TÄVLINGSINBJUDAN 2020
AUGUSTI

SHCFs gemensamma tävlingsinbjudan.
Inga ändringar tillåts i inbjudan utan tillstånd från SHCFs tävlingsansvarige.
Denne ska då ta hänsyn till om en ändring kan påverka redan utannonserat lopp
negativt, en sådan ändring ska inte tillåtas. Eventuella ändringar publiceras på
det berörda sällskapets hemsida.
I det fall denna inbjudan inte överensstämmer med det som står på hemsidan så
är det
informationen på hemsidan som gäller.
För övrig information eller frågor, kontakta sällskapens tävlingsledare.

ALLMÄN INFO FRÅN ARRANGÖRERNA;
- CIMBRIA HUNDKAPPLÖPNINGSKLUBB
Anmälan ska ske till SHCF:s hemsida www.shcf.se. Anmälningstiden går ut söndag kl
20.00 veckan före tävling.
Incheckning i depån senast 1 timme innan tävlingsstart. Vaccination, SKKmedlemskap och ID visas vid anmodan.
Vid inbjudan till tik eller hanar förbehåller vi oss rätten att mixa loppet vid för få
anmälda hundar, om inte hundägaren angivet annat.
Ange gärna alternativ distans/lopp.
För att lopp ska kunna genomföras krävs minst fyra hundar anmälda inom godkända
klassgränser. Vid ej fulla lopp kommer prispengarna att reduceras.
Entryform for foreign dogs are under ”Dokument”.
Lottning sker senast tisdag före tävling.
Eventuell strykning av hund kan ske senast måndag kl 12.00 via mail, sms eller
telefon till tävlingsledare Christel Tevin; Mail: klagstorpsgarden@hotmail.com
Mobil: 0739-882050
Vid strykning i samband med veterinärbesiktning på tävlingsdagen, återbetalas inte
veterinäravgiften.
Utöver startavgiften betalar du 100:- i veterinäravgift och 25:- i licensavgift.
Startavgiften (+vet.avgift o licensavg) betalas in på bankgiro 685-3576. Betalar du
torsdag eller senare under veckan, ta med kvitto. Utbetalning av prispengar sker i
efterhand till konto som du anmält till kassören.
Vid defilering skall klubbjacka/tröja bäras där det framgår vilken klubb du
representerar.

-GÄSTRIKE HUNDKAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP
Åldersgräns SS o Veteraner: Whippet 6 år Greyhound 5 år.
Startavgift inkluderar veterinäravgiften. Besiktning ca 2 tim före start. Depån stänger
1 tim före start. Kolla hemsidan ghsracing.se om viktig information tillkommit. Där
publiceras rank, lottning och startlista.
Lottning sker tisdag före tävling i klubbstugan ca kl 19.00 om inget annat anges på
hemsidan. Förändringar, strykningar o frågor till: Katarina Lindberg,
ghstavling@gmail.com
Prispengar baseras på fulla lopp. Vi tillämpar principen om jämnast möjliga lopp med
minst fyra deltagare inom godkända klassgränser vilket kan betyda att högst rankad
hund/hundar stryks vid tävling öppen uppifrån, samt lägst klassade vid tävling öppen
nerifrån.

