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Nytt år nya möjligheter!
WN firar i år 30-årsjubileum vi firar
detta med en ny layout och en ny
serie där vi möter jägare. Det är fritt
fram att tipsa om jägare hör av er till
wn@weimaranerklubben.se
Jag vill passa på att välkomna Eva
Bjärud som medredaktör till tidningen. Men vad är vi utan alla er som
skriver och fotar. Stort tack till er!
I detta nummer har det blivit lite av
en utställningsspecial med resultat.
Grattis till er alla! Lite extra roligt att
Sverige lämnade Finland med flaggan i topp. Vi hoppas vi ser mycket
blågult på WDS i Herning till sommaren också.
Men innan dess drar klubben igång
med årsmöte, pingstläger, KM i
viltspår.
Hoppas vi ses!
Njut av våren & alla aktiviteter som
erbjuds för dig och din grå!

// Eva & Nina
U TGIVNINGSPLAN
Nummer
1
2
3
4

Manusstopp
15 februari
15 maj
15 aug
15 nov

Utkommer ca
mitten av mars
mitten av juni
mitten av sept.
början av dec.

Observera att manusstopp måste respekteras och
går ut vid midnatt aktuell dag! Annonser som ej är
betalda vid kontroll ca en vecka efter manusstopp
publiceras ej.

OMSLAGSBILDER:
FRAMSIDA 1: PERNILLA RYDBERG, QUASIMODO SOM VILAR SIG
MELLAN SLÄPPEN PÅ SRHP´S STORA VÅRPROV I SLOVAKIEN
2009.
2: ROLF RYDBERG, QUASIMODO (KH) OCH YUPPIE (LH) FÖRST I
3: MIMMI ERIXON, JACK SEP. 2008
BAKSIDA: PERNILLA OCH YUPPIE-VÅRTRÄNING I SKÅNE 2007
FOTO: ROLF RYDBERG

Hej!
Mitt namn är Eva Bjärud och jag ska göra ett
försök att hjälpa Nina med klubbens tidning. Att ro i land med att göra WN själv är
ett stort jobb. Som medredaktör hoppas jag
kunna bidra med texter och reportage men
även kunna vara ett plank att bolla idéer
med.
Jag bor strax utanför Örebro sedan 2½ år
tillbaka med min lilla flock bestående av
fyraåriga Weimaraner tiken Lava, Parson
Russelln Brownie samt katten Festis. Jag
arbetar som djurvårdare på Kvinnerstaskolans naturbruksgymnasium i Örebro.
Nu ser jag fram emot ett nytt hundår med
en massa spännande aktiviteter, tokigheter
och äventyr. /Eva
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Ordförandens ord
Ett år går fort. Snart är det dags för nästa årsmöte och jag har varit ordförande i ett
år. Det har varit ett intressant år. Jag vill ta tillfället i akt och tacka mina styrelsemedlemmar för deras engagemang under året. Jag kommer i och med årsmötet
att lämna ordförandeskapet vidare. Jag vill därför också passa på att önska den nya
ordföranden och styrelsen lycka till i det kommande årets arbete!
Det har varit en hel del att göra under året med bland annat föreningens trettio
års jubileum. Jämfört med när föreningen startades på 1970-talet så är vi idag en
ganska stor förening med ca 400 medlemmar. Det innebär naturligtvis att det finns
olika viljor och synsätt. Det är sunt enligt min mening, så länge det är förenings
bästa som är det gemensamma målet. Övergången över tiden från en liten till en
större förening påverkar naturligtvis det sätt på vilket saker kan göras. Det behövs
självklart en löpande avstämning och förnyelse av hur det är lämpligt att hantera
olika sysslor i föreningen.
Det är bra för föreningen om det även finns nya medlemmar som känner att de har
tid och lust att engagera sig aktivt. Nog om detta.
Vintern har fortfarande sitt grepp över stora delar av landet och möjligheten till
jakt med våra grå har varit begränsad på grund av snön som kommit tidigare och
som fortfarande ligger kvar. Trots att jag gillar riktiga vintrar hade jag hoppats på
möjligheten att komma ut och jaga mer. Nu har det istället blivit träning så att hundarna har något att aktivera sig med.
För er som har unga hundar vill jag passa på att slå ett slag för viltspårträningen.
Det är ett bra sätt att lära sig läsa sin hund. Börjar du tidigt med viltspårträningen
så kan du i maj aktivt börja med eftersöks och apportträningen inför den kommande säsongen. Här kan jag varmt rekommendera vårt pingstläger som ger fina
möjligheter att träna tillsammans med andra och utbyta erfarenheter. Är du ny så är
det ett ypperligt tillfälle att träffa och lära känna andra medlemmar.
Jag hoppas att vi träffas på klubbens aktiviteter under det kommande året.
Sköt väl om er och lycka till!
Mikael Johansson
Ordförande Svenska Weimaranerklubben
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Precis som tidigare år har vi fått en
hälsning inför det nya året från en
av våra hedersmedlemmar, Manfred
Reuper från Tyskland .
Liebe schwedischen Weimaranerfreunde !
Ich wünsche allen schwedischen Weimaranerzüchtern, Weimaranerführern und Mitgliedern des
Klubs frohe Weihnachten und ein gesundes erfolgreiches Jahr 2010.
Alle sollen gesund bleiben, Lebensfreude und Glück
haben.
Euer Ehrenmitglied wünscht Ihnen viele gute Welpen aus der Zucht und Glück auf den Prüfungen, so wie Waidmannsheil auf der Jagd
mit Euren Hunden.
P.S. Anbei meine Hündin Jana II vom Zehnthof , ein paar Bilder von ihr.
Mit freundlichen Grüßen Manfred Reuper
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Medlemsintervju
Jag heter Tina Ekström, är 37 år, och bor
tillsammans med min man Tony i Lerum
med våra 2 barn Emma & Emil (16 & 14).
Familjen innehåller också sedan våren 2009
en Australian Shepherd (Aussie). En liten tik
som heter ”Tyra” (Ruby Passion’s Hello Mary
Lou).
Hur började ditt hundintresse och vilka
hundar har du haft?
Hundintresset började väldigt tidigt, då jag
är i stort sett född & uppvuxen med hund.
En mellanpudel fanns med länge under min
uppväxt.
Min första egna hund var en Golden Retriever som jag började träna & tävla lydnad med
Tina & Wasco, Lerum. Foto: Ekströms (c)
vid 12 års ålder. Hund nummer två blev en
Gordon Setter efter min tränares hane, och
på det sättet blev jag introducerad i jakten.
Då jag vid den tiden inte kände mig mogen för jakt, gjorde vi en ”deal” där jag stod
för lydnad men min tränare hjälpte till och tränade och tävlade för jakt. I gengäld
hjälpte jag till med utställning & lydnad
med hans Gordon och Engelska Settrar.
När det var dags för nästa hund bytte jag
ras igen, ville ha en ren brukshund men
även en underbar familjehund med mindre spring i benen. Valet föll då på Rottweilern, och det har blivit två fantastiska
hundar från Orkanens Kennel i Skåne.
Först en tik, ”Ronja”, och två år senare vår
hane, ”Birk”. När rottisarna började bli
till åren och inte hade samma ork till att
träna längre, började jag se mig om efter
en ny hund, och det var då jag föll för
Weimaranern.

J SVCH Classic Dreams’ Amon Re (Wasco) & Ruby
Passion’s Hello Mary Lou (Tyra), Lerum. Foto:
Ekströms (c)

Vad har du tränat?
Lydnad, bruks (spår, skydd), viltspår & jakt
(fält & skog)
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Varför valde du Weimaraner?
Jag hade tränat & tävlat bruks under en längre period, men längtade mer mot jakt
och en smidigare hund med mycket motor. Eftersom jag hade haft setter tidigare
och är väldigt förtjust i de stående fågelhundarna, men önskade ”mer hund” i min
kommande, tittade jag runt efter alternativ. Weimaranern lockade starkt med sin
stora bredd, ”En riktig 10-kampare” som min uppfödare nämnde vid något tillfälle.
Känner att jag verkligen har träffat rätt, rasen passar mig, min familj och mitt liv ypperligt.
Hur kommer det sig att det blev just den hunden du har idag?
När jag hade bestämt vilken ras jag ville ha, kollade jag upp de uppfödare som
rekommenderades och kontaktade dem som jag var intresserad av. Bestämde träff
med dem och utgick sedan därifrån. För mig är det minst lika viktigt att ha en bra
uppfödare som ger mig stöd, support och uppmuntran, som finns där för mig och
min hund, som att titta på mentalitet, jaktlinjer, hälsostatistik och exteriör. Valet föll
på Classic Dream’s Kennel, Pernilla & Rolf Ryberg. Deras uppfödning uppfyllde alla
de krav jag hade, och som tur var hade de en liten hane till mig våren 2008.
Berätta hur din hund/hundar är!
”Wasco” (J SVCH Classic Dream’s Amon Re) är en underbar kille! Han är mycket hund
och behöver få utlopp för sin energi. Älskar att arbeta oavsett om det är apportering, lydnad, spår, jakt, cykel, drag, simning eller helt enkelt bara en vanlig promenad. Är alltid lika positiv till allt vi tar oss för, men jag har också förstått att han är
väldigt påverkbar av hur jag förhåller mig till honom och hur mitt ledarskap ser ut.
Lite känslig. En riktig ”Av & På-hund” så länge han aktiveras ordentligt. Då ligger
han snällt och sover inne, upp & ner med alla tassarna rakt upp i vädret i soffan
eller hopkurad till en liten boll. I sammanfattning: Arbetsvillig, livlig, snäll, jaktidiot,
fartdåre & spårfantast!
Hur ser ditt ”hundår” ut?
Då ”Wasco” endast blir två år
i februari, så har jag inget att
jämföra med ännu, men under
året som gått har vi hunnit
med en hel del.
Vi startade med diverse lydnadsträning anpassad för jakt,
med konditionsträning och reviering. Jag valde dessutom att
gå kurs hos Anders Landin för
att få ett stöd med min träning
under våren. Denna träning
kombinerades med viltspår, då

Wasco på fältet, Tjörn. Foto: Ekströms (c)

7

jag ville ha championatet klart innan det var dags för eftersöksgrenarna.
Försommaren ägnades åt träning inför eftersöksgrenarna, en självklart också diverse spår, uppletande & apportering.
Under sensommaren tävlade vi av eftersöksgrenarna för UKL & ÖKL på vårt kennelläger, men tränade också vidare med lydnaden inför kommande klasser. I augusti valde jag att åka upp till Norrland och starta skogsprov som premiärstart med
Wasco. Vi åkte därifrån med ett 2:a pris i UKL, och blev därmed den första jaktmeriterade avkomman efter ”Wellieson’s Gandalf” & ”Classic Dream’s Yupya”. En underbar
känsla när allt går rätt!
Under hösten var vi uppe hos uppfödaren för att träna lite inför kommande jaktprov, och vi fick också lite hjälp av Birger Knutsson på hans marker i Alingsås.
När jaktsäsongen satte igång anmälde vi till de prov som gick i vårt närområde och
hade stor tur med lottning. Jag valde också att starta honom uppe på Älviksholm.
Säsongen har gett oss fina priser, mycket vänner, erfarenhet och lärdomar, förutom
att vi har haft fantastiskt roligt!
Det kommande året tror jag kommer se ungefär likadant ut, förutom att jag kommer pressa honom lite mer med krav, styrka, kondition etc. nu när han är friröntgad.
Funderar också på att starta honom i spår (Bruks) detta år. Kanske lite fler utställningar, men han är svår att hålla hullet på. Vi får ta det som det kommer, han har tiden
för sig.
Har du något särskilt mål med er träning?
Det finns så mycket jag vill pröva på, tycker om att hålla på med olika grenar, att
variera träningen. I stort sett vill jag att Wasco skall vara välmående, stark, snabb,
kraftfull & lydig. Och att vi har roligt ihop på vägen! Små delmål, uppdelade per
årstid funkar för oss.

