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REDAKTIONENSRUTA

Ska det bli en vit jul, det är den eviga frågan?

Året börjar gå mot sitt slut och många av oss tänker nu mest på 
lussebullar, knäck och julklappar.
Det är bra för både två och fyrbenta att få lite tid till att refl ektera 
över året som gått. Samtidigt får vi chans att sätta upp nya trän-
ingsmål för 2011,  börja planera in jaktsäsongen och förstås bara 
krypa in under fi lten och mysa.

Detta nummer bjuder på härlig läsning som passar bra för lugna 
dagar när soff an lockar. Det fi nns träningstips från Anders 
Landin, championgalleri där vi bland annat hittar nya jaktcham-
pions, statistik över höstens fältprov och mycket mer förstås.

Vi önskar er alla en God Vit Jul med era grå.

Ps. Boka in årsmöte och träningsläger redan nu, mer info hittar 
ni längre in.

Eva & Nina
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Vice Ordförandes ord
Nu lider året mot sitt slut och jaktprovssäsongen likaså. Jag hoppas att ni alla, oavsett 
provresultat och jaktlycka, haft en härlig säsong på fält och skog och fj äll med era grå 
kamrater! Det är det viktigaste av allt, att man har roligt tillsammans! 

Jag har haft en bra och lärorik höst, där jag passat på att både starta på skogsprov 
och fältprov. Jag har även hunnit få en hel del timmar i skogen tillsammans med min 
Uma, gott om fågel har det roligt nog varit också, men det hjälper ju inte när man 
är en sån usel skytt som jag! Det som särskilt etsat sig fast i minnet är en STOOOOR 
tjäderhöna som Uma nypt fast i blåbärsriset och som ger mig en riktig straff spark när 
hon lyfter…och jag MISSAR!?! Skyller på att bössan är nyligen ombyggd….Nåja, vi 
hade roligt ändå! Och jag får väl ge mig ut på Trapbanan i god tid innan nästa säsong 
börjar…

Förutom alla skogs-och fältprov som anordnats runt om i landet i höst så har vi ju 
även haft ett Klubbmästerskap i vanlig ordning, i år gick det av stapeln på Gotland. 
Stort GRATTIS till alla duktiga pristagare och KM-vinnare! Jag vill passa på att rikta ett 
STORT och VARMT TACK till alla som hjälptes åt med att arbeta med Klubbmäster-
skapet med vår Provledare Marie Nylander i spetsen, bra jobbat! Utan alla frivilliga 
som hjälps åt skulle vi inte kunna ha några prov eller andra aktiviteter, vi arbetar alla 
ideellt och utan engagerade medlemmar skulle vi inte ha någon klubbverksamhet 
att tala om. Därför vill jag tacka alla domare, provledare och funktionärer som sett till 
att vi även i år har kunnat anordna jaktprov i klubben, TACK!

Glädjande nog har vi också fått ett gäng nya Jakprovschampions under hösten, 
Grattis och Bra jobbat! Nu står snart julen för dörren och jag hoppas att ni alla får lite 
välbehövlig vila efter en aktiv säsong. Och för er som bor så till att ni får ha snö i vinter 
så kan jag rekommendera Drag som en 
rolig vinteraktivitet. Fantastisk träning 
för både förare och hundar , det enda 
som behövs är ett par skidor och en bra 
dragsele!

Jag önskar er alla en God jul och ett 
Gott Nytt År !

Anna Norlén , Vice Ordförande 
Svenska Weimaranerklubben



CHAMPIONGALLERI

Foto: Anci Niklasson

Foto: Anci Niklasson

Foto: Anci Niklasson
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SE VCH Scuba´s Laphroaig

Född: 2009-03-24
E: INTCH TAN GENITEUR EXC 3 Alfi ero
U: J SE UCH Scuba´s Itchy Bitchy 

Ägare: Ulrika Andersson

FRCH INTCH TAN TRIALER EXC3 

CHAMPION de TRAVAIL AUTOMNE 

Scuba´s IW Harper

Född: 2006-03-02
E: Billy des Brumes des Bois
U: SE V-03 SE UCH SE JCH SE VCH Scuba´s GolStrike 

Ägare: Bénédicte Molozay, France

Foto: Anci Niklasson

SE VCH Scuba´s Knock Out

Född: 2008-06-06
E: SE VCH SE UCH Landsbygdens Retur
U: SE V-03 SE UCH SE JCH SE VCH Scuba´s 
Gold Strike
 
Ägare: Camilla Isaksson

J SE UCH Scuba´s Kiss The Boys 
Goodbye

Född: 2008-06-06
E: SE VCH SE UCH Landsbygdens Retur
U: SE V-03 SE UCH SE JCH SE VCH Scuba´s Gold 
Strike

Ägare: Anci & Nicke Niklasson



Foto: Mia Källberg
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J, SEJCH, SE VCH, SEUCH, FI USH 
Team-divas Wilma-Af-Quasi

Född: 2007-09-06
E: Classic Dream`s Quasimodo in grey
U: Grey sallow`s cinnamon-sedge

Ägare: Annacarin Wikman

 J, SE UCH, DK UCH, KBHV-10, SE JCH 

Garbus Lille

Född: 2006-03-05
E: Höjager’s Dax
U: Scuba’s First Lady Of Finlandia 

Ägare: Camilla Liljekow

J, SE VCH, SE UCH, NO UCH, FI UCH, 

NORD UCH Lockfågelns Åliwer

Född: 2007-08-14
E: Scuba´s Glengoyne
U: Lockfågelns Oopsan

Ägare: Mia Källberg

Foto: Nina Robertsson

Foto: Annacarin Wikman
J, SE VCH, SE UCH, NO UCH, FI UCH, DK 

UCH, NORD UCH, NORD JunV-08, NORD 
V-08, FI JunV-08, FI V-08, NO V-08, SE 
V-09, NO V-09, FI V-09, NORD V-09, SE 
V-10, WW-10, NO V-10 Classic Dream´s 
Hazel Grouse, “Axa”.”