- MIDLANDA HUNDKAPPLÖPNINGSKLUBB
Tävlingsanmälan till Mihks tävlingar görs via SHCF's hemsida. Anmälningstiden går ut
söndag kl 20.00 1 vecka före tävlingstillfället om inget annat anges i inbjudan eller på
MiHks hemsida.
Senaste dag för strykning är klockan 12.00 på måndag före tävling.
Avanmälan sker ENDAST per telefon till tävlingsledaren: Maria Karlsson 070-313
10 81
Depån öppnar ca kl. 12:00 Veterinärbesiktning mellan ca kl. 12:00 - 13.30. Depån
stänger 13:00 - första start ca kl. 14.00
Prispengar baseras på fulla lopp, vid färre antal hundar kan prispengarna reduceras.
Minst 4 hundar för namngivet lopp, vid färre anmälda utgår loppet.
Lottning sker måndag kl 18:30 hos tävlingsledaren och publiceras under fliken
startlistor om inget annat anges på hemsidan.
Betalning för tävlande hund och träning och camping.
Sker kontant i depån eller via swish till 123 517 84 88. Tänk på att ALLTID lägga på
2kr när betalning sker via swish. Detta pga att banken tar ut en avgift från klubben på
just 2kr.
Utbetalning av prispengar
För att underlätta hanteringen av prispengar får tävlande på Midlanda Hundkapp
eventuella prispengar utbetalda på föranmält bankkonto. Prispengar betalas ut senast
den 15:e månaden efter vinsten. Detta gäller alla. Anmäl ditt konto till:
kusen_87@hotmail.com. Ange namn, personnummer, kontonummer och e-post
(om annan än den du mejlar ifrån).

- NORBOTTENS HUNDKAPPLÖPNINGSKLUBB
Ingen tävling 2020, välkomna åter 2021.

- STOCKHOLMS HUNDKAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP
Anmälan ska göras via SHCF:s sedvanliga anmälningssida senast söndag kl 20.00
ange även då antal personer som medföljer (en hund=en person).
Vi måste säkerställa att vi klarar 50 personers gränsen (exkl funktionärer).
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att vid överanmälningar försöka tillgodose så
många önskemål som möjligt för att möjliggöra genomförandet av tävling enligt
rådande situation.
Avanmälningar ska göras senast måndag kl 12.00 till
tavling@hundkappstockholm.se
Lottning sker på banan tisdag kl 18.00.
Inställelse i depån senast kl 12.00.
Tävlingen genomförs med beaktande av de rekommendationer som regering
och myndigheter har utfärdat.
Stanna hemma om du är sjuk – ingen rödmarkering vid strykning i sådana
fall!

- SJUHÄRADSBYGDENS HUNDKAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP
Anmälan sker på SHCF:s hemsida senast söndag klockan 20.00. Rankinglista
publiceras på hemsidan efter klockan 12 på måndagen som är senaste tid att
avanmäla sin hund. Lottningen sker på tisdagar efter klockan 18 på banan. Efter
klockan 12 på måndag är anmälan bindande och strykningar kan göras endast genom
kontakt med tävlingsledarna: 7hs.tavlingsledare@gmail.com
Vi rekommenderar att alltid ange ett alternativ distans/lopp vid anmälan av hund för
att få en större chans att bli inlottad. Vid icke fulla lopp reserverar vi oss rätten att
reducera prispengarna. Vid strykning av hund efter att anmälningstiden har gått ut
reserverar vi oss rätten att tillsätta en reserv. Detta gäller även om hund stryks inför
en final. För att namngivna lopp ska kunna genomföras krävs minst fyra anmälda
hundar om inte annat angetts. Lottningen kommer, om möjligt, inte att göras över
mer än två klasser (whippet och övriga raser, tre klasser).
Grindarna till banan öppnas 11.00 och stängs 13.00. Där sker ankomstregistrering för
att vi skall kunna hålla koll på antalet människor på området. Startavgift betalas
senast dagen före tävling och alltid för inlottad hund. Bankgiro 5656-5526. Medtag
kvitto vid sen inbetalning. I startavgiften ingår veterinäravgift.
Prispengar utbetalas till inlämnat kontonummer, normalt inom 14 dagar. Blankett finns
i vågen.
Vi förbehåller oss rätten att sätta ihop och välja ut loppen så att vi följer
restriktionerna om antalet personer som får närvara. Endast en person per tävlande
hund. Personer i riskgrupperna skall inte deltaga. Munskydd rekommenderas vid start
och infångning. Håll avstånd och stanna hemma vid minsta symptom. Ingen
rödmarkering vid strykning I övrigt gäller de restriktioner som regering och
myndigheter utfärdat och som gäller vid tävlingstillfället.