Wasco reser rapphöna, Älviksholm. Foto: Classic Dream’s Weimaraner (c)
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Hur påbörjade du träningen?
Träningen började gradvis redan
från början när vi kom hem.
Anders Landins bok: ”Så tränar
jag min valp” har inspirerat en
del. Men min erfarenhet säger
att alla träningsmoment bör
börjas försiktigt, och sedan ökas
svårigheterna & kraven gradvis. Alla mina hundar har varit
olika, det kräver anpassning på
individnivå.
Första gången till pris, Wasco 2:a pris Skogsfågel UKL,
Har du någon särskild tränBjörkliden. Foto: Ekströms (c)
ingsmetod och vad har du för
hjälp med din träning?
Som jag skrev tidigare har jag tränat en del för kunniga hundmänniskor på klubbar,
kurser, läger och privat. Även startat på diverse olika prov & tävlingar. Det är viktigt
att få hjälp av och lyssna på de som är mer erfarna. Det är svårt att utvecklas och bli
bättre om man inte får någon kritik eller feedback på det man gör. Sedan är det upp
till var och en att applicera det man tycker är bra i sin egen träning.

Hur beskriver du weimaranern när någon frågar dig?
En härlig jakthund som kräver sin förare. Men med mycket aktivering, envishet &
tålamod, en underbar kompis!

Bästa vänner, Wasco & Tyra, Tjörn. Foto: Ekströms (c)
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Vad tycker du är weimaranerns främsta styrka?
Mångsidigheten och arbetsviljan.
Vad saknar du i rasen?
Svårt att säga, jag har inte så stor erfarenhet efter 2 år, men kanske en något jämnare weimaraner där skillnaderna inte är så stora exteriört, mentalt och jaktmässigt.
Vad är roligast med att ha hund?
Träningen absolut, men också resultaten! När allt bara flyter och du får skörda vad
du sått tidigare. En riktig kick!
Har du några träningstips du vill dela med dig av?
Jag tror på att sätta mål, som sedan delas upp i delmål. Träna för mer erfarna människor och ta till dig delar av andras lärdomar. Använd din intuition, du känner din
hund bäst!

Glädje! Första kompletta fågelsituationen (Tina & Wasco), Älviksholm.
Foto: Classic Dream’s Weimaraner (c)
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CHAMPIONGALLERI

J SE UCH Scuba´s Itchy Bitchy
Född: 2006-03-02
E: Billy des Brumes des Bois
U: SV-03 J SE UCH SE JCH SE VCH
Scuba´s Gold Strike
Uppfödare och ägare:
Anci & Nicke Niklasson
Foto: Anci Niklasson

J SE VCH SE UCH NO UCH
Lockfågelns Åliwer
Född: 2007-08-14
E: J Scuba´s Glengoyne
U: Lockfågelns Oopsan
Uppfödare och ägare: Mia Källberg

Foto: Johan Frick-Meijer

SE UCH, FIN UCH, J, FinJW-04, FIN W
06,EST UCH, INT UCH, EST W 07, FIN W
07,FIN W 08 Mimmtrix Elof

Foto:Mimmi Erixon

Född: 2004-01-19
E:SE UCH, FIN UCH Mimmtrix Horst
U: WWV 2008, SE VCH Carnmellis Kiri for
Mimmtrix
Ägare: Taina Mikkonen, Finland
Uppfödare: Mimmi Erixon
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JÄGARINTERVJUN

Text & Foto: Niklas Berglund

I detta nummer av WN får vi en härlig stunds läsning som Niklas Berglund bjuder på, “Jägarintervjun” är en ny serie
där vi får följa med jägare från norr till söder som berättar om mångsidigheten hos vår alroundhund.

B ESKRIV

DIG SJÄLV

Jag är 32 år och är sambo med Madelene. Vi har en dotter som heter Elsa som
snart är 8 månader och då vår grå Tindra som är 6 år. Jag har jakt som mitt största
fritidsintresse, helst fågeljakt. Elsa var 4 månader då hon var med på sin första jakt,
så jag hoppas att hon ärver mitt brinnande intresse för jakt. Är annars en gediget
intresserad utemänniska.

VAR

BOR DU ?

Vi bor snart i ett hus i en
mindre by utanför Kalix.

V ILKA

TYPER AV JAKT

ÄGNAR DU DIG ÅT ?

De flesta typer av
jakt, dock så håller jag
fågeljakten främst.

VAD

JAGAR DU MED

DIN HUND ?

I första hand fågel, men Elsa & Tindra Foto: Niklas Berglund
vi har även skjutit mink och mårdhund för Tindra. Hon har ett brinnande intresse för
rovvilt och spårar och markerar allt från mink till björn. Men i och med att vi jagar
det mesta, så får Tindra ta det som bjuds, för oss är hon lite av en allroundhund.

VAR FÖR

BLEV DET

WEIMARANER

SOM JAKTHUND ?

Jag ville ha en hund som jag kunde jaga annat än bara fågel med. Sen ville jag ha
en lugn och trevlig familjehund, som kan koppla av då den inte arbetar. Jag kikade
på några olika raser av de stående fågelhundarna, men tyckte att Weimaranen föll
mig perfekt i smaken. Sen är den en härligt klok och tillgiven hund, på gott och
ont…

H UR

MÅNGA JAKTDAGAR BLIR DET UNGEFÄR / ÅR MED DIN GRÅ ?

Ingen aning, men många tycker min sambo iaf. Kanske 100…
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H UR

SER ER T JAKT - OCH TRÄNINGSÅR UT ?

Vi jagar det som jagas kan under de olika årstiderna. Tindra är med på nästan allt
som vi gör. Alltid på något sätt kan man hitta på en aktivitet för henne. Förutom
jakten så kör vi en hel del skidor under våren, vattenfys och apportering under sommaren och eftersöksarbeten innan jakten. Hemma roar min sambo Tindra med lite
tricks och konster, och att leta korvbitar är en favorit.

K ÄNNS

DET VIKTIGT ATT JAKT MERITERA DIN HUND ?

Ja och nej. Tyvärr, och det kanske är rasens största nackdel här uppe, så finns det
inte så många provtillfällen. Visst kan man åka ner och starta fält, men jag tycker att
det är en helt annan sak än skogen och skogsfågeljakten. Och det känns inte rättvist
mot hunden att åka ner och presentera den för i princip en helt nya jaktform och
miljö. Det slår lite fel ut. Visst finns det hundar som klarar både fält, skog och fjäll,
men det kräver otroligt med tid och träning. Tindra jagar på helt olika sätt i skog, på
fält och fjäll. Jag kan uppleva att hon inte riktigt tror på att det kan finns fågel mitt
ute på en åker och därför så tar hon jaktturen som en söndagspromenad. Skogen är
för henne den rätta miljön, och hon har lärt sig att leta där det i regel finns fågel.
Visst är det kul att ge sin hund ett pris, men då tycker jag att man ska ge hunden
den chansen. Annars får man bara gå och muttra och tycka att man har en dålig
hund. Men samtidigt tycker jag det är synd att fokus så många gånger handlar om
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vilka pris en hund har tagit, och att det i
många fall slår ut över om man avlar på
en hund eller inte och då även om man
blir av med de valpar som kommer ur
parningen. Min högst personliga åsikt är
att jag tycker att ett fältprov mer handlar
om dressyr, medans ett skogsprov mer
handlar om hundens personliga egenskaper som jakthund. Det är i skogen som
en hund får visa vad den verkligen går för.
Nu sticker jag säkert någon i ögat…
Jag hade gärna avlat på Tindra för att
behålla en valp för mig själv. Men det blir
ju i regel fler än en valp. För mig är det
viktiga att veta vad jag har i kopplet, sen
får andra tycka och tänka vad de vill. Men
visst är det kul att kunna säga att jag har
gått till pris med min hund. Då får man ju
känna sig stolt över sin hund, och vad jag
själv har lyckats få den till. Men för mig
är det centrala att jag har en hund som
jagar och som jag kan jaga med och sen
det viktigaste av allt, att den fungerar i
hemmet.
Jag skulle gärna se att fler Weimaraner
gick till pris i skog och fjäll.

B ERÄTTA

GÄRNA LITE KOR T OM EN

LYCKAD JAKT

Jag hade en kompis från Skåne med
under förra hösten på jakttur ute i
skärgården. Vi hade jagat hårt dagarna
innan, men Tindra gick otroligt bra även
denna dag och hittade fågel på fågel. Mot
slutet av dagen så passerade vi ett område
där jag vet att det brukar finnas tjäder, så
jag lät min kompis gå nere mot en myrkant.
Nästan direkt såg jag att Tindra hittade en
löpa och jag såg direkt att det var tjäder
som det handlade om. Jag hade perfekt
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Tindra apporterar

överblick lite högre upp i skogen och visste att
lite längre fram skulle myren möta ett hygge.
Efter ett gångstånd på 200 meter, strax innan
hygget fick Tindra fast tjädern och min kompis
hann upp i ett perfekt läge. När tjädern lyfte
fick han en sådan straffspark att inte ens han
kunde missa. Tjädern var en riktig gammeltupp och det var kul att min skånekompis fick
fälla den.

