktiva i denna process, att lämna in
förslag och engagera sig i det utvecklingsarbetet.
Kongressen bedömde inte innehållet i
motionen som genomförbart i dess nuvarande form.
Innan en förändring görs måste den
testas och utvärderas, exempelvis genom
att köra parallella system såsom gjordes
innan införandet av nuvarande klassningssystem.
Kongressen beslöt att - avslå motionen.
10.28 Motion angående licenstagning, A
Sinkkonen, C Hagberg & M Hagberg
Då kongressen antagit Motion 12 med
förbundsstyrelsens förändringar vars
innehåll ersätter denna motion så avslogs
motionen.
Kongressen beslöt att - avslå motionen.
10.29 Motion angående löptikar i tävling,
A Sinkkonen, C Hagberg & M Hagberg
Kongressen diskuterade olika alternativ
men konstaterade att löptikar bör kunna
deltaga i tävling. Vid osäkerhet om tikens
status kan veterinäran konsulteras och
kongressen menade att hundägaren själv
kan ta ansvar för att inte starta en tik som
skulle fara illa av det.
Att vara i löp ska dock fortfarande vara
en giltig orsak för strykning för den som
så önskar.
Då en tik tillåts deltaga i lopp under
löp måste den också medges tillträde till
depån varför den regeln också måste ändras.
Kongressen beslöt att - bifalla motionen.
10.30 Motion angående utländska hundar
i svenska tävlingar, M Leffler
Kongressen uttryckte stort stöd till den
del av motionen som önskade ett ökat
engagemang i hundarnas välbefinnande
även utanför Sveriges gränser och förbundsstyrelsen uppmanades att gå vidare
enligt sina förslag om ökat internationellt
engagemang i dessa frågor.
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Kongressen beslöt att - anse motionen besvarad.
10.31 Motion angående lottningssystemet
för hundkapplöpning, R Hanebrink
Då motion 11 antagit i dess nya lydelse
så avslogs övriga motioner på samma
ämne.
Kongressen beslöt att - avslå motionen.
11. PROPOSITIONER
Propositionerna bifogas denna dagordning i ett separat dokument.
11.1 Regler för boxval och lottning
Då motion 11 antagit i dess nya lydelse så
avslogs övriga förslag på samma ämne
Kongressen beslöt att - avslå propositionen.
11.2 Regler för SM
Kongressen diskuterade innehållet i propositionen och kom med några förslag på
ändringar.
Lydelsen;
Att deltaga i SM
För deltagande i SM krävs att hundens
ägare/tränare är folkbokförd och huvudsakligen vistas i Sverige.
ändras till
Att deltaga i SM
För deltagande i SM krävs att hundens
ägare och tränare är folkbokförd i Sverige.
Kongressen beslöt att - anta propositionen
med ovanstående ändringar
11.3 Förändringar i stadgan - förbundstidningen
Förbundsstyrelsen föreslog att de formuleringar i stadgan som innehåller medlemstidningen ska bytas till SHCFs hemsida.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att
- anta propositionen och införa nya lydelser i stadgan.
11.4 Vision 2014-2016
Förbundsstyrelsen föreslog att använda
nedanstående vision;
SHCF ska verka för att våra tävlingar ska
locka en större publik och vara en spännande upplevelse för alla.
SHCF ska verka för att hundkapplöpningssporten samt kapphunden på olika
sätt ska synliggöras i allmänhet samt för
kapphunden att bli ett normalt inslag i
samhället i övrigt. Hundkapplöpning ska
bli en naturlig del inom utbudet av de
olika hundsporter som i organiserad form
finns att tillgå.
SHCF ska verka för en god gemenskap
mellan medlemmarna och ett ökat samarbete mellan klubbarna. Medlemmarna