- SKELLEFTEÅ HUNDKAPPLÖPNINGSKLUBB
Inga tävlingar 2020, välkomna åter 2021.

-SPEEDY DOGS ALINGSÅS/GÖTEBORGS HUNDKAPPLÖPNINGSKLUBB
Max 10 lopp ( 50 personer under dagen). Om de namngivna loppen ej kan köras
omvandlas de till graderade.
Graderade lopp för afghan, borzoi och saluki om minst fyra anmälda hundar på
samma distans. Veterinäravgift 125 kr, prispengar enligt överenskommelse.
Strykningar samt anmälan om licenslopp och trials skickas till; Stig Fredriksson
stig.fredriksson@peab.se eller 0733-33 92 77. Lottning sker på tisdagar efter träning
(om ej annat anges). Träningen startar kl 18,30. Ranking och startlistor publiceras på
GHK/SDAs hemsida.
Prispengarna baseras på fulla lopp, vid färre hundar kan prispengarna komma att
reduceras. Vid färre än 8 hundar anmälda till en semifinal kan loppet komma att köras
som ett poänglopp. Vid strykning efter anmälningstidens utgång kan reserver komma
att sättas in. Hederspris delas ut i alla lopp.
Betala in startavgiften på BG 819-6230 senast tre bankdagar innan start. Vid senare
betalning måste kvitto på betalning uppvisas. Startavgift kan också betalas via swish
123 024 2792. OBS - Ingen kontant betalning vid banan.

-VÄSTERÅS HUNDKAPPLÖPNINGSKLUBB
Hund som ej kommer med i namngivet lopp kan lottas in i annat lopp enligt ranking.
Prispengar kan reduceras med uteblivna startavgifter. Minst 4 hundar för namngivet
lopp.
Anmälan på SHCF.se senast klockan 20 söndag före tävling.
Avanmälan senast måndag kl. 12.00, mejl skickas till
vhs_tavlingsledare@hotmail.com
Ranking publiceras efter kl 12 måndag och lottning sker onsdagar.
Lottning samt rankinglista läggs ut på VHS hemsida laget.se/VHS.
Depån stänger kl. 12.00 och första start kl. 13.00.
Alla lopp jämnast möjliga inom gällande regelverk. Glöm inte att fylla i övrig info och
använd Er av alternativ.
Vi förbehåller oss rätten att sätta ihop och välja ut loppen så att vi följer
restriktionerna om antalet personer som får närvara. Endast en person per tävlande
hund. Munskydd rekommenderas vid start och infångning.
Håll avstånd och stanna hemma vid minsta symptom. Ingen rödmarkering vid
strykning.
I övrigt gäller de restriktioner som regering och myndigheter utfärdat och som gäller
vid tävlingstillfället.
Startavgift kan sättas in via vårt Bankgiro på nr. 308-7293 senast två vardagar innan
tävling. Det går även att betala startavgifter via VHS Swish nummer. Swish-nummer
till VHS är: " 123 634 5607 "

- ÖREBRO HUNDKAPPLÖPNINGSKLUBB - NORRKÖPINGS
HUNDKAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP
Inga tävlingar 2020, välkomna åter 2021.