V ILKA

HUNDAR HAR DU ?

S TYRKOR

RESP .

SVAGHETER I JAKTEN ?

Just nu har vi bara Tindra. Hennes styrkor är
att hon alltid kämpar på då vi jagar, oavsett
om vi hittar fågel eller ej. Visst, vissa dagar
kanske hon inte har världens bästa sök eller sköter fågel bra, men i det stora hela
är det en bra jakthund. Sen så är hon otroligt lättstyrd samtidigt som hon är väldigt
självständig i sitt sök. En styrka och samtidigt en svaghet som hon har är att hon är
så beräknande. Hon vet var det är lätt och enkelt att färdas och väljer givetvis hellre
en stig än ett snår att passera, men då är lättstyrdheten bra. I och med att detta är
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min första hund
så har jag begått
en hel del misstag. Bl.a. så har
jag inte befäst
all jaktdressyr,
vilket medför
att hon ur den
synpunkten
inte är någon
provhund, men
duger gott att
jaga med.

H UR

BESKRIVER

DU WEIMARANERN SOM JAKTHUND NÄR ANDRA JÄGARE FRÅGAR ?

En allsidig och lättlärd jakthund som är otroligt social och trevlig i hemmet. Om
man utnyttjar hundens intelligens på rätt sätt så kan man väldigt snabbt lära den
väldigt mycket. Hunden har en otrolig vilja att lära sig.

VAD

BLIR DET FÖR HUND FÖR DIG NÄSTA GÅNG ?

Jag och min sambo har haft många diskussioner om detta det senaste året. Min
sambo hade velat ha en valp undan Tindra, medan jag själv är kluven. Nu är Tindra 6
år så det är väl lite sent. Väljer jag en stående fågelhund kommer jag helt klart att ta
en weimaraner. Vi får se vad det blir. Jag kan ibland känna att säsongen för stående
fågelhundar är lite för kort här för att man ska kunna utnyttja jaktsäsongen maximalt. Men just nu så är Tindra helt perfekt för oss, en otroligt härlig och tillgiven
familjehund som vi kan jaga det mesta med.
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LÅNGHÅRIG WEIMARANER
Vi möts ofta av frågor gällande den långhåriga (lh) weimaranern. Mest troligt är det för att den är relativt ovanlig
och många har bara stiftat bekantskap med det korthåriga (kh) hårlaget. Även bland folk som känner till lh finns
ofta frågor och föreställningar såsom att lh inte skulle vara lika dugliga jakthundar som kh, att lh är avsevärt
”mesigare” än kh, varför lh varierar så mycket i päls osv.
Dessa rader är baserat på våra erfarenheter från 13 år av lh-avel och ett försök att reda ut några av de frågor och
funderingar som är vanligt förekommande gällande den lh weimaranern. Vi berör även lite om korsparningar
mellan hårlagen, kh med lh-anlag mm.
Kort historik
Den lh weimaranern börjar bli
mer och mer uppmärksammad nu än för bara några år
sedan. Detta beror på att fler
duktiga och vackra lh visat
upp sig på jakter, jaktprov, utställningar mm och att antalet
lh ökat.
Efterfrågan är fr a stor norröver där jägarna upptäckt
fördelen med pälsen. Lh tål
naturligtvis kyla bättre än kh
och kan användas långt in på
säsongen för vattenapportering osv.
Första lh i Sverige importerades från England 1977
Far, långhår, och son, korthår.
och den första Svenskfödda,
Woksebs Lion, såg dagens
Foto: Rolf Ryberg (c).
ljus 1997. Samma år föddes
den första lh-kullen, Classic
Dream´s G-kull. Sedan dess har det fötts 124 st lh.
Rasstandard
Rasstandarden följer kh i allt förutom hårlaget. Den silkeslika pälsen skall vara enligt
följande:
Huvud: Kort, tätliggande hår förutom på öronen som skall vara väl beklädda med
långt hår. Håret skall dock ej hänga för långt utanför öronkanten.
Kropp: Tät päls som skall vara mellan tre – fem centimeter lång, helst med underull.
På underlinjen skall det ej finnas långa hängande hår. Pälsen får ej locka sig men
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kan vara något vågig.
Framben: På benen skall det
vara kroppsbeklädnad förutom
baksidan på benen som skall
uppvisa sk fanor dvs längre hår
på baksidan.
Bakben: Pälsen är som på
frambenen men där kallas den
bakre beklädnaden för ”byxa”
och det innebär att håret är betydligt tjockare och längre än
på frambenen. Fanan skall sitta
på lårets baksida.

Syskon, lh och kh, 7 veckor gamla.
Foto: Rolf Ryberg (c)

Svans: Långt hår över hela svansen med en väl uttalad fana på undersidan.
Tassar: Tassarna skall vara väl beklädda med päls mellan tårna.
Parningar
Korsparningar (parning mellan lh och kh) är tillåtna i Sverige. Anledningen är att
avelsbasen anses vara för snäv.
Vi har medvetet korsavlat sedan 1997 då vi sett många andra fördelar, fr a för korthåren.
Paras:
-lh med lh blir det enbart lh.
-lh med kh (lh-anlag) blir en
”mixad” kull.
Lh blir ”rena” långhår. Kh blir
oftast ”rena” kh men ibland
uppstår ett hårlag som kallas
stockhaar (ytterst sällsynt).
Det ser ut som kh weimaraner
med längre päls på fr a ryggen
och med viss fana på ben och
svans. Pälsen är dessutom
betydligt tjockare än kh, ofta
med underull.
-lh med kh (ej lh-anlag) blir

Mixad valpkull med både kort- och långhår 6
veckor gamla. Foto: Rolf Ryberg (c)
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alla valpar kh. Dessa valpar får dock lh-anlag.
-kh (ej lh-anlag) med kh (lh-anlag) blir det bara kh. En del avkommor i samma kull
får här lh-anlag och en del får det ej.
-kh (lh-anlag) med kh (lh-anlag) blir det blir det en ”mixad” kull.
Lh blir ”rena” långhår. Kh blir oftast ”rena” kh men ibland uppstår stockhaar (se ovan
och nedan).
Som vi nämnde ovan har vi oftast korsparat hårlagen i aveln.
Kh, utan lh i stamtavlan uppvisar påfallande ofta en bristfällig behåring på fr a
mage, insidan av baklår samt öron.
Kh med lh-anlag har generellt bättre behåring där och ofta fin underull på kroppen.
De klarar således kyla och långa kalla, regniga jaktdagar på fältet, skogen eller fjället
bättre. Dessa hundar med bra behåring blir inte heller lika sönderrivna på mage och
insidan av låren som de som är i princip nakna där.
Det andra skälet är att vi anser att kh har/haft en bättre exteriör gällande fr a huvudet än vad lh kunnat uppvisa så därför har vi haft detta som ett viktigt avelskriterie.
Långhårspäls
När vi ser på lh delar vi in dem i fyra olika kriterier gällande päls, typ 1, typ 2 osv. (se
foton)
Typ 1: Stockhaar. Detta är kh med för kraftig behåring oftast på rygg, fanor på
benen samt tjock hårig svans. Svansen har ofta antydan till fana. Denna typ är ytterst ovanlig.

Kh weimaraner av typ-1, sk stockhaartyp. Notera
tjock, kraftigt behårad svans samt mindre fanor
på bakben.Foto: Mia Källberg (c)
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Typ-1. Notera början till fanor
på bakben samt tjock behårad
svans. Foto: Mia Källberg (c)

Weimaraner av typ-2 med nästan inga
fanor på ben eller svans.

Lh av typ-2. Notera särskilt “utfrätta”
fanor på fram- och bakben samt svans.
Kroppsbehåring samt öron är ok.

Foto: Rolf Ryberg (c)

Foto: Rolf Ryberg (c)

Utmärkt huvud av typ-3.
Foto: Rolf Ryberg (c)

Lh av utmärkt typ dvs typ-3.
Foto: Mia Källberg (c).
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Typ 2: Tydlig pälsning över hela
kroppen men med för tunna, korta
och utfrätta fanor och svans. Öronen
är också för dåligt beklädda.
Typ 3: Perfekt hårlag enligt rasstandard.
Typ 4: För mycket av allt fr a hundar
med för tjockt och lång behåring
på kropp och öron. Ofta blir denna
behåring kraftigt vågig och i vissa
fall t o m krullig.

Typ-3. Lh med utmärkt behåring.
Foto: Rolf Ryberg (c).

Avslutning
Vi hoppas att vi genom dessa rader
reder ut några av de frågor som
gäller lh samt kh med lh-anlag. Som
vi tidigare nämnt är det enbart hårlaget som skiljer lh från kh enligt vår
uppfattning.
Lh uppvisar samma goda mentalitet,
jaktlust, motor, mm som kh dock
kan vi tycka att lh besitter en något
större vattenpassion.
Vi är mycket glada över att det varit
många lh som på senare år presterat
föredömligt på KM, jaktprov (fält och
skog) samt i utställningsringarna.