ska på olika sätt engageras och göras delaktiga i sportens utveckling.
SHCF ska utöka sin medverkan på den
internationella arenan och skapa nätverk
för att utreda de möjligheter och utmaningar som detta innebär.
Kongressen beslöt att - anta visionen
11.5 Verksamhetsplan
Kongressen påpekade att utöver det som
anges i verksamhetsplanen så bör förbundsstyrelsen arbeta med långsiktigt utveckling av sporten samt med våra uppfödare som på många sätt är nödvändiga
för det förstnämnda.
Kongressen beslöt att - anta verksamhetsplanen
11.6 Marknadsföringsplan
Kongressen beslöt att - anta marknadsföringsplanen
11.7 Rambudget
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Kongressen gav förbundsstyrelsens i uppdrag att under året utreda konsekvenserna
av ett utdelande av de banor som ägs av
SHAB Greyhound Park till nyttjande sällskap då lånet nu är avbetalt och banorna
ej länge behövs som säkerhet.
Därutöver önskade kongressen att styrelsen på sikt avsätter pengar för bidrag
till reparationer och förbättringar av sällskapens banor.
Kongressen beslöt att - anta rambudgeten
12. ARVODEN
Kongressen beslöt att - Inga arvoden utges
under kongressperioden
14. FÖRBUNDSSTYRELSENS VERKSAMHETSRAPPORT
Kongressen uppmanade förbundsstyrelsen att protokollföra även övriga möten
såsom ordförande-, domar- och tävlingsledarkonferenser. I övrigt godkändes rapporten.
Kongressen beslöt att - godkänna rapporten
15. REVISORERNAS BERÄTTELSE
Revisionsberättelsen bifogas detta protokoll.
Efter föredragen revisionsberättelse
informerade Lars Wicander kongressen,
att styrelsens handläggningstid för några
ärenden, som han fått ta del av i sin egenskap av revisor i förbundet, enligt honom
varit alltför lång.
Detta skapar en osäkerhet i organisationen och Lars uppmanade styrelsen att
om möjligt snabba upp beslutsprocessen
framöver.
Kongressen beslöt att - godkänna revisionsberättelsen
17. FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT
OCH BALANSRÄKNING FÖR 20132014
Kongressen beslöt att
-fastställa resultat- och balansräkning
samt överföra resultatet i ny räkning
18. ANSVARSFRIHET FÖR FÖRBUNDSSTYRELSEN 2013-2014
Kongressen beslöt att
- tillstyrka ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013-2014.
19. VAL FÖR KOMMANDE KONGRESSPERIOD
Avgående ordförande Linda Edberg samt
ledamöterna Klas Frid och Torsten Axelsson tackades för deras insatser i styrelsen.
Kongressen valde enligt följande:
Ordf. Nina Bliding 2 år
Vice O. Robert Hanebrink 1 år
Ledamot Malin Månsson 2 år
Solveig Marklund 2 år
Una Modig 2 år
Duncan Mc Kie 1 år
Jessica Lundberg 1 år
Suppleant Pia Höggren 2 år
My Leffler 1 år
Justina Nilsson 1 år
Förbundsrevisor Lars Wicander, Åkersberga, SHS
Förbundsrevisor Christina Glimskog, Vällingby, SHS
Suppleant; Cathtrine Wicander, Åkersberga, SHS
Ansvarsnämnd Roger Gåvsten, Rudolf
Lundberg och Gunnar Bramstång
Valberedningsutskott Krister Sandberg,
Klas Frid och Hanne Andersen
20.KONGRESSEN AVSLUTAS
Förbundsstyrelsens ordförande Nina Bliding avslutade mötet.
21.RÅDGIVANDE DISKUSSIONER
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Tiden medgav inte övriga frågor varför
dessa remitteras till sällskapen att diskutera med sina medlemmar. Frågan om
distans för SM nödgar svar via mail inom
snar framtid, mail om detta utsändes av
SHCF. Inriktningen för förbundets ekonomi diskuteras under sommarens ordförandekonferens.