TÄVLINGSDAGAR AUGUSTI
1 AUG – ÅKERS KANAL, SHS
första start ca klockan 13.00
SPRINTERDERBYT 2020 till Greycraft Ikes Minne
(Årets Sprinterderby sponsras av Kennel Greycraft, Vans Viking Kennel och Team Wi
Can)
320 m öppet för de 6 Greyhounds som noterade de 6 snabbaste tiderna på Tidsjakten
den 25 juli.
Anmälningsavgift 375 kr.
Priser: 4 000 kr – 2 000 kr – 1 000 kr – 500 kr – 500 kr – 500 kr.
Vans Viking 320
320 m öppet för de 6 Greyhounds som noterade de 7 - 12 snabbaste tiderna på
Tidsjakten den 25 juli.
Anmälningsavgift 325 kr.
Priser: 1 000 kr – 500 kr – 500 kr.
Slippery Anna loppet (tack familjen Hagberg)
320 m öppet för de 6 Greyhounds som noterade de 13 - 18 bästa tiderna på
Tidsjakten den 25 juli.
Anmälningsavgift 325 kr.
Priser: 1 000 kr – 500 kr – 500 kr.
Vinnloppet (tack familjen Holmkvist)
550 m öppet för 6 Greyhounds för klass M4-M5 med ranking uppifrån.
Anmälningsavgift 325 kr.
Priser: 1 000 kr – 800 kr – 400 kr.
Icepaw Veteran (tack Icepaw Hundmat o fam Lindström)
550 m öppet för 6 Greyhounds fyllda 5 år med ranking uppifrån.
Anmälningsavgift 325 kr.
Priser: 1 500 kr – 800 kr – 400 kr.
Utöver dessa lopp inbjuder vi till graderade lopp för alla raser över alla distanser.
Anmälningsavgift 125 kr.
Inga prispengar men varje vinnare erhåller ett ”presentkort” på 125 kr att utnyttja vid
kommande starter på Åkers Kanal under 2020 samt en prisrosett.

8 AUG – BORÅS, 7HS
första start ca klockan 14.00
Vi bjuder in till max 10 lopp enligt nedan
Jubileumsloppet G 6h 492m födda 2018 högst klassade startavg 295
2000-1000-500 T 3 Hp
Servicekiosken i Kinna Race G 492m högst klassade startavg 295
1000-500-300

Töllesjöwhippen W 6h 320m högst möjliga fulla startavg 295
1000-500-300 3 Hp
Servicekiosken i Kinna Race W 492m m10-16 jämnast möjliga startavg 295
1000-500-300
Kennel Whoonehults Race W 6h k19 och nedåt, jämnast möjliga startavg 295
1000-500-300 4-6:an Hp
Graderade lopp G/W K/492/550/L Klass: alla
500, 250, 150 3x0 startavgift:295
Borzoi/Saluki/Italiensk vinthund K/492/550/L startavgift 175
0/0/0 3x0 minst 3 anmälda

9 AUG – VÄSTERÅS, VHS
Första start kl. 13.00
Kennel Dreamparks** Race G M 6h. Klass M3-4. Startavgift: 300 kr.
1000 kr – 600 kr – 400 kr 3x0 kr.
Sponsor: Kennel Dreamparks
Marex Sprinten** G K 6h. Klass K5-4. Startavgift 300 kr.
1500 kr – 1000 kr – 750 kr 3x400 kr
Täcke till vinnaren och HP till samtliga
Sponsor: Marex Åkeriservice AB
VHS Sprintrace** W K 6h. Klass k12-14. Startavgift: 300 kr
1000 kr – 600 kr – 400 kr 3x0 kr
Sponsor: VHS
Nyckelöns Race** W K 6h. Nerifrån jämnast möjliga, ej bättre än k17.
Startavgift: 300 kr.
1000 kr – 600 kr – 400 kr 3x0 kr
Sponsor: Nyckelöns Psykiatri och psykoterapi
Graderat Alla raser / Alla distanser, jämnast möjliga 6h
Startavgift 250 kr
400 kr – 200 kr – 100 kr 3x0 kr
Namngivna ** lopp som uteblir går automatiskt över till tävlingen den 17/10.
Vi förbehåller oss rätten att sätta ihop och välja ut loppen så att vi följer
restriktionerna om antalet personer som får närvara. Endast en person per tävlande
hund. Munskydd rekommenderas vid start och infångning.
Håll avstånd och stanna hemma vid minsta symptom. Ingen rödmarkering vid
strykning
I övrigt gäller de restriktioner som regering och myndigheter utfärdat och som gäller
vid tävlingstillfället.