Huvud av typ-4. Notera den kraftiga behåringen av öronen med för långa hårstrån
som sträcker sig långt utanför öronkanten.
Foto: Rolf Ryberg (c)

Pernilla & Rolf Ryberg…
Classic Dream´s Weimaraner

Lh av typ-4. Notera för kraftig behåring på kropp och öron. Svans och
framben är ok.
Foto: Mia Källberg (c).
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Finsk och Nordisk vinnarutställning 2009
Text: Mia Källberg
Resan startade på fredags eftermiddagen med att köra till Stockholm för vidare
avfärd mot Åbo. I Åbo bar det sedan direkt av till Helsingfors där utställningarna
skulle vara. 17 000 hundar var anmälda till dessa två utställningsdagar.
I Weimaranerringen var det hundar från Finland, Sverige, Norge, Litauen och Ryssland. Det var väldigt intressant att se så många olika typer av Weimaraner och
handlers….
På lördagen 12/12 var det Finsk Vinnare 2009 som stod på programmet och domare
för dagen var David Shields från England. Först ut var hanarna och längsta strået
drog Sverige med Ann-Sofie och Nemo (Classic Dream´s Xceptional) med FI V-09
titel och BIM hem i bagaget, tätt följda av Litauen x 2 och Finland. På tiksidan fick
Sverige en JuniorVinnare genom Liten (Lockfågelns Lotus Elite) som sedan var nära
att bli bästa tik men kom 2:a efter en finsk tik. 4:a kom Jackie (Lockfågelns Klöver
Dam) från Sverige. Långhåren var 2 st och den ena var från Sverige. Axa (Classic
Dream´s Hazel Grouse)blev BIR och Finsk Vinnare.
På söndagen, luciadagen var det Eva Mjelde från Norge som var domare för
Nordisk Vinnare. Det var i stort samma startfält som på lördagen och de 4 hanarna
som placerade sig då, var dem samma men med ändrad ordning. Sverige fick här
nöja sig med en hedrande 3:e plats genom Nemo efter de 2 Litauiska hanarna. Inga
titlar tyvärr till Sverige bland hanarna. Men de kom sedan i tikklassen där Liten än
en gång knep Juniortiteln och placerade sig 3:a i tikklassen. Jackie fick full pott och
blev BIR och Nordisk Vinnare. Axa blev återigen BIR och även Nordisk Vinnare bland
långhåren. Efter utställningen var det bara att snabbt packa ihop för att hinna med
båten som avgick från Helsingfors. Det blev en härlig men väldigt intensiv resa.
Lördag 091212
Classic Dream´s Xceptional- Finsk Vinnare 2009
Lockfågelns Lotus Elite- Finsk Junior Vinnare 2009
Classic Dream´s Hazel Grouse- Finsk Vinnare 2009
Söndag 091213
Lockfågelns Lotus Elite- Nordisk Junior Vinnare 2009
Lockfågelns Klöver Dam- Nordisk Vinnare 2009
Classic Dream´s Hazel Grouse- Nordisk Vinnare 2009

22

J, SE VCH, NORDJunV-08, NORDV-08, NO V-08,
FINJunV-08, FINV-08, SE V-09, NO V-09, FINV-09,
NORDV-09, Classic Dream´s Hazelgrouse, ”Axa”.
I dec 2009 var hon 22 månader gammal. Under 2009
blev hon Svensk Viltspårs Champion, tog 1:a pris i
UKL och 1:a pris ÖKL på fältprov samt blev vinnare på
Norsk- Svensk- Finsk- samt Nordisk Vinnare. En i sanning god representant för den Svenska långhårsaveln.
I Finland blev hon som sagt både FINV-09 samt
NORDV-09 med CERT och CACIB.
Foto: Killu Ahi (c)

J, SE VCH, NV-05, FINV-09 Classic Dream´s Xceptionel, "Nemo", på bilden. Han blev BIM med CERT och
CACIB.
Foto: Pernilla Ryberg (c)

C.I.E SE V-07 SE VCH SE V-09 NORDV-09
Lockfågelns Klöver Dam
"Jackie" Foto: Mia Källberg

FI JV-09 NORDJV-09
Lockfågelns Lotus Elite
"Liten" Foto: Linda Hallberg
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Rapport från HUND 2009

Text: Eva Bjärud,
Foto: Micke Svedberg

Juletid julefrid strålande stjärna och det var precis vad det var. Den 13 december
bjöds det in till HUND 2009 på Älvsjömässan och runt 30 stycken snygga Weimaraner samlades vid ringen. Den svenska domaren Renée Sporre-Willes, fick en utmaning när hon skulle bedöma alla våra grå.
Korthåren representerades väl med många hundar medans långhåren var få,
väldigt få. Hos korthåren delades en hel del tvåor och treor ut och totalt 10 stycken
CK. Långhåren hade en ung representant som skötte sig ypperligt och bärgade
hem CK och BIR.
Ett stort grattis till den snygga korthårs hanen Camelot´s Playboy To The Stars
(ägare Mimmi Erixon) som tog hem BIR och BIM som gick till tiken Beckstar Hairy
Mary (ägare Caroline Ekholm)
Även ett stort grattis till långhårs hanen Asterix (ägare Susanne Westberg) som blev
BIR

Korthår
Bästa juniorhane
Bästa juniortik
Bästa unghund hane
Bästa unghund tik
Bästa hane i jaktklass
Bästa tik i jaktklass
Bästa öppenklass hane
Bästa öppenklass tik
Bästa championhane
Bästa championtik
Bästa veteran
Bästa uppfödargrupp, HP
Bästa avelsgrupp, HP

Lockfågelns Lotus Esprit
Lockfågelns Lotus Europa
Grey Shaheen Ilan
Classic Dream’s Black Grouse
Wellison Easy
Yellow Eye´s Atlaz
Beckstar Hairy Mary
Camelot´s Playboy To The Stars
Scruba´s Jet Set
Jerikogårdens Charcarel
Kennel Wellison
Kennel Wellison

Långhår
Bästa unghund hane

Asterix

BIM
BIR

BIR

I gruppfinalen placerade sig Camelot´s Playboy To The Stars på en hedrande
BIG2 plats och Asterix sprang för första gången i stora ringen och representerade
rasen väl.
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BIR Camelot´s Playboy To The Stars ägare Mimmi Erixon och
BIM Beckstar Hairy Mary ägare Caroline Ekholm
Foto: Micke Svedberg

BIR Asterix
ägare Susanne Westberg
Foto: Micke Svedberg

Nya medlemmar – Välkomna!
SWeiK välkomnar de nya medlemmar som blivit medlemmar i klubben mellan
december 2009 och februari 2010. Vi ser fram emot att träffa er och välkomnar er
varmt på klubbens aktiviteter under 2010 och framåt. /Styrelsen!
Nya medlemmar.
Sofia Dahlborn, Sköndal
Peter Billock, Alunda
Anna Lundén, Sollentuna
Ove Forsberg & Annelie Sunnervall, Säve
Therese Persson, Strömsholm
Åsa Birath, Karlstad
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Utställning: MY DOG i Göteborg
den 9-10 januari

Text: Sara Svensson

Precis som de förbigående åren var det här en populär utställning med många
anmälda hundar. Över 2000 hundar var med! På lördagen var det i våran ras 27
korthåriga weimaraner och 3 långhåriga som visades upp. På söndagen var det 17
korthåriga och 3 långhåriga weimaraner med. Förutom alla utställande hundar och
dess ägare, fanns det ett gedigert underhållnings program för alla åldrar. Det var
uppvisningar från t.e.x polisen, tullen och räddningsverket. Det var agillity, freestyle
och lydnad på högsta nivå. Det var föreläsningar, samt sagoberättelser med hundar
som huvudpersoner. Sedan fanns det naturligtvis många hundartiklar att köpa.
Och det fanns många rasmontrar och hundrelaterade företag som ville visa upp
sig. T.e.x olika djurkliniker. En nyhet för i år var att det skulle gå runt fika-vagnar runt
ringarna. Detta såg jag som gottegris givetvis fram emot.. =) På lördagen startade
weimaranerna vid lunch efter ca 50st Irländska settrar. Domare för dagen var den
engelska mannen Moray Armstrong. En väldigt skämtsam o glad filur. Han frågade mig om jag hade fastnat i baren, eftersom jag kom lite sent in i ringen med en
av mina hundar… -Näe.. sa jag. -Jag blir bara lite velig när jag ställer många hundar
samma dag.. Haha!
Lördagens resultat blev:
Bästa korthåriga tik i valp klassen och BIR blev Mimmtrix Susan med 1:a och HP.
Grattis Mimmi!
Bästa korthåriga hane i valpklassen och BIM blev Mimmtrix Torsten med 1:a och HP.
Grattis Marjo!
Bästa långhåriga tik och BIR i valpklassen blev Nanna med 1:a och HP. Grattis till
mig själv..
I bästa hanhunds klassen för korthår och BIR, och samtidigt bästa veteran vann

Mimmtrix Susan
BIR valp lörd.
Foto: Mimmi Erixon

Mimmtrix Torsten
BIM lörd. BIR valp sönd.
Foto:Mimmi Erixon
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BRCH, INTUCH, PANAMCH, SV-08 Nobiskrug Whtevr
Willbe Willbe med 1:a och CK. 2* Grattis Marjo!!
2:a blev Dutch med 1:a, CK och CACIB. Grattis Annelie!
3:a blev EECH, FIJV-04, FIUCH, FIV-06, FIV-07, FIV-08,
INTUCH, ESTW-07, SUCH, J Mimmtrix Elof med 1: a med
CK, CERT och R-CACIB. Grattis Taina! Elof tog idag sin 10onde titel! Imponerande!
4:a blev J, LPII, NORDJV-03, SVCH, NOV-09
Yellow Eye’s Willow med 1:a, CK och CERT. Grattis till mig
själv..
5:a blev Mimmtrix Joey af Mona med 1:a och CK. Grattis
Sandra!
Nanna BIR valp lörd. och sönd. I bästa tik klass för korthår blev det C.I.E, J, KBHV-09
Foto & ägare: Sara Svensson
NORDV-08, SVCH Silver Hunt’s Demeter med 1:a CK,
CACIB och BIM. Grattis Martina!
2:a blev SVCH Yellow Eye’s Area Fiffty One med 1:a och
CK.
3:a blev Silver Hunt’s Feeling of Umbra med 1:a och CK.
Grattis Rikard!
4:a blev J, SVCH Jerikogårdens Baccara med 1:a CK och CERT. Grattis Lisbeth!
5:a Blev Mimmtrix Nicole med 1:a och CK. Grattis Anneli! =)
I bästa hanhunds klassen för långhår vann SVCH, SV-06, SV-08, SV-09 Yellow Eye’s
Explozen med 1:a, CK och CACIB. Grattis till mig själv igen..
2:a bästa hane blev Yellow Eye’s Rover med 1:a och CK. Grattis Lars!

PANAMCH, INTUCH, BRCH, SV-08 Nobiskrug
Whtevr Willbe Willbe
BIR och BIR-Veteran lörd. & sönd.
Foto samt ägare: Mimmi Erixon delägare Marjo
Hussko

C.I.E, KBHV-09, NORD-08, SVCH Silver Hunt’s
Demeter
BIM Lörd.
Ägare: Martina Levin, Foto:Anna Grevin
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På söndagen startade våran ras först i ringen kl 9.00. Domare för dagen var en mera
allvarlig man ifrån finland som heter Tapio Eerola.
Söndagens resultat blev:
Bästa korthårsvalp och BIR blev Mimmtrix Torsten med 1:a och HP. Grattis Marjo!
Bästa långhårsvalp och BIR blev Nanna med 1:a och HP. Grattis till mig själv.
Bästa hanhunds klassen för korthår vanns åter igen av BRCH, INTUCH, PANAMCH,
SV-08 Nobiskrug Whtevr Willbe Willbe med 1:a och CK. Han blev både BIR och BIRVeteran igen! Grattis Marjo *2!!
2: a blev J, LPII, NORDJV-03, SVCH, NOV-09 Yellow Eye’s Willow med 1:a, CK, CERT
och CACIB. Grattis till mig själv.
3:a blev Mimmtrix Joey af Mona med 1:a och CK. Grattis Sandra!
4:a blev Yellow Eye’s Atlas med 1:a och CK. Grattis Torbjörn!
Det blev tyvärr ej någon bästa tik klass denna dagen.
Bästa hanhund och BIR hos långhåren blev åter igen SVCH, SV-06, SV-08, SV-09 Yellow Eye’s Explozen med 1:a CK och CACIB.
Efter ännu en lyckad och trevlig dag åkte jag hemmåt i det för en gångs skull
snötäckta Göteborg. Det var kul att det var så många som var med och visade upp
sina grå! Hoppas att vi ses nästa år igen!?