Född: 2008-02-08
E: Classic Dream’s Quasimodo In Grey 
U: Classic Dream’s Tic Tac Toe 

Ägare: Pernilla Ryberg Foto: Rolf Ryberg (c)
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Foto: Rolf Ryberg (c)

SE VCH Classic Dream´s Magica de Hex

Född: 2009-03-05
E: Woksebs Nimbus
U: Classic Dream’s Yupya

Ägare: Veronica Gustavsson

Foto: Magnus Norlén 

J SE VCH SE UCH N UCH FI UCH 
NORD UCH C.I.B SE JCH Classic Dream’s 
Im A Flying Fox

Född: 2006-05-28
E: Classic Dream’s Silver Spirit
U: Grausturm Dare To Dream

Ägare: Magnus Norlén 

Foto: Rolf Ryberg (c)

SE VCH Classic Dream´s Non Stop

Född: 2009-04-28
E: Classic Dream’s Super-Man 
U: Classic Dream’s Silver Star

Ägare: Peter Evstrand 

Foto: Rolf Ryberg (c)

SE VCH Classic Dream´s Nougat

Född: 2009-04-28
E: Classic Dream’s Super-Man 
U: Classic Dream’s Silver Star

Ägare: 
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J, SE VCH, SE UCH, FI UCH, C.I.E, NO V-05, 
FI V-09 Classic Dream´s 
Xceptional, “Nemo”.

Född: 2004-09-16  
E: Hollowhills Dream Lord 
u.  Classic Dream’s Jade 

Ägare: Ann-Sofi  Olsson

Foto: Rolf Ryberg (c)

Rättelse från WN nr. 3 2010:

BIM LH WDS Herning
JWW-10  Lockfågelns Nova Zembla

Ägare: Mia Källberg

J, SE VCH, SE UCH, Lp1  Olofssons Oden 

Född: 2006-03-12  
E: Dox
U: Scuba´s Galliano 

Ägare: Mia Dahl

Foto: Anneli Sjödin

Tack Birgitta!

Vi vill Tacka Birgitta Wilhelmsson 

för alla år hon ställt upp som valpförmedlare 

för klubben, Stort Tack!

/Styrelsen & övriga medlemmar





Klubbmästerskap, odelat jaktprov
Text: Nina Robertsson

Foto: Nina Robertsson & Johan Michaëlsson
Genomfördes på Gotland 16-17 oktober, i här-
ligt höstväder. På fi na marker med naturlig 
fågel var det 16 hundar som kom till start. Var av 
15 weimaraner. 

Vi hade två partier som dömdes under hel-
gen av Gunnar Ericsson och Marcus Niklasson. 
Provledare: Marie Nylander. Skyttarna Calle och 
Johan.  Stort tack till er alla! Tack även till spon-
sorer och funktionärer som hjälpte till med att 
dra spår, kasta fåglar och allt annat som hör en 
stor provhelg till.   

Vi möttes upp på Gangvide Farm 7.30 på lörda-
gen för genomgång av helgens prov samt lott-
ning av startordning. Där efter var det uppstign-
ing i bilar och transport ut i markerna.  I år 
fi ck samtliga förare börja med fält på lördagen. 
Det var många bra hundar och stor utmaning
låg i att hitta fågel, efter en hård vinter på ön.

Fältdelen varade till kl.17.00 där efter var det 
kastapporter som skulle genomföras om det 
inte fällts fågel.

Kvällen avslutades med gemensam trerättersmiddag i magasinet på Gangvide Farm. 
Tack till Kickan & Per Karlsson med personal för god mat!

Söndagen bjöd på Vatten-, spårarbete och ruta för EKL hundarna. 
Dommare Gunnar Eriksson kom med det härliga konstaterandet att “detta är det 
första provet jag dömt där alla hundar tagit räven” Härligt det är ju så det ska vara!
 
Helgen bjöd på trevlig gemenskap i hård konkurrens det var 4 hundar som gick till 
pris. VI GRATULERAR
Weimaranermästare 2010: Scuba’s Gold Strike 
Klubbmästare fält 2010: Scuba’s Gold Strike
Klubbmästare eftersöksgrenar 2010: Teamdiva’s Wilja-af-Quasi

Skyttarnas pris 2010:  Wellieson Easy och  Wellieson Day.

Weimaranermästare & Vinnare av KM 
fält 2010. Nicke Niklasson med J, Se 
V-03, SE Uch, SE Jch, Se Vch Scubas 
Gold Strike samt domare Gunnar 
Ericsson.  Foto: Anci Niklasson
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Resultat KM 2010
UKL         
Namn   Fält Apport    Vatten       Spår              Poäng            Pris                                                       
Elof de la Balingue
(Braque Francais)                  6 8    7      9             148                 2:a
Snaiper’s Lilly  EFF -    -      -   
Snaiper’s Luke  EFF -    -      -   
Wellieson Day  7 7    6      8             138                 2:a 

ÖKL       
Namn                                   Fält Apport    Vatten      Spår             Poäng    Pris
Grey Shaheen Isa                  EFF -    EG      -   
Scuba’s Itchy Bitchy EG -    -      -   
Scuba’s Knock Out EG -    -      -   
Snaiper’s Indy  EG -    -      -   
Wellieson Eazac  EFF -    7      9   
       
EKL       
Namn                                   Fält Apport    Vatten      Spår Ruta   Poäng   Pris
Classic Dream’s 
Im A Flying Fox                  5 10   EG      10 10  
Landsbygdens Retur EG  -    9      10 10  
Scuba’s Gold Strike 7 10   10      10 10       200   1:a
Scuba’s Kiss the 
Boys Goodbye                  7 10    9      10 10       195   1:a
Teamdiva’s 
Wilja-af-Quasi                  EG  -    10      10 10  
Wellieson Easy                  6 10    EG      10 10  
Woksebs Ruth                  EG  -    EG      10 10

Obs! Inga resultat är offi  ciella förrän de är registrerade av SKF

Tack till våra sponsorer KM 2010:
Hedeby Zoo, Jägareförbundet, Saga Form





Tränar du drag med din Weimaraner?

Vill du vara med på en folkfest utan dess like?

I år kommer ett lag med bara weimaraner att delta i Vindelälvsdraget, 
men vi behöver fl er startande. Alla är välkomna, nybörjare, 

hobbymotionärer så väl som tävlingsåkare!

Vindelälvsdraget går den 17-20 mars 2011. Och startar i vackra 
Ammarnäs i Lapplandsfjällen och följer Vindelälven, en av våra få 

oreglerade älvar, ner till Vännäsby, strax utanför Umeå. Vindelälvs-
draget är en unik draghundstävling i form av en 40 mil och 4 dagar lång 
stafett med totalt 30 sträckor om 6-22 km. Mer om tävlingen kan ni läsa 

här, http://www.vindelalven.se/vdrag/swe/default.cfm.

För mer information och anmälan hör av dig till mig på
 jossan75@msn.com

Anmälningsavgiften blir 300-500kr/ekipage, 
beroende på hur många vi blir.

Jag vill ha din anmälan senast 2011-01-10.