15 AUG – MIDLANDA, MiHK
första start ca klockan 14.00
Delta Pokalen inlottning uppifrån för högst klassade Hanar G(M) Startavg/vet 375 kr.
2000 T Hp, 1000 Hp, 500 Hp 3x0
Midlanda Loppet inlottning under ovan G (M) Startavg/vet 375 kr.
1500 800 500 3x0
Delta Tiken inlottning uppifrån för högst klassade Tikar G(M) Startavg/vet 375 kr
2000 T Hp, 1000 Hp, 500 Hp 3x0
Delta Sprinten inlottning uppifrån för högst klassade G(K) Startavg/vet 375 kr.
2000 T Hp, 1000 Hp, 500 Hp 3x0 375:RaketLasses inlottning under ovan G(K) Startavg/vet 325 kr.
Spons: Raket Lasse: Lars O.Hälleberg AB
1800 800 600 3x0
Delta Veteran inlottning uppifrån för högst klassade fyllda 5år G(K) Startavg/vet 375
kr.
2000 Hp, 1000 Hp, 500 Hp 3x0
Whippet Racet jämnast möjliga med flest antal hundar W(M) Startavg/vet 275 kr.
1000 500 300 3x0
Delta Whippen inlottning uppifrån för högst klassade W(K) Startavg/vet 325 kr.
1500 T Hp, 800 Hp, 500 Hp 3x0
Djursjukhuset Sundsvall jämnast möjliga med flest antal hundar W(K) Startavg/vet
225 kr.
700 400 300 3x0
Graderat G. W (K) (M) (L) Startavg/vet 225 kr.
600 300 200 3x0 225:-

22 AUG – ÅKERS KANAL, SHS
första start ca klockan 13.00
Tidskval till SVENSKT GREYHOUND DERBY 2020 (tidskval till finaldagen 29
augusti)
550 m öppet för Greyhounds oavsett klass o ranking. I varje lopp lottas högst 4
hundar in i rankingordning, hänsyn tas till ägarseedning. De snabbaste tiderna
kvalificerar till olika finallopp den 29 augusti med DERBYT för de 6 snabbaste. Vid lika
tid har högre ranking företräde. (vid lika tid i samma lopp har placering företräde).
Anmälningsavgift 125 kr.
Inga prispengar men varje vinnare erhåller ett ”presentkort” på 125 kr att utnyttja vid
kommande starter på Åkers Kanal under 2020 samt en prisrosett.

WHIPPET DERBY 2020
320 m öppet för 6 Whippets med högst ranking. Minst 4 anmälda för att köras.
Anmälningsavgift 325 kr.
Priser: 1500 kr – 800 kr – 400 kr.
Utöver detta lopp inbjuder vi till max 3 graderade lopp för Whippets oavsett distans.
Anmälningsavgift 125 kr.
Inga prispengar men varje vinnare erhåller ett ”presentkort” på 125 kr att utnyttja vid
kommande starter på Åkers Kanal under 2020 samt en prisrosett.

23 AUG – ALINGSÅS, SDA-GHK
första start 14.00
Davantis Damernas Hanar G, M, 6h, hanar klass 3 -5.
1200 Vp Hp - 550 Hp -325 Hp
Startavgift; 300 kr
Skips Damernas Tik G, M, 6h, tikar klass 3 -5.
1200 Vp Hp -550 Hp -325 Hp
Startavgift; 300 kr
Åbergs Damernas Sprint G, K, 6h, klass 3 -5.
1200 Vp Hp -550 Hp -325 Hp
Startavgift; 300 kr
Davantis Damernas Veteran G, K, 6h, veteraner uppifrån.
1200 Vp Hp -550 Hp -325 Hp
Startavgift; 300 kr
Pinchos-loppet G, K, 6h, nerifrån.
1200 Hp- 550 Hp -325 Hp
Startavgift; 300 kr
Damernas Whippet W, M, 6h, klass 14 och nedåt.
1200 Vp Hp -550 Hp -325 Hp
Startavgift; 300 kr
Doggy Whippet Veteran W, K, 6h, veteran uppifrån.
900 Hp -450 Hp -300 Hp
Startavgift; 300 kr
Pinchos Whippeten W, K, 6h, k18 och nedåt.
1200 Hp -550 -325
Startavgift; 300 kr
Graderade Lopp
G/W/S/B, K/M, 6h,
600 Hp - 300 - 225
Startavgift; 225 kr
Hp till alla startande