/Bästa weimaraner-hälsningar
Sara och några grå!

SVCH, SV-06, SV-08, SV-09 Yellow Eye’s Explozen BIR lörd. &
sönd. Foto & ägare: Sara Svensson
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S blir SE

Text: www.skk.se

Från årsskiftet 2010 ersätts den gamla landskoden för svensk (S) med SE i alla
SKKs register. Det innebär t.ex att förkortningen för svensk utställningschampion
framöver kommer att skrivas SE UCH och titeln Svensk Vinnare SE V. Observera att
ett mellanslag ska finnas mellan landkoden och titeln.
Alla svenska championatstitlar kommer att omvandlas i registret. De hundar som
registreras från och med 1 januari 2010 i Sverige kommer att inleda sitt registreringsnummer med koden SE.

FotoTävling 2010! Tema: EN AKTIV GRÅ
VINN EN KAMERA FRÅN RICOH ELLER NÅGOT AV VÅRA ANDRA PRISER!
NU ÄR DET DAGS IGEN, ÅRETS FOTOTÄVLING GÅR UNDER TEMAT “EN AKTIV GRÅ“.
1:A PRIS ÄR EN RICOH KAMERA
2:A PRIS EN VILTKOKBOK
3:E-5:E PRIS EN MAGVÄSKA MED SJUKVÅRDSKIT
6-10:E JUBILEUMSBOKEN
DU BESTÄMMER SJÄLV HUR MÅNGA BILDER DU VILL TÄVLA MED.
BILDER SOM FÅR DELTA SKA
- VARA TAGNA UNDER 2010
- INNEHÅLLA MINST EN AKTIV WEIMARANER
- VARA SKICKADE TILL WN@WEIMARANERKLUBBEN.SE SENAST 31JULI.
WN HAR RÄTT TILL ATT ANVÄNDA BILDERNA UNDER 2011. BILDERNA ÖNSKAS DÄRFÖR
DIGITALA OCH HÖGUPPLÖST.
VINNAREN PUBLICERAS I WN NR.3 2010.

LYCKA TILL!
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Weimaraner, lång‐ och korthår, samt SRHP
Vi har sedan 1997 fött upp Weimaraner. Vi har sedan starten haft som
målsättning att våra hundar skall vara goda jakthundar, allsidiga, samt med
en utmärkt mentalitet och vacker exteriör.
Denna strävan har under åren genererat ett antal hundar som utmärkt sig i
olika discipliner och som berikat Classic Dream´s uppfödning med ett antal
utmärkelser som t ex:

SWeiK´s Bruksuppfödarpris i
Brons och Silver 2003
SWeiK´s Bruksuppfödarpris i Guld 2004
SWeiK´s Bruksuppfödarpris i
Guld, högre valör, 2005
SWEIK´s Bruksavelspris i tre generationer

Rage-GULD

Jade-GULD

Pappa Demon-BRONS & sonen Quasi-BRONS

Quasi-BRONS

De tikar vi valt att använda i vår avel har alla utmärkt sig extra genom att ha
lämnat välmeriterade avkommor i generationer som gjort att de belönats
med SWeiK´s Bruksavelspris i olika valörer.
Ytterligare någon tik från Classic Dream´s hos annan uppfödare har
belönats.

Tikar med SWeik´s Bruksavelspris i GULD
‐ AUSTCH, JWW‐98, SV‐99, NORDV‐00, FINV‐01, FINV‐02 Feldjaeger all the Rage, “Rage”, Kh.
‐ SVCH Classic Dream´s Jade, “Jade”, Kh.

Tikar med SWeik´s Bruksavelspris i SILVER
‐ SLCH, SVCH, SV‐04, SV‐05 Classic Dream´s Gosan, “Gosan”, Lh.
‐ SVCH Classic Dream´s Mercedez, “Mercan”, Lh.
‐ AUSTCH, SVCH, NV‐04, SV‐07, VWW‐08 Grausturm Dare to Dream, “Sasha”, Lh.

Tikar med SWeik´s Bruksavelspris i BRONS
‐ Gundras Walburga, “Wallisen”, Kh.
‐ SVCH, SV‐01 Classic Dream´s Izola, “Irma”, Lh.
‐ SVCH Classic Dream´s Queen of Stars, “Arja”, Lh.
‐ J, SVCH, LP I, Classic Dream´s Silver Star, “Cleo”, Kh.
‐ J, SVCH, BALTobCH, SLCH, EECH, EEJCH, LTCH, LVCH, LVJCH, FINV‐05, INTUCH, Classic Dream´s

Tic Tac Toe, “Tiki”, Kh.
‐ J, SVCH, WW‐08, NV‐05, NORDjunV‐05, NORDV‐05, NORDV‐07, KBHV‐07, DKKV‐07, INTUCH,
NORDUCH, SUCH, NUCH, DKCH, POLCH, Classic Dream’s Yupya, “Yuppie”, Lh.

Hanar med SWeiK´s Bruksuppfödarpris i BRONS
‐ SVCH, TJH, LP I, SV‐01 Classic Dream´s Goliat, “Demon”, Lh.
‐ SJCH, J, SVCH, JWW‐03, INTUCH, NORDUCH, NV‐04, NORDV‐06, NV‐07, NORDV‐08,
SV‐09, SUCH, NUCH, DKCH, FINCH, NLCH Classic Dream’s Quasimodo In Grey, “Quasi”, Kh.

Notera särskilt att det är sju långhår och sex korthår som erövrat SWeiK´s
Bruksavelspris. Bland dessa är det bl a tre generationer i rakt nedstigande led nämligen
Rage GULD, Jade GULD och Quasi med BRONS.
Särskilt kul är också att både Demon och hans son Quasi båda lämnat så välmeriterade
avkommor att de uppfyller kraven för BRONS som enda hanar någonsin.

Vi som är mycket stolta över vad ”våra” hundar presterar är
Pernilla & Rolf mé resten… *forts följer* …

SKK Bruksuppfödarpris till Kennel Scuba´s
För andra året i rad och historien har SKK tilldelat sitt bruksuppfödarpris till en
Weimaranerkennel.
Bruksuppfödarpriset instiftades år 1962 och är ett erkännande åt de uppfödare,
som i Sverige fött upp hundar vilka meriterat sig på bruks/jaktprov. Bruksuppfödarpris utdelas för uppfödning inom en och samma ras, och som bevis för utmärkelsen
utfärdar SKK ett diplom. Uppfödare kan erhålla priset flera gånger men får då ej
tillgodoräkna sig poäng för hundar, vilkas poäng tidigare utnyttjats.
Uppfödare får tillgodoräkna sig poäng för högst 10 hundar. Minimi 35 poäng.

Kennel Scuba har erhållit priset med följande hundars meriter;
SUCH Scuba´s Bartolomeus Besserwisser
SE UCH SE JCH Scuba´s Barfüssige Barbara
NVCH NO UCH SE UCH NV-02 NORDV-02 Scuba´s Cointreau
J NV-03 Scuba´s First Lady of Finlandia
J SV-03 SE UCH SE JCH SE VCH Scuba´s Gold Strike
J SV-04 SE UCH Scuba´s Galliano
J Scuba´s Gin And It
J SE UCH SE JCH Scuba´s Highland Witch
J Scuba´s Heather Cream
SE VCH J SE UCH DK UCH SJCH Scuba´s Inchmurrin
STORT Grattis till Anci & Nicke

Anci & Nicke
med sina
hundar, Posh,
Pimm, Carma,
Babben och
Terra
Foto:
Niklasson
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Weimaranerträning i Västerbotten
Text & bilder: Anna Norlén

Även om snön just nu ligger djup över stora delar av landet så är det inte länge kvar tills våren är här. Så fort snön
är borta och isen försvunnit från sjöarna så kör vi igång med träningen igen. I Trakterna runt Norsjö har vi tillgång
till fina spårmarker i varierande terräng och vatten som rymmer alla möjligheter till omväxlande träning. Både för
den orutinerade unghunden och för den färdiga vattenapportören som vill ha en rejäl utmaning.
På senare år har vi blivit riktigt många Weimaranerägare här ”uppe i norr”, vilket är fantastiskt
roligt! Ju fler desto bättre eller hur? Sen något
år tillbaka är vi ett gäng som brukar träffas
regelbundet och träna tillsammans med fokus
på vår/sommarhalvåret. Huvudsakligen tränar
vi på momenten vattenapportering, släpspår
och apporteringsruta eftersom dessa ingår i
den del av ett jaktprov som kallas eftersöksgrenar och som måste vara godkända på ett
eftersöksprov innan man får starta sin hund
på ett fält- eller skogsprov. Dock är alla som vill
välkomna att vara med oavsett om man tränar
inför ett prov, inför höstens alla jakter eller helt
enkelt bara vill aktivera sin kompis på ett för
weimaranern fantastiskt sätt!
I gruppen finns ingen instruktör, men däremot
ekipage på många olika nivåer, allt från nybörjare med sin första jakthund till rutinerade
förare och jägare som fört hund i Elitklass. ”Vi
hjälper varandra” är ett motto som stämmer
bra. När vädret så tillåter träffas vi i stort sett
varje helg men även många vardagskvällar efter jobbet. Ett stort antal middagar har intagits
runt grillringen vid sjön under muntert ”hundprat” med likasinnade, ett ypperligt tillfälle att
utbyta träningstips med varandra!
Det finns stora fördelar med att träna tillsammans med andra. För dem som så småningom
vill starta på ett prov med sin hund är det perfekt att ibland träna under ”provlika” förhållanden för att vänja hunden vid alla yttre störningar som inte finns när man bara tränar själv.
Passivitetsträning är något som vi ofta glöm-
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Erling är förste trutkastare den här dagen.