Jag hoppas vi ses i mars!
Josefi n Zackrisson
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Apportsök  Text: Anders Landin

Ett avsnitt hämtat ur ”Från valp till färdig fågelhund” av Anders Landin. Är ni intresserade av hela boken eller någon 

dvd från Anders besök www.landins-hund-katt.se

Apportsök innebär att hunden på kommandot, vanligtvis Sök apport eller Leta ap-
port, självständigt ska söka genom ett begränsat terrängavsnitt eller ett vassområde 
i sjö och hämta in ett eller fl era nedskjutna vilt. När hunden lärt sig ett självständigt 
sök brukar även dirigering läras in, det vill säga att hunden med tecken och kom-
mandon styrs mot ett visst område där viltet förväntas ligga.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Du bör ha en hund som fullt ut behärskar den grundläggande apporteringen och 
gör detta med fart och glädje. Använd en dummy som hunden inte kan uppfatta 
som alltför avvikande mot markvegetationen. Det är ju genom vindburen vittring 
från föremålet som hunden ska fi nna det, inte med hjälp av synen. 
 Var noga med vindriktningen, framför allt de första veckorna under tränin-
gen. Hunden ska så långt som det är möjligt jobba i motvind.

KASTA DUMMYN

Det första steget är att med hunden sittande vid sidan, kasta ut dummyn i högt gräs 
eller på ett hygge. Dummyn ska hamna osynlig för hunden medan du vet exakt var 
den ligger, då kan du ingripa om hunden av någon anledning skulle vägra ta den. 
Vänta en liten stund och skicka sedan ut hunden att hämta.
 Lär dig att hålla tyst under tiden som hunden söker. Beröm direkt du ser 
att den griper efter föremålet, precis på samma sätt som under den vanliga apport-
eringen. Skulle hunden av någon anledning inte fi nna dummyn och kanske stanna 
upp och frågar dig med sin blick var den ligger så svara inte på frågan! Gå inte fram 
och visa var den ligger eller ge tecken eller kommando. Gör du detta har du snart 
en hund som letar en liten stund och sedan kommer fram till dig och vill ha hjälp. 
Vänd bort din blick i stället, kanske ta något steg åt sidan och låtsas som ingent-
ing. Möjligtvis, om det behövs, kan du prova med ett litet Ja, sök apport. Finner inte 
hunden så gör du helt enkelt om övningen, kanske kastar du lite kortare och i lättare 
terräng, eller kasta ut en dummy till, utan att hunden ser det. På så sätt får den alltid 
lyckas under de första övningarna.

LÄGG UT DUMMYN

När de första övningarna fungerar bra är det dags att öka svårigheterna . Gör detta 
genom att öka avståndet och inte låta hunden sitta intill dig när du kastar dummyn. 
En sak att tänka på, du måste först valla av terrängen som hunden ska söka av. Med 
detta menas att du och gärna hunden, går några gånger kors och tvärs över träning-
sområdet omedelbart före träningen börjar. Avsikten är att lägga ut lite förvillande 
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spår och lära hunden hitta dummyn med hjälp av luftvittringen och inte genom att 
följa dina spår. 
 Sätt hunden och kommendera stanna kvar. Vifta lite med dummyn för att 
fånga hundens intresse och spring ut i terrängen. Kryssa lite åt sidorna och kasta 
dummyn upp i luften några gånger så hunden ser det. Efter kanske 20-30 meter, 
beroende på hund och terräng, kastar du upp den i luften och låter den falla till 
marken. Gå direkt tillbaka till hunden, koppla loss och skicka hunden med sök ap-
port. Upprepa övningen under några dagar och successivt lägger du ut dummyn 
längre och längre bort.
 Om hunden letar lite ointressant och kanske lägger av utan att hitta, prova 
då med att lägga ut fl era apporter. Lägg dessa på en linje med några meters mellan-
rum. Det vill säga hunden kommer att lyckas med en gång och få en massa beröm. 
Successivt minskar du sedan antalet apporter så det krävs lite mer jobb för att ly-
ckas.

ÖKA SVÅRIGHETSGRADERNA OCH SKAPA VARIATION 

Om allt går bra är det dags att öka tiden från det dummyn lagts ut till dess du skickar 
hunden. Till att börja med tar du en kort promenad med hunden innan du skickar ut 
den. Du kan även minska retningen med dummyn genom att släppa ned den i ter-
rängen utan att hunden ser det. Variera även avståndet, ibland 20 meter och ibland 
50 meter.
 
Under för undan ökar du tiden från utlägg av dummyn till dess du skickar hunden. 
Målet är att hunden inte ska se när du lägger ut. Den är van vid att hitta apporten i den 
riktning du skickar den, så nu är det dags att prova med att lägga ut ett föremål rakt 
åt vänster och ett rakt åt höger. Du skickar hunden först att hämta det ena föremålet 
och där efter vänder du helt om och skickar hunden att hämta det andra. 
 Varierar du träningen på detta sätt har du snart en hund som eff ektivt och 
självständigt söker igenom ett terrängavsnitt. Använd din fantasi för att göra tränin-
gen rolig, träna också med olika föremål. 
Vad du använder för föremål är det bara din fantasi som begränsar. Är du jägare an-
vänder du givetvis lämpligt vilt då och då under träning. Tänk också på att byta ter-
räng och att inte alltid träna på samma plats.

MARKERING

Något som också bör tränas är markering. Med markering menas att hunden ser att 
antal fåglar som fälls, eller föremål som kastas, och var dessa hamnar. Hunden ska 
inte börja söka direkt, utan först i närheten av platsen dör fågeln tagit mark.
 Prova genom att låta en kompis ställa sig 30-50 meter framför dig och hun-
den och kasta ett par vilt eller dummies åt olika håll. Har du tränat apportering en del 
blir det kanske inga större problem. Hunden noterar nedslagsplatserna och springer 
dit, letar rätt på och kommer med föremålen. Ökar du till tre föremål blir det ofta 
betydligt svårare för hunden att komma ihåg var de ligger. 
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 Framför allt retrieverraserna är duktiga på att hålla ordning på många villt, 
men förmågan att markera ett antal vilt kan till viss del tränas upp. Hur många är upp 
till individ och ras, men träna så får du se var gränsen för din hunds förmåga går.  

 
Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar  

inbjuder till 
 
 

Två dagars jubileumsutställning 
för SKF:s raser, 

helgen den 9-10 juli 2011  
på Malmköpings Bad & Camping, Södermanland. 