Förbundscirkulär 03/2014
Förändringar i regelverket efter kongressen 2014.
Nedan redovisas de förändringar som
kongressen beslöt om. Ändringarna kommer att införas i Rutiner för tävling, det
nya regelverket och kungöras även i nyhetsbrev.

C-domare får döma sololopp
Behörigheten att döma sololopp utökas
till att gälla A-, B- och C-domare.
Detta betyder att: Sololopp/provlopp,
är lopp som bedöms av A eller B domare
för att hunds tävlingsduglighet skall avgöras och för att hund skall erhålla tävlingslicens. ändras därför till;
Sololopp/provlopp, är lopp som bedöms av A, B eller C domare för att hunds
tävlingsduglighet skall avgöras och för att
hund skall erhålla tävlingslicens.
samt
8.16 Tävlingsdomare
Tävling får endast dömas av den som av
SHCF blivit utbildad, licensierad och godkänd som A-domare. Trial- och Licenslopp
får även dömas av B-domare. SHCF fastställer efter förslag från sällskapen vem
som skall utbildas till tävlingsdomare.
ändras därför till;
8.16 Tävlingsdomare
Tävling får endast dömas av den som av
SHCF blivit utbildad, licensierad och godkänd som A-domare. Trial- och Licenslopp
får dömas av A- och B-domare. Sololopp
får även dömas av C-domare. SHCF fastställer efter förslag från sällskapen vem
som skall utbildas till tävlingsdomare.

Nytt system för boxlottning
Kongressen beslöt om ett nytt system för
önskandet och lottandet av hundarnas
boxordning. Beslutet löd;
"Hundägare kan vid anmälan endast ange
om hund önskas starta från ytterbox. Vid
lottning placeras först dessa hundar från
box 6 och inåt med hjälp av lottning. Övriga hundar (som ej angett önskemål om
ytterbox) lottas in i resterande boxar genom att först dra hundens namn och sedan boxnr med hjälp av lottning."
Detta betyder att;
8.24 Lottning av tävlingslopp
Lottning till tävling är offentlig och företas
på tid och plats som anges i tävlingsinbjudan. Närmare bestämmelser om lottningsförfarandet meddelas av SHCF och
måste följas. Hundar som ändrat klass
mellan anmälan och lottning skall erhålla
den senast korrekta klassen.
Tävlingsarrangör skall inleda lottning
på medeldistans, därefter kortdistans,
långdistans och avsluta med supersprint.
I tävlingar av cupkaraktär med kvalificeringslopp så skall hunden behålla den
ursprungligen anmälda boxvalet genom
hela tävlingen. Ev. bestämmelser skall
framgå av tävlingsinbjudan.
Vid lottning av startnummer skall först
den deltagande hundens namn eller nummer dras. Den dragna hunden tilldelas

därefter startbox enligt i anmälan valt önskemål och i följande ordning, inner (motsvarar 1-6) ytter (motsvarar 6-1) mitten
(motsvarar 342516). Om inget önskemål
angivits skall hunden lottas inifrån.
ändras därför till;
8.24 Lottning av tävlingslopp
Lottning till tävling är offentlig och företas
på tid och plats som anges i tävlingsinbjudan. Närmare bestämmelser om lottningsförfarandet meddelas av SHCF och
måste följas. Hundar som ändrat klass
mellan anmälan och lottning skall erhålla
den senast korrekta klassen.
Tävlingsarrangör skall inleda lottning
på medeldistans, därefter kortdistans,
långdistans och avsluta med supersprint.
I tävlingar av cupkaraktär med kvalificeringslopp så skall hunden behålla den
ursprungligen anmälda boxvalet genom
hela tävlingen. Ev. bestämmelser skall
framgå av tävlingsinbjudan.
Vid lottning placeras först hundar som
valt ytterbox från box 6-1 med hjälp av
lottning. Övriga hundar (som ej valt ytterbox) lottas in i resterande boxar genom att
först dra hundens namn och sedan boxens
nummer med hjälp av lottning.

Seedning
Kongressen gav förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag för seedning
av hundar i enlighet med det i motion
30. Förbundsstyrelsen kommer att besluta
om lydelsen vid sitt nästa möte.