Wilma på väg in med truten.

Även små hundar kan vara med om det är
varmt i vattnet, Kiwi på tur.

mer bort, men ack så viktigt det är att lära hunden
”varva ner” emellanåt. Hemma på gräsmattan är det
ingen konst att få hunden att ligga stilla och lugnt på
kommando, men det är en helt annan sak brevid sjön
där tio andra weimaraner tränar vattenapportering!
En hund som stressar upp sig mycket och som hela
tiden ska ha ”koll” på allt runtomkring, bränner också
en väldig massa energi på det. Då blir det mindre energi att använda sig av vid träningen, och det är ju
inte så roligt om hunden bränner slut på allt krut innan träning knappt börjat. Det blir så att säga träning
på många olika plan när vi träffas.

Mange & Frej spikar rävspåret

Vi hjälps åt så mycket som möjligt med allt ifrån att dra
spår och ro ut på sjön och kasta vilt, det viktigaste är
att man vet ungefär var man står träningsmässigt och
vad man vill träna mer på, då kan vi tillsammans planera träningstillfällena så att alla får ut så mycket som
möjligt av dem. Nytt för i år är att vi kan tillhandahålla
en del träningsvilt till självkostnadspris för dem som
har svårt att få tag på eget vilt. Har man inte eget vilt
och vill vara med och träna så måste man höra av sig
två dagar innan så att vi hinner tina upp rätt mängd
vilt till träningen. Mer information kommer att läggas
ut på Weimaranerklubbens hemsida under rubriken
”Träning” när det börjar närma sig. Väl mött alla!
Vill du veta mer om våra träningstillfällen eller har
andra funderingar välkommen att kontakta någon av
oss: Annacarin Wikman 070-373 40 99, Erling Wikman
070-518 30 04 eller Anna Norlén 070-230 09 51.

Stolt Frej lämnar av sin grävling till
husse

Ibland är det roligt att prova
nya viltslag, Frej med 8kg
grävling
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Erling fixar spåren!
snitslar är bra att ha!

Wilma med kaninen i bra grepp på
väg till husse Erling

Fältprov på Älviksholms Gård
För tredje året i rad ordnades det särskilda fältprov på Älviksholms Gård i Värmland. Denna höst var det fyra dagar
med prov för två olika domare. 20 st olika hundar av fyra olika raser, 12 st Weimaraner korthår, fyra st långhår, två
st Stabyhoun, en Bracco Italiano samt en Slovakian Rough Haired Pointer kom till start. En mycket god stämning,
varierade marker, hyggligt väder och gott om fågel präglade dessa dagar.
Onsdag 091021
Premiärdagen var Birger Knutsson domare och vi samlades på gårdsplanen kl 08.30.
I unghundsklass var det åtta hundar och i öppenklassen fyra hundar anmälda. Vädret var utmärkt och alla hundar hade fågelkontakt under dagen.
När dagen summerades hade tre unghundar och tre ökl hundar premierats. I ukl
fick J SVCH Classic Dream´s Geb, ”Geb”, J SVCH Strongsouls King of the Road, “Atlas”
samt J Livsgnistans Geira, “Geira”, alla tredjepris. Extra roligt var att Geira är den
första Stabyhoun någonsin att premieras på jaktprov i Sverige.
I ökl slog J SUCH JWW-08 Classic Dream´s Superman, ”Zeb” till med en åtta i fältbetyg och därmed ett hedrande förstapris. Förstapris med en sjua fick också J SVCH
Team Divas Wilja af Quasi, ”Wilja” och ett andrapris gick till J NV-08 Classic Dream´s
Åttio-Åttan, ”Pupp”.

Pristagare 091021. Fr v Anna m Pupp, Björn m Atlas, Laila m Geira, Domare Birger Knutsson, Olle m Geb,
Hasse m Wilja och Magnus m Zeb. Foto: Rolf Ryberg (c)

Fredag 091023
Samling 08.30 och domare Gunnar Ericsson höll en mycket inspirerande introduktion inför dagens prov. Väder och vind var mycket bra för jakt så alla var mycket
inspirerade då vi förflyttade oss till marken.
Idag var det nio hundar, fem i ukl och fyra i ökl, till start. Alla hundar arbetade på
mycket fint och alla hade fågel, en eller flera gånger, under dagen. Alla ukl hundar
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premierades enligt följande; J SVCH NORDJunV-08 NORDV-08 NV-08 FINJunV-08
FINV-08 SV-09 NV-09 FINV-09 NORDV-09 Classic Dream´s Hazelgrouse, ”Axa”, fick
ett förstapris. ”Atlas”, J Strongsouls Take my Breath Away, Raija”, J Strongsouls Eye of
th Tiger, ”Ice” samt J Stormdancer a Classic Dream, ”Oona” fick alla andrapris. Även
denna dag lyckades en ny jakthundsras skriva in sig i historieboken genom att
”Oona” blev den första SRHP´n att premieras på jaktprov i Sverige.
I ökl fick J SVCH SUCH Classic Dream´s Zafir of Sasha, ”Zafir” ett förstapris och J SVCH
NV-05 Classic Dream´s Xceptional, “Nemo”, ett andrapris. Efter domarens genomgång och lite trevligt samkväm på kvällen var det många trötta som somnade tidigt
med härliga bilder på näthinnan.

Pristagare 091023. Fr v Rolf m Zafir, Björn m Atlas, Skytten Katarina, Jennie m Raija, Katarina m Ice, Domare Gunnar Ericsson, Pernilla m Oona och Axa samt AnnSofi m Nemo. Foto: Classic Dream´s (c).

Lördag 091024
Idag samlades vi 09.00 på trappan med en fika och genomgång av domare Gunnar
Ericsson. Samma väderförutsättningar som igår. Bra vind och gott väder. Idag kom
det tio hundar till start. Det var fyra i ukl och sex stycken i ökl.
I ukl premierades J SVCH Classic Dream´s Black Grouse, “Achille”, med ett förstapris
och J SVCH Classic Dream´s Amon-Re, “Wasco” fick ett andrapris.
I ökl premierades fem av sex startande hundar. ”Axa” som startade i ukl igår och
fick ett förstapris upprepade bedriften idag i ökl. Även J SUCH SVCH Clasic Dream´s
Yeoman, ”Jojje” gjorde ett mycket gediget arbete och fick också ett förstapris. ”Zeb”,
”Nemo” och J NV-08 Hellas Roy, ”Roy”, fick alla andrapris för dagens arbete.
Ett kort samkväm under kvällen innan alla kröp ner och laddade inför morgondagens prov, det sista för året på Älviksholm.
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Zafir står stramt för en stor rapphönsflock. Pernilla Ryberg (c).

Nemo står stramt för en kull rapphöns. Foto: Foto: Rolf Ryberg (c).

Oona står för rapphöns. Foto: Rolf Ryberg (c).
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Pristagare 091024. Fr v Anders m Jojje, Anders m Achille, Magnus m Zeb, Tina m Wasco, Pernilla m Axa,
Domare Gunnar Ericsson, AnnSofi m Nemo samt Kent m Roy. Foto: Rolf Ryberg (c).

Söndag 091025
Idag var det tidig samling redan i gryning för domare Gunnar Ericsson hade en Gotlandsfärja att passa på kvällen. Det gjorde också att vi bara var sex hundar till start
varav tre premierades, alla med förstapris. Idag var inte vädergudarna med oss utan
det var hällregn hela dagen men humöret var ändå på topp hos alla.
I ukl belönades både ”Wascos” och ”Achilles” arbete med förstapris och ”Zafir” i ökl
fick samma valör.
Efter provet hade domaren en snabbgenomgång och sedan åkte alla hem till sitt,
en del långa vägar och vissa med kortare färdväg. Totalt prövades dessa dagar 20
st olika hundar och det var totalt 37 starter. På dessa starter premierades det 23
gånger, 10 st förstapris, 10 st andrapris samt tre st tredjepris.
Vi vill rikta ett stort tack till domarna Birger Knutsson och Gunnar Ericsson, skyttarna
Hasse och Katarina samt provledare Monika. Stort tack också till alla deltagare som
hela tiden haft nära till skratt och hållit humöret på topp trots en del regn och att
några hade lite ”stolpe ut”.
Pernilla & Rolf Ryberg…
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Weimaranervalpar
födda genom åren
Årtal
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Totalt

Antal
kullar
1
2
1
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
1
3
3
4
5
4
6
8
8
10
11
13
14
16
13
15
13
10
20
13
212

Valpar
3
17
9
16
15
6
8
9
2
8
13
4
7
17
16
4
17
17
24
34
30
36
37
44
70
75
91
99
88
93
94
81
78
113
75
1350

Wellieson valp Foto: Joé Olofsson

Classic Dream´s Bobby Brown bär gladerligen rävsvans 10v gammal.
Foto: Rolf Ryberg (c).

Tabellen visar antalet valpregistreringar i
Sverige 1974-2009
Källa: SweiK Avelsråd

Get Busy valphög Foto: Jenny Carlander
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Scuba´s Lost In Paradise.
Foto & copyright: Anci Niklasson

Astrix Foto: Eva Bjärud

Classic Dream´s Sir Väs hittar fasanfjädrar i
skogen 7v gammal.
Foto: Rolf Ryberg (c).