 
Domare: dag 1: Ann Carlström – alla weimaraner 

                 Bo Wallin -  alla övriga raser 
 dag 2: Ann Carlström – alla övriga raser  

                Bo Wallin – alla weimaraner 
 

Boende finns i campingstugor (9st) samt vandrarhem 
Stor campingplats för Husvagnar/Husbil 

 – anmälan senast en månad före utställningen 
Boka stugor och rum, genom att ringa  

tel. 0157-21070   
Hemsida: www.malmkopingscamping.se 

 
Övrig information och upplysningar: 

Yvonne Hansén, 0155-721 17 
Mia Källberg, 076-80 80 800 
Ingrid Freij, 0708-15 48 20 

Väl mött på Malmköpings Bad & Camping! 



Medlemsintervju  Text & Foto:Emma Aronsson 

Jag, Emma 24 år, bor ihop med Robert 32 år 
och vår son Rasmus född Feb -10 i Bengtsfors, 
Dalsland. För tillfället kombinerar jag mam-
maledighet med studier och Robert har en 
egen byggfi rma. Förutom vår Weimaraner 
Zacko, som vi hjälps åt att träna, har vi även en 
Cavalier King Charles Spaniel, Tintin. 

Mitt hundintresse har alltid funnits men det 
var när jag träff ade Robert som vi skaff ade Tin-
tin och drömmen gick i uppfyllelse. Med Tintin 
har det blivit olika lydnadskurser och agility. 
Hundträning var verkligen något jag fastnade för och när vi skaff ade Zacko blev det 
även ett intresse för Robert. Jakt har alltid varit en stor del av Roberts liv och det var 
på den vägen han först kom i kontakt med Weimaraner.

Så varför skaff ade vi en Weimaraner?  
Det var när vi av en slump såg Weimaraner på tv för lite mer än 2 år sedan som ny-
fi kenheten om rasen kom tillbaka hos Robert och väcktes hos mig. Då var det bara att 
sätta sig framför datorn och läsa på så mycket vi kunde om rasen för att se om det var 
något för oss. Vi åkte även upp till Classic Dreams och var med på en av deras fågel-
träningar. Där fi ck vi mycket bra information om både rasen och träning. Under dagen 
blev vi båda mer och mer förtjusta i rasen och helt plötslig lockade det här med jakt 
även mig. Vi åkte hem och började kolla olika kennlar och vilka valpkullar som var på 
gång. Det var då vi hittade Lockfågeln och det som kom att bli vår Zacko. Han fi ck bli 
vår julklapp till varandra 2008. Tiden att få hem honom hade inte kunnat passa bättre 
då jag studerar på distans och är hemma under läsåret. 

I början försökte vi träna hemma men kände ganska snart att vi inte visste hur vi skulle 
gå tillväga för att fortsätta . Vi läste då Landins bok om fågelträning och kollade på 
hans dvd-fi lmer. Längre fram på våren åkte jag 
på pingstlägret som klubben anordnar varje år. 
Vad det gäller hundträning är det nog något av 
det roligaste och bästa jag varit på. En hel helg 
med bra träning, trevliga träningskamrater och 
duktiga ledare! Redan då bestämde jag att näs-
ta år åker vi båda två och så blev det. Robert var 
den som fi ck äran träna med Zacko och under-
tiden stod jag bredvid med Rasmus. Efter det 
har det rullat på med fl era olika träningar och 
provtillfällen, bland annat hos Lisbeth och Stig 

Zacko på fältträning i Ystad september 2010

Zacko med  brorsan Rasmus
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Ericsson där vi fi ck tillfälle att träna för 
Madde (Maddes hunskola). Har även 
varit på kennelläger hos Lockfågeln, i 
Sala, där ingick både prov och träning. 
Vi känner att vi lärt oss väldigt mycket 
och är på rätt väg, har dock mycket 
kvar att lära men som tur är fi nns det 
många trevliga och hjälpsamma män-
niskor som kommer med bra råd.

Vi har försökt att prova på lite av varje 
och det vi hunnit med är bland annat 
viltspår, eftersöktgrenarna och i år har 
vi även gjort vår debut på fältträn-
ing och fältprov. Nu ser vi redan fram 
emot fl er träningshelger och kurser.  
I vinter ska vi ladda inför nästa ’’trän-
ingssäsong’’ med skogspromenader, lydnadsträning och mys i soff an.

Weimaranerns styrka är att den trots sin storlek och energi ofta är tålmodig, sedan är 
det en bra allround hund som man kan använda till det mesta. Vi anser dock att jak-
ten är en viktig del av Weimaranern då det trots allt är en jakthund, men det behöver 
inte innebära att man är aktiv jägare utan man kan ägna sig åt att träna jakt. Detta är 
något vi blivit mer och mer övertygade om under tiden vi haft Zacko och både tränat 
jakt och använt honom i jakt. Framförallt blir han mer harmonisk och lugn i sig själv 
när han får arbeta med det han är ämnad för.
Zacko är en hund med mycket motor (som de fl esta Weimaraners)och det tog oss 
ett tag att lära oss hur vi skulle hantera och utnyttja denna på bästa sätt. En annan 
sida som vi är väldigt glada för är lugnet och tålamodet han har med Rasmus, som 

kan klättra på honom utan att han reagerar.  Zacko 
är en hund med mycket personlighet och det är 
många gånger vi skrattat åt honom och de hyss 
han hittat på, nästan lika många gånger har vi bliv-
it arga och mer eller mindre förtvivlade. 

Det roligaste med att ha hund är bandet man byg-
ger upp till sin/sina hundar. De är ärliga och är 
man bara tydlig med sina signaler gör de ofta det 
man ber om.
Tack alla weimaranervänner för ett trevligt år, hop-

pas nästa blir lika bra!