Licenslopp
Kongressen beslöt att förändra reglerna
kring licenslopp. Från och med nu gäller ett lopp med minst två stödhundar på
valfri distans för full licens, förutsatt att
sololoppet tagits på medeldistans.
Detta betyder att nya lydelsen av 8.7
blir;
8.7 Licenslopp
Med licenslopp avses lopp för utfärdande
av tävlingslicens bedömda av behörig domare. Godkänd sololicens skall vara genomfört innan licenslopp får genomföras.
För deltagande i licenslopp krävs att hunden fått ID-bok utfärdad.
Hund får inte utföra sololicenslopp
före 15 månaders ålder. Sololicenslopp
kan utföras över banans sprint- eller medeldistans.
För full licens krävs att sololicensloppet utförts över banans medeldistans.
I trial och licenslopp skall samtliga
hundar vara tävlingsutrustade.
Licensloppet ska innehålla minst två
stödhundar och kan utföras över medeleller kortdistans.
Med stödhund avses löpsäker hund
som har eller har haft tävlingslicens och
inte fråntagits denna på grund av oren
löpning.
För licenslopp gäller att deltagande licenshund skall passera eller passeras av
minst en av de i övrigt deltagande hundarna på ett sådant sätt att licenshundens
löpsäkerhet och lämplighet härigenom
kan bedömas. I licenslopp skall stödhundar befinna sig både innanför och utanför
samtliga licenshundar.
Hund skall underkännas i licenslopp
om:
1. Den inte klarar startmomentet.
2. Den inte jagar tillfredställande.
3. Den har svårigheter med kurvtagningen.
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Om hund underkänns i licenslopp får
hunden inte delta i nytt sådant lopp förrän 15 dagar förflutit räknat från dagen efter det underkända loppet. Mellan licenslopp skall tillräcklig vila enligt 3.10 (ovan)
tillämpas. Detsamma gäller om licenslopp
bedöms som ej bedömbart.

Trial av äldre hundar
Kongressen beslöt att för grehounds som
fyllt sex år och hundar av övriga raser som
fyllt sju ska även T1;or vara klassningsgrundande. Detta, i kombination med förändringarna i licensloppet, betyder att 8.8
ändras till;
8.8 Godkända trial
Ett godkänt trial ska innehålla minst 3
hundar. Greyhounds som fyllt sex samt
hundar av övriga raser som fyllt sju kan
dock erhålla klass genom ett sololop, T1.
Genomförd T1 skall anmälas till förbundet.

Löptikar
Kongressen beslöt att löptikar ska tillåtas
starta i lopp. Vidare konstaterades att vid
osäkerhet om tikens status kan veterinäran konsulteras men kongressen menade
att hundägaren själv får ta ansvar för att
inte starta en tik som skulle fara illa av
det. Om hundägaren ändå väljer att stryka
sin hund för löp så rödmarkeras den på
samma sätt som vid andra styrkningar.
Detta betyder att;
8.36 Löptik
Löpande tik får inte tillåtas starta i tävling, och inte heller vistas i depåområde.
Vid misstänkt löpning skall banveterinär
tillkallas. För inlottad tik som löper skall
intyg utfärdas av veterinär, domare eller
registrator.
tas bort i sin helhet.

Regler för SM
Kongressen beslöt att godkänna förbundsstyrelsens förslag till regler för SM
med en mindre förändring. Texten kommer att föras in i det nya regelverket med
publiceras tillsvidare som ett separat förbundscirkulär.

Trassla inte till... forts från sid 3
endevalda. Vi måste alla komma ihåg att
hundkapplöpning är idag en ideell fritidssysselsättning som ska skänka människor
glädje och gemenskap. De av oss som
dessutom väljer att lägga mycket tid och
energi på att ta hand om sällskapens eller
förbundets uppgifter behöver uppmuntran och hjälp snarare än ospecifik kritik
och gliringar på exempelvis Facebook.
Tänk på, när ni sitter hemma på er kammare och är kritiska till att vi inte arbetar
snabbt nog, att vi inte är flexibla, att vi inte
tar rätt beslut, tänk då på att sporten inte
har något sekretariat, den har inget kontor, den har inga anställda. Och tänk på
att styrelseledamöter är bara vanliga människor, det är oss ni möter på hundkappbanan när vi är i rollen som hundkappare
och som ni pratar så glatt med, och det är
oss, samma personer, som ni sedan glatt
kastar skit på.
Sporten är med andra ord inte bättre
än dess utövare och det har gång på gång
visat sig att människor står inte i kö för att
engagera sig i styrelser eller i andra viktiga funktionärs arbete. Vi hoppas nu på
att sporten på allvar tar tag i detta, slutar
att offentligt hänga ledamöter och istället
stöttar eller i alla fall inte stjälper. För om
detta får fortsätta, vem vill då sitta i en
förbundsstyrelse?
Vid pennan!
Nina Bliding
Pia Höggren
My Leffler
Jessica Lundberg
Solveig Marklund
Una Modig
Malin Månsson
Justyna Nilsson
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