Stolt mamma från Silver hunt Foto: Anna Grevin

Classic Dream´s Tarragona står för rapphöna 22 v gammal.
Foto: Pernilla Ryberg (c).
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Valpregistrering 2009

Källa: SKK HUNDDATA

Under 2009 registrerades det 79 korthårsvalpar och 11 långhårsvalpar. Från totalt
13 kullar.
Det blev 44 tikar och 46 hanar.
Vi ser fram emot att följa de nya valparna -som nu börjar bli stora.
Nedan ser ni vilka kullar/kennlar, etc. T=tik, H=hane, KH= Kårthår, LH=Långhår
Classic Dream’s Magica De Hex
T KH
2009-01-28
Classic Dream’s Cruella De Vil
T
KH
Uppfödare: Kerstin Kilborn
E: S23773/2006 Lockfågelns Klöver Knekt
U: S22194/2005 Yellow Eye's Impossible
2009-03-15
Uppfödare: Kicki Ellström &
Asterix
H
LH
Martina Levin
Acceleration
H
LH
E: DK13158/2006 Silver Rain’s Touch Of
Amazon
T
KH
Zico
Ace
T
KH
U: S15192/2005 Silver Hunt’s Demeter
Advance
T
KH
Aramis
Axel
Access
Assar

H
H
H
H

KH
KH
KH
KH

2009-03-24
Uppfödare: Anci & Nice Niklasson
E: LOF24134/5043 Alfiero
U: S23777/2006 Scuba’s Itchy Bitchy
Scuba’s Lagavulin
Scuba’s Laphroaig
Scuba’s Ledaig
Scuba’s Langs Supreme
Scuba’s Lady Perfect
Scuba’s La Lolita Rosita
Scuba’s Limelight Express
Scuba’s Lost In Paradise
Scuba’s Louisiana Lullaby
Scuba’s Love Me I’M Famous

H
H
H
H
T
T
T
T
T
T

KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH

2009-03-05
Uppfödare: Pernilla & Rolf Rydberg
E: S49465/2001 Woksebs Nimbus
U: S20161/2005 Classic Dream’s Yupya
Classic Dream’s Shere Khan
Classic Dream’s Sir Väs
Classic Dream’s Tingeling
Classic Dream’s Pocahontas

H
H
T
T

KH
KH
KH
KH

Silver Hunt’s Sense Of Umbra
Silver Hunt’s Spirit Of Umbra
Silver Hunt’s Strength Of Umbra
Silver Hunt’s Angel Of Umbra
Silver Hunt’s Touch Of Umbra
Silver Hunt’s Heaven Of Umbra
Silver Hunt’s Soul Of Umbra
Silver Hunt’s Feeling Of Umbra

T
H
H
T
H
T
H
T

KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH

2009-04-22
Uppfödare: Mia Källberg
E: S38862/2004 Lukas
U: S31922/2005 Lockfågelns Oopsan
Lockfågelns Noble Anthony
Lockfågelns Nestor
Lockfågelns Nevada
Lockfågelns Night Light
Lockfågelns Nitoutche
Lockfågelns Nostalgie
Lockfågelns Nova Zembla
Lockfågelns Nozomi

H
H
T
T
T
T
T
T

KH
KH
LH
LH
LH
LH
LH
LH

2009-04-15
Uppfödare: Lena Borén
E: S16560/2004 Pasquinel’s Delsin
U: S47295/2005 Pasquinel’s Flo
Astor
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H

KH

Greta
Anton
Doris
Isak
Astrid
Ludde
Sixten

T
H
T
H
T
H
H

KH
KH
KH
KH
LH
LH
LH

Mimmtrix Joel
Mimmtrix Saga
Mimmtrix Ture
Mimmtrix William
Mimmtrix Justus
Mimmtrix Torsten

H
T
T

KH
KH
KH

Snaiper’s Leon
Snaiper’s Luke
Snaiper’s Lily
Snaiper’s Lucy

2009-04-28
Uppfödare: Pernilla & Rolf Rydberg
E: S42216/2007 Classic Dream’s SuperMan
U:S35615/2003 Classic Dream’s Silver
Star
Classic Dream’s Noblesse
Classic Dream’s Tarragona
Classic Dream’s Japp
Classic Dream’s Paradis
Classic Dream’s Co-Co
Classic Dream’s Non Stop
Classic Dream’s Pigall
Classic Dream’s Nougat

T
T
T
T
T
H
H
H

T
H
T

KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH

KH
KH
KH

2009-06-27
Uppfödare: Mimmi Erixon
E: S18708/2004 Mimmtrix Elof
U: S11196/2005 Nobiskrug Yr Happy
Harmony

H
H
T
T

KH
KH
KH
KH

2009-09-09
Uppfödare: Jenny Carlander
E: NHSB2493212 Foster Vom Weipen
U: S57895/2003 Classic Dream’s Tete Á
Tete
Get Busy Laura Ashley
Get Busy Landgräfin
Get Busy Lovely Look Of Teamdiva
Get Busy Landlord
Get Busy Lord Byron
Get Busy Limited Edition
Get Busy Ladykiller
Get Busy Let Me Entertain You
Get Busy Living Legend

2009-06-16
Uppfödare: Mimmi Erixon
E: S30256/2009 Camelot’s Playboy To The
Stars
U: S59886/2002 Mimmtrix Sydney Af
Bromhund
Mimmtrix Susan
Mimmtrix Mingan
Mimmtrix Happy

KH
KH
KH
KH
KH
KH

2009-08-06
Uppfödare: Kadi Harjak
S23775/2006
Scuba’s Inchmurrin
S23116/2002
Kilesands Ripa

2009-05-17
Uppfödare: Sigrid Agenäs
E: S23951/2004 Ansona Dream On
U: S36475/2005 Wellieson Game
Wellieson Darwin
Wellieson Day
Wellieson Dawn

H
T
H
H
H
H

T
T
T
H
H
H
H
H
H

KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH

2009-12-06
Uppfödare: Pernilla & Rolf Rydberg
E: S49465/2001 Woksebs Nimbus
U: S62288/2005 Classic Dream’s Zafir Of
Sasha
Classic Dream’s Camarillo Brillo
Classic Dream’s Goblin Girl
Classic Dream’s Ms Pinky
Classic Dream’s Uncle Remus
Classic Dream’s Nanook
Classic Dream’s Bobby Brown
Classic Dream’s Sheik Yerbouti
Classic Dream’s Mr Green
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T
T
T
H
H
H
H
H

KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH

Exporter, Källa:
2009
Importer, 2009 KÄLLA: SKK:SE
resp. Kennels hemsida
Vi reserverar oss för att denna
lista inte är komplett Garbus Aros Of Bridge Mill

Frankrike:
Scuba´s Love Me I´m Famous
E: INTCH TAN EXC3 Alfiero
U: J Scuba´s Itchy Bitchy

Hane/ KH
Ägare: Ägaren har ej medgivit att personuppgifter visas på SKK
Camelot's Playboy To The Stars
Hane/KH
Ägare Mimmi Erixon

Norge:
Mimmtrix Saga
Sifka
E: Multi CH Mimmtrix Elof
U: Multi CH Nobiskrug Yr Happy Harmony Tik/KH
Ägare: Elisabeth Beskow
Mimmtrix Happy
E: AM CH Camelot´s Playboy To The Stars
U: SV CH, NV 06 Mimmtrix Sydney af
Bromhund
Lockfågeln Night Light
E: J SUCH Lukas
U: Oopsan

Weilander Honeybee
Tik/KH
Ägare: Ägaren har ej medgivit att personuppgifter visas på SKK
Nanna
Tik/LH
Ägare: Sara Svensson

Ryssland:
Scuba´s Limelight Express
E: INTCH TAN EXC3 Alfiero
U: J Scuba´s Itchy Bitchy
Tjeckien:
Wellieson Darwin
E: J Ansona Dream On
U: J SE VCH SE UCH SE JCH Wellieson
Game
Tyskland:
Snaiper’s Luke
E: J SVCH SUCH DKCH SJCH Scuba’s
Inchmurrin
U: J SE VCH Kilesands Ripa

Sifka Foto: Elisabeth Beskow
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Kallelse till SWeiKs årsmöte
lördagen den 27 mars 2010 kl 13.30
på Långtora i Enköping.
Det kommer att finnas möjlighet till träning under fredag eftermiddag,
lördag förmiddag och på söndag för de som är intresserade.
Hundträning i grupp kostar 500 kr/halvdag per hund och kan bokas enskilt hos
Amir på zandamir@hotmail.com
Vi ses väl?
För dem som vill finns boende från fredagen till söndagen
(dubbelrum inkl frukost) 500 kr/natt på Långtora.
På lördagen börjar vi efter frukosten med uppfödarmöte
(se inbjudan nedan) i Långtoras konferenslokal.
Vi äter sedan lunch tillsammans innan årsmötet som börjar kl 13.30.
Bokning av boende gör ni direkt till Amir Zand på
zandamir@hotmail.com
Lunchen på lördagen anmäler ni ert deltagande till mia@lockfageln.com
Långtora ligger vid Enköping, knappt en timme från Stocholm.
GPS-koordinater: Lat: N 59º 43’ 30.29” Long: E 17º 7’ 28.95”
Klubbens stadgar finns publicerade på
http://www.weimaranerklubben.se/klubben/stadgar/

Svenska Weimaranerklubben

Välkommen!
SWeiK Styrelse

Kallelse till SWeiKs uppfödarmöte
lördagen den 27 mars 2010 kl 10.00
på Långtora i Enköping.
Dagordningen ordnar vi på plats men om det är något särskilt som du vill
ventilera, vänligen kontakta avelsrådet innan, så har vi möjlighet att förbereda oss.
Välkommen!
Avelsrådet
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Pingstläger 20-23 maj 2010
SWeiK har glädjen att meddela att traditionen fortsätter! Även 2010 kommer
det att genomföras ett pingstläger, det
blir femte året i rad som vi samlar ett
stort antal medlemmar och tränar tillsammans. Pingstlägret går av stapeln
20-23 maj 2010.
Som vanligt kommer vi att hålla till på
Bergslagsgården vid Sävsjön utanför
Hällefors, i gränstrakterna av Västmanland, Dalarna och Värmland. Allt som
behövs finns runt Bergslagsgården. Fin
spårskog, sjö med bra vatten för träning
och stora gräsytor för lydnadsträning
och övriga
aktiviteter. Detta
gör att
tiden kan
användas
effektivt.
Träning
Det blir
som
vanligt tre dagar med intensiv hundträning och gemenskap. Målet är att
vi (som tidigare år) ska ha riktigt roligt
tillsammans och att hundar och förare
ska utvecklas (utmattas...) Programmet
kommer att innehålla grunddressyr och
stadga, släpspår, vatten, viltspår och för
de som kommit lite längre blir det även
förberedelse inför fullbruksprov. Det
kommer alltså att finnas något för alla
och vi hoppas att både du som har din
första weimaraner, valp eller vuxen, och
du som siktar på elitklass och fullbruksprov 2010 anmäler till lägret – alla är lika
välkomna.