Zacko och husse Roberts första fj älljakt 

Till vänster:Zackos allra första 
släpspår, pingstlägret 2009

19



20

Sammanställning av ordinarie 
skog & fältprov 2010

Totalt Ordinarie Skogsprov    
Antal startande totalt                  35  
Antal godkända resultat    9 Antal godkända resultat UKL                     0
     Antal godkända resultat ÖKL                     6
     Antal godkända resultat EKL                      3
Antal ej godkända resultat 26 Antal ej godkända resultat UKL                0
     Antal ej godkända resultat ÖKL              14
     Antal ej godkända resultat EKL               12
Antal startande Weimaraner 26 
Antal startande övriga raser   9 
Antal startande UKL    0  
Antal startande ÖKL  20  
Antal startande EKL                             15    
Totalt Särskilda Skogsprov    
Antal startande totalt  11  
Antal godkända resultat    2 Antal godkända resultat UKL                     0
     Antal godkända resultat ÖKL                     1
     Antal godkända resultat EKL                      1 
Antal ej godkända resultat   9 Antal ej godkända resultat UKL                0
     Antal ej godkända resultat ÖKL                8
     Antal ej godkända resultat EKL                 1
Antal startande Weimaraner 10  
Antal startande övriga raser 1  
Antal startande UKL  0  
Antal startande ÖKL  9  
Antal startande EKL  2
Totalt Samtliga Skogsprov  
Antal startande totalt 46
Antal godkända resultat 11  Antal godkända resultat UKL          0
     Antal godkända resultat ÖKL          7
     Antal godkända resultat EKL          4
Antal ej godkända resultat 35 Antal ej godkända resultat UKL          0
     Antal ej godkända resultat ÖKL        22
     Antal ej godkända resultat EKL        13
Antal startande Weimaraner 36
Antal startande övriga raser 10
Antal startande UKL  0
Antal startande ÖKL  29
Antal startande EKL  17
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Rapport från Skogsprov i norr 2009  
Text & Foto: Annacarin Wikman

Ja då har vintern kommit här hos oss och skogsfågeljakten är över för denna säsong. 
Vi har i år haft 6 ordinarie + 2 särskilda skogsprov och som vanligt så har det varit 
fantastiska dagar ute i skog och mark.

Mycket skratt vid lägerelden och en och annan tår har nog också fällts.
I genomsnitt så har vi haft 30 fåglar per dag och det känns ju riktigt roligt. 
Många hundar till pris, en hel del eftergång på retfulla ripor, men det är sånt som 
händer bara att ta nya tag och hoppas att dom rackarna fl yttat nån annan stans till 
nästa år.

Mycket glädjande kan jag berätta att under dessa provdagar så kan 2 av dom 
startande hundarna titulera sig SVENSK JAKTCHAMPION ett JÄTTEGRATTIS till dessa 
hundar med förare.

Domare under dessa dagar var Lars Karlsson från Gotland, Provledare: Magnus Nor-
len, Leif Lundberg & Erling Wikman.

Vi har även haft 2 domarelever/aspiranter under dessa dagar: Ulf Rickardsson & Erling 
Wikman, den sistnämnda är nu färdig domare. Grattis säger vi till honom.
Vill tacka alla som gjort dessa provdagar möjliga ett extra tack till Domare Lars som 
traskat på och försökt få hundarna för fågel, provledare/markvisare som gått med 
under alla dessa timmar, ja vad gjorde vi utan er.
Ja då var fantasin slut för denna gång, men vi hörs snart igen.

Vid tangenterna: Annacarin Wikman                                          

Översta bilden: Domarelev Ulf Rickardsson 
med Långnils Ayla(3.e pris ÖKL)Lina Anders-
son med Pålamalmens El Cobra (1:a pris ÖKL)
Anna Norlén med Classic Dream’s Hathor(3.e 
pris ÖKL) Domare: Lars Karlsson och
Domaraspirant Erling Wikman. 

Bilderna nedan: Domare Lars Karlsson med 
Magnus Norlén och 
Classic
Dream’s Im A 
Flying Fox ny 
Jaktchampion! Och 
Domare Lars karls-
son med
Teamdiva’s Wilma-
af-quasi och Erling 
Wikman, Ny Jakt-
champion.
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Totalt Ordinarie Fältprov  
Antal startande totalt 189
Antal godkända resultat 53  Antal godkända resultat UKL   7
     Antal godkända resultat ÖKL 29
     Antal godkända resultat EKL 22

Antal ej godkända resultat 131 Antal ej godkända resultat UKL 35
     Antal ej godkända resultat ÖKL 58
     Antal ej godkända resultat EKL 37
Antal startande Weimaraner 123
Antal startande övriga raser   66
Antal UKL 42
Antal ÖKL 87
Antal EKL 59

Totalt Särskilda Fältprov      
Antal startande totalt  59    
Antal godkända resultat  32  Antal godkända resultat UKL   5  
     Antal godkända resultat ÖKL 19
     Antal godkända resultat EKL   8
Antal ej godkända resultat 27 Antal ej godkända resultat UKL 14
     Antal ej godkända resultat ÖKL 11 
      Antal ej godkända resultat EKL   2
Antal startande Weimaraner 58        
Antal startande övriga raser   1   
Antal startande UKL  19    
Antal startande  ÖKL  30    
Antal startande  EKL  10    
      
Totalt Alla Fältprov      
Antal startande totalt  248    
Antal godkända resultat    85 Antal godkända resultat UKL 12
         Antal godkända resultat ÖKL 59
     Antal godkända resultat EKL 30  
 
Antal ej godkända resultat 158 Antal ej godkända resultat UKL 49
     Antal ej godkända resultat ÖKL 69
     Antal ej godkända resultat EKL 39 
Antal startande Weimaraner 181    
Antal startande övriga raser   67    
Antal startande UKL    61    
Antal startande ÖKL  117    
Antal startande EKL    69    



Fältprov på Dylta  Text: & Foto: Lisbeth Ericsson

Lördagen den 2 oktober samlas vi på Dylta 
bruk, fi na marker i herrgårdsmiljö. Helgens 
dommare var Janne Pettersson. Dagen till ära 
hade vi besök av Svenska kennelklubbens 
jaktprovskommitté som gör oannonserade 
besök och ser att allt går rätt till vid prov! Det 
var deltagare med från Norr till Söder och även 
från vårt grannland Norge. 

På lördagens prov var jag (Lisbeth Ericsson) 
provledare, och jag är mycket stolt över de som 
förde sina hundar i både släpp och vid väntan, 
en eloge till Er alla! Trevligt att vara provledare 
där det är så tyst bland hundar och publik! 
Hundarna får börja med att visa upp reviering på vad vi först trodde var snö, visade 
sig vara kalk!  Fågel fanns det gott om denna dag, både rapphöns och fasaner. De 
hundar som hade ordentligt med spring i benen tog för sig rejält. Under dagen 
visade fl era hundar riktigt bra fågelarbeten och belönades med pris! Söndagen 
då var det lite mindre med fågel som hundarna hittade. Även idag var det hundar 
som kom för fågel och fi ck priser.  

Överst till vänster pristagare lördag, nedan pristagare söndag. 
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Vi önskar alla vänner en 
God Jul och ett Gott Nytt År!