29 AUG – ÅKERS KANAL, SHS
första start ca klockan 13.00
SVENSKT GREYHOUND DERBY 2020
550 m öppet för de 6 Greyhounds som noterade de 6 snabbaste tiderna i tidskvalet
den 22 augusti.
Anmälningsavgift 375 kr.
Priser: 8 000 kr – 5 000 kr – 3 000 kr – 1 000 kr – 1 000 kr- 1 000 kr.
Homeruns lopp (tack familjen Petersen)
550 m öppet för de 6 Greyhounds som noterade de 7-12 snabbaste tiderna i
tidskvalet den 22 augusti.
Anmälningsavgift 325 kr.
Priser: 2 500 kr – 1 000 kr – 800 kr - 500 kr – 500 kr – 500 kr.
Kaos lopp (tack familjen Ländin)
550 m öppet för de 6 Greyhounds som noterade de 13- 18 bästa tiderna i tidskvalet
den 22 augusti.
Anmälningsavgift 325 kr.
Priser: 1 000 kr – 500 kr – 500 kr.
No More Legends lopp (tack Team Wi Can)
550 m öppet för de 6 Greyhounds som noterade de 19-24 bästa tiderna i tidskvalet
den 22 augusti.
Anmälningsavgift 325 kr.
Priser: 1 000 kr – 500 kr – 500 kr.
Diamantjakten 2020 (tack Minus Johansson)
Uppdelat på 8 lopp för Whippets på distans 320m, enligt nedan:
Lopp 1: k7-k8 Lopp 2: k9-k10 Lopp 3: k11 Lopp 4: k12
Lopp 5: k13-k14 Lopp 6: k15-k16 Lopp 7: k17-k18 Lopp 8: k19-k20
(Högst ranking inom varje lopp har företräde, lägre klass kan anmäla och godkänna
att gå mot högre klass. Minst 4 hundar för att ett lopp ska genomföras.
Anmälningsavgift 300 kr.
Priser: 400 kr –300 kr –200 kr.
HP till alla o Diamantpris till 1-3.
Pris även till bäste tränare som fått mest diamantpriser!
Utöver dessa lopp inbjuder vi till max 6 graderade lopp för Greyhounds.
Anmälningsavgift 125 kr.
Inga prispengar men varje vinnare erhåller ett ”presentkort” på 125 kr att utnyttja vid
kommande starter på Åkers Kanal under 2020 samt en prisrosett.

TÄVLINGSDAGAR SEPTEMBER - NOVEMBER
5 SEPT – ÅKERS KANAL, SHS
6 SEPT – BORÅS, 7HS
12 SEPT – JÄRBO, GHS
12 SEPT – TOMMARP, CIMBRIA
19 SEPT – BORÅS, 7HS
19 SEPT – ÅKERS KANAL, SHS
26 SEPT – MIDLANDA, MiHK
27 SEPT – ALINGSÅS, SDA-GHK
3 OKT – ÅKERS KANAL, SHS
4 OKT – ALINGSÅS, SDA-GHK
10 OKT – BORÅS, 7HS
11 OKT – BORÅS, 7HS
17 OKT – VÄSTERÅS, VHS
18 OKT – ÅKERS KANAL, SHS
24 OKT – ÅKERS KANAL, SHS
25 OKT – BORÅS, 7HS
31 OKT – TOMMARP, CIMBRIA
7 NOV – BORÅS, 7HS