Det kommer även att vara möjligt att
avlägga viltspårsprov under lägret.
Behöver jag ha erfarenhet och vana
av detta innan? Svar nej! Vi räknar
tvärtom med att deltagare på alla nivåer
kommer till lägret, även hundar i alla
åldrar
och med varierande erfarenhet. Deltagarna
kommer att delas upp i grupper efter
erfarenhet så att alla får träning på rätt
nivå.
Träningen sker i små grupper med hjälp
av SWeiK-medlemmar som delar med
sig av sina erfarenheter av att träna
weimaraner. För er som har hundar i
12-24 månaders ålder finns möjlighet
att anmäla er till en särskild intensivkurs för Peter Nilsson och Emeli Mårdenius. Peter och Emeli har hjälpt till som
instruktörer hos Anders Landin under
många år och är väldigt uppskattade
som instruktörer på Pingstlägret, vi är
säkra på att ni som anmäler till deras
intensivkurs kommer att bli nöjda!
Ni tränar med Peter och Emeli hela
fredagen och kommer att träffa SWeiKinstruktörerna under lördagen och
söndagen.
Torsdag 20/5 Ankomst och gemensam
grillning
Fredag 21/5 Träningsprogram hela
dagen
Lördag 22/5 Träningsprogram hela
dagen
Söndag 23/5 Träningsprogram fram till
kl. 12:00, därefter avslut i samband med
lunchen och sedan hemfärd
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Prisexempel
1 person, dubbelrum, 3 nätter
1 hund

= 2 500 kr.

Prisexempel
1 person, dubbelrum, 3 nätter
1 hund samt Peter/Emeli-träning

= 3 000 kr.

Prisexempel
2 personer, dubbelrum, 3 nätter
1 hund

= 4 000 kr.

Boende och kostnad
Vi bor i enkla men trivsamma 2-bäddsrum, hundarna bor i rummen. Priset för
boende inklusive tre rejäla mål mat/dag är 500 kronor/person. Alla betalar en
träningsavgift på 1000 kr/hund för att täcka kostnader för apportvilt och instruktörernas boende. Ni som vill vara med på intensivkursen för Peter och Emeli betalar
ytterligare 500 kronor.
Kostnad för eventuella viltspårsprov tillkommer.
Anmälan
Anmälan görs via mail till Sigrid Agenäs (pingst@weimaranerklubben.se). Märk
mailet ”Pingstläger 2010” och ange namn på förare och hund(ar). Glöm ej att
beskriva var ni står i träningen!! Meddela även gärna redan i anmälan om ni tänkt er
att gå viltspårsprov under lägret.
För att säkra en plats måste lägeravgiften vara inbetald på SWeiK.s PG-konto senast
30 april 2010. Du måste vara medlem i SWeiK/SKF.
Låter detta intressant?
Det finns plats för många deltagare men vid platsbrist så gäller ”först till kvarn”....
SWeiK:s styrelse
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Klubbmästerskap i Viltspår Purdey´s
vandringspris 2010
SweiK´s Klubbmästerskap i viltspår avgörs varje år i de fina spårskogarna i
Skogaryd mellan Trollhättan och Uddevalla. Provet avgörs i öppenklass och
man tävlar om äran och vandringspriset ”Purdey´s pris”, ett vackert horn
monterat på en träsköld.
Datum: 8 maj
Sista anmälningsdatum: fredagen den 16 april
Provavgift/ hund: 200kr
Klass: ÖKL
Typ av prov: ordinarie
Anmälan görs till klubbens provsekreterare
(jaktprov@weimaranerklubben.se)
Med följande:
Hundens registrerade namn, registreringsnummer, födelsedatum
Namn och registreringsnummer på mor och far
Ägarens namn och adress.
För komplett anmälan ska provavgiften vara på SweiK´s PG konto vid anmälningstidens utgång.
Tänk på att din hund ska vara godkänd i anlagsklass viltspår, (AKL) för att få
starta.

Svenska Weimaranerklubben

Välkomna!

J SVCH Jerikogårdens Carmen
“Yatzy”
Förra åtets vinnare, bilden är
från en harjakt 2009.
Foto: Camilla Liljekow
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Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar
kallar direktmedlemmar och
medlemmar i klubbens rasklubbar till

ÅRSMÖTE
Lördag den 15 maj 2010 kl. 17.00 i Sala
(efter utställningen, Annedals IP).
Handlingar och vägbeskrivning kan beställas från
sekreteraren på e-post eirams@telia.com eller
tfn 0498-26 61 16 ca 1 vecka före mötet
Ärenden enligt stadgarna

OBS!
SKFs utställning 15 maj på Annedals IP, Sala
(se separat annons)

Svenska Weimaranerklubben

Välkomna hälsar specialklubbstyrelsen

På SKF´s web www.specialklubb-skf.se
kan ni hitta både jaktprovs- och utställningskalendarium.
Det finns även ett championgalleri på SKF´s web,
dit man kan lämna uppgifter på sin champion
för publicering på websidan.

Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar
inbjuder till

officiell utställning
lördagen den 15 maj 2010
på Annedals IP, Sala
Domare: Fredrik Norgren
Anmälningsavgifter:
junior-, unghund-, öppen- och jaktklass - 250 SEK,
valp-, champion- och veteranklass - 150 SEK
på pg 606 67 70 - 6, SKF
senast 26 april till:
Yvonne Hansén, Kila Apaltorp Furusta, 611 90 ÅLBERGA
Anmälan kan göras på
på SKFs nedladdningsbara blankett,
se hemsidan: www.specialklubb-skf.se
eller via e-post på nuitstaxar@hotmail.com
Anmälan skall innehålla kompletta härstamnings- och ägaruppgifter.
Utlandsägda hundar skall bifoga kopia av stamtavlan och ev WCC.

Obs! på lördag (efter utställningen) är det årsmöte i SKF
med efterföljande samkväm,
se separat annons

Väl mött i SALA

SKFs nästa utställning är den 21 augusti 2010 i Vårgårda
Domare: Marie Nylander

Svenska Weimaranerklubben

Upplysningar:
Yvonne Hansén tel: 0155-721 17, e-post: nuitstaxar@hotmail.com

KONTINENTALA
FÅGELHUNDAR
Specialklubb inom Svenska Kennelklubben

Till ägare av f d kuperingsraser inom SKF

Enkät angående svansskador på våra raser
Det är sedan 2008 i princip förbjudet att starta med svanskuperad/svansamputerad hund på prov och utställning i
Sverige. Weimaraner, bracco italiano, spinone, griffon d’arret à poil dur/korthals. pudelpointer och breton är emellertid
raser som undantogs från denna huvudregel. Detta eftersom det är förhållandevis vanligt att individer av dessa raser
ådrar sig svansskador, framförallt vid jakt i tät terräng. Det är ju också svansskaderisken som är den direkta orsaken till
att dessa raser rutinmässigt har svanskuperats sedan betydligt mer än 100 år.
Inför den kommande 5-åriga låsningsperioden avseende regler för prov, utställningar och tävlingar kommer frågan upp
om vi även i fortsättningen ska få behålla möjligheten att starta på prov etc. med hundar som legalt kuperats eller
amputerats.
Det ligger därför i SKFs och fågelhundsägarnas intresse att kunna visa att det fortfarande föreligger samma risker för
svansskador bland våra hundar. Skulle vi förlora möjligheten att starta kortsvansade hundar på prov och utställning så
minskar naturligtvis intresset att importera avelshundar, detta eftersom dessa ej kan meriteras Sverige. Detta innebär i
sin tur risk för onödig minskning av avelsbasen.
Denna enkät är ett steg i en uppföljning av svansskadeförekomsten, och resultaten kommer att få betydelse för hur
reglerna avseende hundar som legalt kuperats/amputerats kommer att se ut fr.o.m. år 2012. SKF är därför angelägen
om att du tar dig tid att fylla i enkäten och vid behov kompletterar med bilder av god kvalitet. Om veterinärbesök pga.
svansskada har varit aktuellt är vi tacksamma om ni även medsänder en kopia av veterinärintyget. Vi är också
tacksamma om vi kan få bilder på hur skadan såg ut.
Avslutningsvis vill vi framhålla att ditt svar kommer att behandlas konfidentiellt, och att inga uppgifter om enskilda
hundar eller personer kommer att spridas utanför den arbetsgrupp som arbetar med frågan.
Enkäten finns tillgänglig på www.specialklubb-skf.se
Enkätsvar insänds snast till:
Tina Borgström
Reverums Gård 1
594 93 GAMLEBY
tfn 0493-602 70 mobil 070-663 20 84
e-post: tina.borgstrom@telia.com
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ENKÄT ANGÅENDE SVANSSKADOR PÅ
F D KUPERINGSRASER INOM SKF

KONTINENTALA

Hundens namn

______________________________________________________

Registreringsnummer ______________________________________________________
Ägare

______________________________________________________

1. Har din hund haft någon form av svansskada under sin levnad? JA

NEJ

Om du svarade JA ovan, fortsätt fylla i formuläret nedan. Om hunden skadats flera gånger ska
frågorna 2 - 12 nedan fyllas i separat för varje skadetillfälle.

2. Hur uppkom skadan?
3. Vid vilken aktivitet uppkom skadan?
4. Skadedatum?
5. Om hunden skadats vid jakt, vilken terrängtyp?
t.ex. skog, fjäll eller fält, tät, risig, stenig

6. Hur svår var skadan?

Lätt

Medel

Svår

8. Har du uppsökt veterinär med anledning av skadan?

JA

NEJ

9. Har skadan / skadorna varit så svåra att veterinär har
behövt amputera svansen?

JA

NEJ

10. Har hunden efter amputeringen haft någon typ av restbesvär?

JA

NEJ

Medel

Lång

7. Beskriv skadan i rutan.
t.ex. hårbortfall, skrapskada i hud, blödningyttre skada, inre skada ex.
blödning, vattensvans, djupare
sårskada i hud, fraktur, djupare
infektion.

Besvaras endast om du har svarat JA på fråga 9.

11. Om skadan har läkt av sig själv, hur lång tid tog det?
12. Vilken svanslängd har den skadade hunden?

Kort

Medellång är ungefär till hasleden.

13. Övriga upplysningar (tex. Hur livlig är din hund?):

Ta gärna digitala bilder med bra skärpa på svansskador (översikt samt närbild) och skicka in dem tillsammans med enkäten. Om du har veterinärintyg på skadan så skicka gärna en kopia även på detta.
Skicka in enkäten, ev. bilder samt kopior på veterinärintyg senast den 28/2 2010 till:
Tina Borgström
Reverums Gård 1
tfn 0493-602 70 mobil 070-663 20 84
594 93 GAMLEBY
e-post: tina.borgstrom@telia.com
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RETURADRESS:
SVENSKA
WEIMARANERKLUBBEN
C/O KARLSSON
NORRÖ SJÖVÄG 19
184 42 ÅKERSBERGA

B

FÖRENINGSBREV

Lycka till med träningen i vår!
Vårt hetaste tips är - Pingstlägret!
Hoppas vi ses

PORTO
BETALT
SVERIGE