J SE VCH Freja kommer paras till våren 2011 samt
J SE VCH Jerikogårdens Baccara

Lisbeth o Stig Ericsson
Jerikogårdens Kennel

www.jerikogardens.se

Alla våra Valpköpare och Weimaranervänner
En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Vi önskar

www.lockfageln.com

En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
Vi vill passa på att gratulera våra valpköpare till deras framgångar under året

Håll utkik efter ny spännande kull under våren 2011.
MMia, Micke och Casper



Fältprov på Älviksholm 9-11/10

Domare Gunnar Ericsson anlände på fredag eftermiddag och vi är väldigt glada 
och tacksamma att Gunnar gjort sig besväret att komma till oss ända från Gotland 
för att “titta” på våra hundar. Efter en välbehövlig fi ka åker vi ut i marken för att 
kolla hur vi skall gå under morgondagen. Det börjar skymma på rejält då vi stannar 
vid Allans lada och hoppar ur bilen. Vi går fram mot diket som gränsar mot ”stora 
stubben” och plötsligt brakar det till i diket och upp far ca 20 st rapphöns som 
fl yger ut i marken utom synhåll. Samtidigt hörs andra rapphöns kalla på varandra 
från olika fält. Det är inte utan att förväntningarna höjs något inför de tre provda-
garna som komma skall.

På kvällen blev det lite samkväm med hundsnack framför brasan tillsammans med 
en del långväga provdeltagare som anlänt innan alla kryper till sängs.

Lördag 9/10. 

Tidig frukost och sedan samling på trappan med rykande varmt kaff e. Det värmde 
gott då regnet öste ner från en grå himmel. Det är 12 st hundar till start, hälften i 
ukl och hälften i ökl.  Under Gunnars, som alltid lika färgstarka genomgång, sprid-
er sig en positiv stämning i gruppen så att många nervknyten löser upp sig hos 
provdeltagarna. 

Då vi kom ut i marken fortsatte regnet men under dagen lättade det lite. Fågeln 
”gömde” sig i skogskanterna på fm men blev mer aktiva efter lunch. Alla hundar 
hade en eller fl era fågelkontakter under dagen och en del sköttes föredömligt me-
dan andra inte resulterade i fullgott arbete. 

 Foto: Classic Dream´s 
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När dagen summerades var 
det fyra hundar som pre-
mierades enligt följande: J, SE 
VCH, C.I.E, NO V-05, FIN V-09 
Classic Dreams´s Xceptional, 
“Nemo”, slog till med ett 1:a 
pris (7:a i fältbetyg). Han blev 
därmed också Svensk- och 
Finsk utställnings Champion! 
CD´s ”barnbarn” J, SE VCH Yel-
loweyes Atlas, “Chazal” gick 
oxå till ett 1:a pris (7:a). J, SE 
VCH Classic Dream´s Black 
Grouse, “Achille”, fi ck ett 2:a 
pris (6:a) och J, SE VCH Classic 
Dream´s Till Tomorrow, “Tindra”, också ett 2:a pris (5:a). Dagen avslutades med god 
mat och sedan samkväm i biblioteket där elden sprakade och många ögonlock var 
av bly efter en lång dag

Söndag 10/10.

Idag var det en ny dag. De fl esta hundarna (och förarna) hade fått sig en god natts 
sömn och idag var det mulet men uppehåll. Natten hade varit kall och det var frost 
på marken så även idag “vaknade” fåglarna först framåt lunch. På eftermiddagen 
däremot var det “full sprutt” på dem. 
Idag var det 11 st hundar till start, fem i ukl och sex i ökl. Även idag hade alla hundar 
fågel i ”näsan” under dagen men vissa hade lite ”stolpe ut”. 
Tre av hundarna premierades enligt följande: J, SE VCH Classic Dream´s Black Grouse, 
“Achille”, fi ck ett 1:a pris (7:a i fältbetyg) och hans syster J, SE VCH Classic Dream´s 
Ptarmigan, “Doris”, fi ck oxå ett 1:a pris (7:a). Båda i ökl. I ukl premierades J, Classic 
Dream´s Sir Väs, “Oban” med ett 
2:a pris (6:a). 
Dagen blev lång så efter ka-
stapporterna fanns det tyvärr 
inget ljus kvar för den obliga-
toriska prisbilden. Efter lite 
samkväm på kvällen störtade 
alla i säng.

Pristagare 9/10. Fr v Anders m Achille, Jenny m Tindra, Ann-Sofi e 
m Nemo och Jenny m Chazal. Ståendes fr v Domare Gunnar, 
Rolf, Skytten Per och Chazals ägare Tobbe. Foto: Classic Dream´s 

Pristagare 11/10. Ståendes fr v: Jenny 
m Chazal, Skytten Rolf och domare 
Gunnar E. Sittandes fr v: Martina m 
Doris och Inez, Ann-Sofi e m Nemo 
samt Karin m Tarra. Foto: Rolf Ryberg



Måndag 11/10.

Även idag var det frost i gräset och -6 grader kallt, klarblå himmel och skinande sol. 
Åtta hundar startade och hela fem premierades. I ökl var det: J, SE VCH Classic Dream´s 
Ptarmigan, “Doris”, fi ck ett 1:a pris (7:a i fältbetyg). Två st starter och två st 1:a pris. 
Imponerande! J, SE VCH, C.I.E, SE UCH, FIN UCH, NO V-05, FIN V-09 Classic Dream´s 
Xceptional, “Nemo”, fi ck ett 2:a pris (5:a) och “barnbarnet” J, SE VCH Yelloweyes Atlas, 
“Chazal” gick också till ett 2:a pris (6:a). 
I ukl fi ck J Classic Dream´s Tarragona, “Tarra” ett 2:a pris (6:a) och Silverhunts Sence of 
Umbra ett 2:a pris (6:a). Idag var det “massor” av fågel som kom fram i solskenet men 
några hundar var trötta i både ben och huvuden efter tre dagars prov.  
Pernilla & Rolf mé resten…

Fältprov på Älviksholm 20-21/10.
Så var det dags för säsongens två sista fältprov på Älviksholm. 
Domare Lars Karlsson från Gotland kom till oss på tisdag eftermiddag. Han tog en 
snabbfi ka och sedan bar det ut i marken för prov på eftersöksgrenarna. Detta för att 
Killu och Margus åkt ända från Estland för att starta sina två hundar och då måste ju 
eftersöket vara klart. LT JunW-09, EST JunW-09, EST W-09, EST W-10, EST JCH, LV JCH, 
LT JCH, BALT JCH Classic Dream´s Patridge Game Point, “Yaya” och J, C.I.B, SE VCH, EST 
OBCH, SE LCH, EST & LV & LT CH, BALT CH, BALT JW-04, FIN W-05, LV W-05, LV W-07, 
EST W-07, EST W-08, FIN W-08, EST & LV & LT JCH, BALT JCH Classic Dream´s Tic Tac 
Toe, “Tiki” fi ck båda full pott (10 vatten – 10 spår) i ökl. Jossan med J, SE VCH, SE UCH 
Classic Dream´s Zafi r of Sasha, ”Zafi r”, missade tyvärr vattnet in ekl så det skulle inte 
bli någon start för henne på onsdagen.

