
 

SHS får härmed bjuda in till SM-tävlingar på Åkers Kanal. 

16 – 23 Juli 2022 kl 18.00 (alla dagar) 

Greyhound Öppen klass 550 m. 

24 hundar (högst rankade) med kvartsfinaler 16 juli och semifinaler 19 juli, final 23 juli. Vid färre än 13 anmälda utgår loppen den 19 juli,    

Anmälningsavgifter 300 kr ( 19 juli 100 kr), Priser i finalen: 3000-1500-1000-500-500-500, Täcke o hederspriser. 

Greyhound Tikar 550m. 

24 tikar (högst rankade) med kvartsfinaler 16 juli och semifinaler 19 juli, final 23 juli. Vid färre än 13 anmälda utgår loppen den 19 juli,  

Anmälningsavgifter300 kr ( 19 juli 100 kr), Priser i finalen : 3000-1500-1000-500-500-500, Täcke o hederspriser. 

Greyhound Sprint 320 m  

24 hundar (högst rankade) med kvartsfinaler 16 juli och semifinaler 19 juli, final 23 juli. Vid färre än 13 anmälda utgår loppen den 19 juli,  

Anmälningsavgifter 300 kr ( 19 juli 100 kr), Priser i finalen: 3000-1500-1000-500-500-500, Täcke o hederspriser. 

Greyhound Veteran 320 m  

12 hundar (högst rankade) med semifinaler 16 juli och final 23 juli. 

Anmälningsavgifter 300 kr, Priser i finalen : 3000-1500-1000-500-500-500, Täcke o hederspriser. 

Whippet 550 m med Tidskval hanar o tikar tillsammans i 4-hundars lopp.                         

32 hundar (högst rankade) med tidskval 17 juli och två separata SM-finaler 23 juli för de sex snabbaste hanarna resp tikarna. 

Anmälningsavgifter 300 kr, Priser i respektive finaler : 3000-1500-1000-500-500-500, Täcke o hederspriser. 

Whippet 320 m med Tidskval inklusive Veteraner i 4-hundars lopp.                         

32 hundar (högst rankade) med tidskval 17 juli och två separata SM-finaler 23 juli för de sex snabbaste hundarna resp veteranerna. 

Anmälningsavgifter 300 kr, Priser i respektive finaler : 3000-1500-1000-500-500-500, Täcke o hederspriser. 

Whippet 550 m för hundar som deltog i tidskvalet men inte nådde de två finalerna .                         

4 st lopp med 5 hundar i varje (totalt 20 hundar) fredagen den 22 juli. (inlottas i tidsordning efter kvalet) 

Anmälningsavgifter 200 kr, Priser i respektive lopp : 400-300-200-100-100 

Whippet 320 m för hundar som deltog i tidskvalet men inte nådde de två finalerna .                         

4 st lopp med 5 hundar i varje (totalt 20 hundar) fredagen den 22 juli. (inlottas i tidsordning efter kvalet) 

Anmälningsavgifter 200 kr, Priser i respektive lopp : 400-300-200-100-100 

 



 

I Greyhound SM tillämpas storloppsseedning och ägarseedning i första kvalomgången därefter tillämpas 

resultatseedning.  

I Whippet SM med tidskvalen sätts loppen ihop utefter aktuell rankinglista med målsättning att maximalt 3 klasser 

kan ingå i ett kvalheat. 

OBS! Whippets som avser att delta i Veteran SM på 320m måste ange det vid anmälan! 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Anmälan ska göras via SHCF:s sedvanliga anmälningssida senast söndagen den 10 juli kl 20.00                

Avanmälningar ska göras senast måndag 11 juli kl 12.00 till tavling@hundkappstockholm.se 

Lottning sker tisdag 12 juli.                       Inställelse i depån senast kl 17.00. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Anmälningsavgift betalas in före start till SHS Bankgiro 351-9253 eller Swish 123 26 715 19 med angivande av 

hund/hundarnas namn.     

Prispengar kan komma att reduceras vid färre än totalt 116 hundar startande hundar i de olika SM klasserna.     

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Inbjudan till övriga lopp under SM-veckan kommer i ett separat utskick. 

 

 

Varmt välkomna till SM-veckan på Åkers Kanal 

      

mailto:tavling@hundkappstockholm.se