Onsdag 20/10.

09.00 var det samling på trappan för kaff e 
och genomgång. Det var åtta st förvän-
tansfulla förare med hundar (två st i ukl, 
fem i ökl samt en i ekl) som samlades för 
att lyssna på provledare och sedan do-
maren. Domare Lars K förklarade på ett 
målande sätt vad han önskade se hundar-
na göra under dagen i de olika klasserna. 
Han poängterade att alla startar på 10 
i fältbetyg och beroende på vad som 
händer så plockar han poäng. 
Efter detta åkte vi ut i marken och då 

“Spirit”, står stramt för en stor rapphönsfl ock.
 Foto: Rolf Ryberg (c)
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sågs fl era fasaner i dikeskanterna så förväntningarna steg snabbt. 

Det var fågel i lagom portioner och det var situationer i varje släpp. Tiki gick under-
bart fi nt och tog “stora stubben” från kant till kant med utmärkt reviering. Dessutom 
skötte hon sina fågelsituationer klanderfritt. Det var ett stort nöje att bevittna Killu 
och Tiki denna dag och publiken var rörande överens om att detta var bland det 
bästa man sett en weimaraner prestera på fält. 

Det fälldes fågel för fl era hundar och när dagen summerades var sex hundar pre-
mierade. Tiki fi ck ett 1:a pris (Fältbetyg 8:a). Yaya fi ck 1:a pris (7:a ). J, SE VCH Classic 
Dream´s Åttio Åttan, “Pupp”, 1:a pris (7:a). J, SE VCH Classic Dream´s Hathor, “Uma” 2:a 
pris (5:a) och J, SE VCH Classic Dream´s Silver Spirit, “Spirit” 2:a pris (5:a). Alla dessa i 
ökl. “Lilla” (endast 10 mån) J Classic Dream´s Green Rosetta, “Pusta” hittade en fasan 
på slutet som hon skötte bra och premierades med ett 2:a pris (6:a ) i ukl. 

Efter fältprovet var det ingen vila utan Lars K var hygglig att återigen döma eftersöks-
grenar, denna gång samma hundar som igår men alla i ekl. Jossan med Zafi r fi ck: 
Vatten 10 - Spår 10 - Rutan 10. Killu med Tiki fi ck: 10 - 10 - 9 och Yaya fi ck 10 - 10 - 10. 
WOW!!! Nu blir det start i ekl fält imorgon! Gissa om det var stolta uppfödare som 
kröp till kojs!?! Stort tack till domare Lars Karlsson som verkligen fått jobba hårt un-
der dagen med först fält och sedan eftersöket hela tiden med ett gott humör och 
nära till skratt. Tack!

Torsdag 21/10

På torsdagen var det “svinkallt” på morgonen och marken var hård och frostbeklädd. 
Dock var det blå himmel och solen 
försökte verkligen värma. Det var 
en hel del strama ansikten (hade 
det inte varit så kallt kunde man 
tro att vissa hade nerverna utan-
på) som samlades på trappan för 
att lyssna på domare Lars Karls-
sons genomgång. 

Idag var det en unghund, tre ”öp-
penhundar” samt fyra elithundar 
som skulle visa upp sig. Tyvärr 
drog föraren unghunden direkt p 
g a hälta. 
Vi startade på “stora stubben” och 
det dröjde inte länge förrän, “Tiki”, 
fann rapphöns och stod stramt. 

Pristagarna 21/10. Stående domare och skytt Lars Karls-
son. Sittande fr v: Killu med Yaya och Tiki, Jossan med 

Zafi r samt Ulf med Spirit. Foto: Rolf Ryberg (c).



Hon skötte situationen utmärkt och så rullade dagen på. Fåglar i lagom portion (i alla 
släpp utom ett). 

Tyvärr skötte inte alla hundar fåglarna men när dagen summerades var det fyra hun-
dar till pris. De som premierades var: Tiki fi ck ett 1:a pris (Fältbetyg 7:a), “Yaya” ett 1:a 
pris (7:a) och ”Zafi r” ett 1:a pris (7:a). Alla i ekl! Spirit var lite trött idag men skötte sin 
fågel och belönades med ett 3:e pris (4:a). 
Det var ett riktigt puss- och kramkalas då provet var slut och på de fl esta fl ödade 
glädjetårarna. Tre st hundar fi ck 1:a pris i ekl och står nu på tröskeln till SE JCH! 

Vi känner en sådan stolthet för alla (även de som haft lite stolpe ut på proven) våra 
valpköpare (och ”barnbarn”) som är så duktiga. Ni tränar och kämpar med era hundar 
och bangar inte för att åka långa sträckor för att visa upp dem på olika aktiviteter. Ni 
bidrar också alla till den goda stämning som alltid omgärdar våra arrangemang. Ett 
jättetack till provledare, skyttar och inte minst till domare Lars Karlsson som verkli-
gen fått “händerna fulla” dessa dagar. Bedöma hundar från tidig morgon till långt in 
på kvällen. TACK!
Pernilla & Rolf mé resten…
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Bild 1:  Tindra, 2: Achilles, 3: Skytt & Dommare, 4  Nemo Samtliga Foto: Rolf Ryberg
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Skåneprov på fält  Text & Foto: Nina Robertsson 
23-24 oktober var det provhelg i Skåne. Domare för helgen var Patrik Sjöström, prov-
ledare/ skytt Tobias Andersson.

På lördagen träff ades vi i Ystad, Källesjögård. I trevligt höstväder med god fågel-
tillgång kom det 12 hundar till start. Marken bestod av stubb- och betesfält. Det blev 
en bra gemytlig dag som avslutades med 3 hundar till pris. 
 
Söndagens prov gick på utomordentligt trevliga marker på Karsholm, i Kristianstad. 
Detta var nya marker för SWeiK att hålla fältprov på. Marken är en fröjd att få gå 
på! Skånska fält med betor och stubb fyllt av gränsande remisser och gärdsgårdar. I 
markerna fanns både fasan och rapphöns som gjorde sitt yttersta för att hundarna 
skulle få göra sitt yttersta för att hitta dem.
 
Vi hade förutom Weimaraner även Bracco, Spinnone och Bretoner i startfältet. Det 
var hundar från så väl norr som söder och Estland. Ett extra tack till Patrik som tog 
sig tid att döma en extra hund på söndagen som bjöd på en lång eftermiddag eller 
tidig kväll.
Vi fi ck två pristagare på söndagen.     



Välkommen!

Vi önskar alla 

medlemmar, funktionärer, 

förtroendevalda och 

sponsorer en riktigt 

God Jul & Gott Nytt 

Weimaranerår!

/Styrelsen



Kennel Hella presenterer 

       INT N SE UCH NV-08 DKV- 09 NV-10 Hella`s Roy.
 For ”Roy” har 2010 vært et fantastisk år! På få starter har han tatt alt! 

Han startet året med å bli BIR og BIS 2 på NWK`s spesialutstilling i mai.  
Dommer var Irene Krogstad. 

Han har startet en gang på apportprøve i år og det var på NWKs prøve i juni. Der tok han
10 på vann, 10 på spor og 10 på søk apport. 
Han ble klubbmester i AK og ble også prøvens beste hund! 

I august startet han på NKKs dobbel utstilling. 
Lørdag 14.august tok han 1.BK, 2. BKK, CK, 2. BHK, RES. CACIB. Dommer Laurent Pichard. 
Søndag15.august tok han 1. BK, 1. BKK, CERT, 1. BHK, BIR, NV-10. Dommer Wenche Eikeseth 

Den 2. og 3. oktober avholdt Sweik feltprøve på Dylta bruk ved Ørebro. Dette var årets første start 
på felt for Roy. Han tok 8 på felt og 10 på apporten begge dager. Sammen med 10 på spor og 10 
på vann ble det 1. AK x 2! 
Dommer var Janne Petterson.

I og med 1. AK på felt, ”trillet” 3 championat inn. Han kan nå titulere seg med INT N SE UCH! 

”Roy” er fri for HD( B) og har bestått karaktertest. 

Vi er så stolte av denne flotte ”herremannen” vår! 

VI ØNSKER GOD JUL OG GODT NYTT ÅR 
TIL ALLE WEIMARANER VENNER! 

Kennel ”Hella” 
Eva og Kent Pedersen 

”Hella” 
Tangenveien 62 

1914 Ytre Enebakk 
Norge 

weim.ped@c2i.net
www.kennelhella.net

       
  



     INT N SE UCH NV-08 DKV- 09 NV-10 Hella`s Roy
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Jägarintervju  Text Olle Stenström

Jag heter Olle Stenström är 58 år har job-
bat som galopptänare i 35 år. Började jaga 
för tjugo år sedan, haft hundar av olika slag 
sen 1966. 

Familjen bor på jaktmarken i Tierp mellan 
Uppsala och Gävle. Jagar lite av varje men 
förstavalet är älgjakt med ställande hund. 
Fågeljakt med stående hund i fj ällmiljö är 
också en höjdare speciellt om hela kedjan 
fungerar men det är inget självspelande 
piano! Där kommer våra weimaraner in 
i bilden, hundarna används till fågeljakt 
samt eftersök. 

Hade en jättefi n strävh vorsteh, och när det var dags för en till bad hustru Lotta mig 
att kolla upp dom där snygga grå som hör tll samma grupp. På det viset kom Gandalf 
in i vår fl ock samt därefter hans son CDs Geb. 

Olle & Geb på CD´s kennelläger sommaren 2009 
Foto: Rolf Ryberg
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Geb apporterar i Hällefors Foto:Rolf Ryberg



Svårt att säga,men min omgivning anser nog att väl så mycket tid spenderas i sko-
gen.En riktig soppa med lydnad motinerande samt jaktträning när de tiderna är inne.
Vintertid en del skidåkning sen cykel och med fågelhundarna ska eftersöksträsket 
fungera,jag vill här berömma de uppfödare jag fått weimaraners från Sigrid Agenäs 
samt Rolf och Pernilla Ryberg som alla varit till jättestor hjälp på alla vis.Många anser 
att det viktigaste är att ha rejäla jakthundar men rykten och eget skryt duger ej i min 
bok.Självklart ska hundarna meriteras både extriört och jaktligt!Detta är ett styrme-
del för aveln och ett måste för att förbättra våra hundar.Det är ofta berikande att 
träff a kunniga och erfarna domare och man kan plocka upp en del guldkorn om 
man lyssnar och lär.Inte alltid är den mest lyckade jakten när frysboxen är proppfull 
med klimatsmart kött,det kan istället vara när en tidigare hejig unghund helt plöt-
sligt fattar vad det hela går ut på och allt är såå enkelt.Eller när en gråhund efter tre 
timmars ståndskall går plättlätt att kalla in då det är fel älg.Just nu har vi Wellieson 
Gandalf 5 hans son C D´s Geb 2 samt SDCh Dahlholmens Sarek 8 Dahlholmens Cajsa 
4 och Maryann 2 de sista tre gråhundar. Alla dessa tycker jag är dugliga eller lovande 
iallafall.

En beskrivning av weimaranern är att den liknar vorsteh med den lilla skillnaden 
att vi har en blandning av Doberman och Pointer,man måste styra upp en del och 
provformen är parsläpp så man måste inse att hundarna alltid måste hacka i sig 
att släppas med främmande hundar.Utomlands används vår ras som polishund så 
de kanske inte alltid är rena gosedjur.Som utvecklingen ser ut i mellansverige med 
vargförekomst kan detta vara en framtidshund lydnad och förarsamarbete samt 
rovdjursskärpa,men vargen är ingen riktig kompis till hundar eller?? Då älgjakten är 
nummer ett för mig så gissar jag nog Norsk Elghund Grå.
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Gandalf under ett elit spår med räv 
Foto: Rolf Ryberg

Gandalf tar 1:a pris på fält i 
Enköping  Foto: Nina Robertsson



Weimaraner, lång- och korthår samt SRHP 
  Vi har sedan starten av vår uppfödning 1997 haft jaktlusten hos hundarna som ett av de viktigaste avelskriterierna.  Vi är mycket glada och stolta över att många av våra valpköpare inte bara jagar över sina hundar utan också valt att pröva sina hundar på jaktprov.    Av Classic Dream´s uppfödda weimaraner har många olika jaktliga utmärkelser delats ut och inte mindre än 35 st olika individer är premierade på skogs‐ och/eller fältprov.  
Svensk Jakt Champion ‐ SE JCH, J, SE VCH, JWW‐03, NO V‐04, NORD V‐06, NO V‐07, NORD V‐08, SE V‐09, SE UCH, NO UCH, DK UCH, FIN UCH, NORD UCH, INT UCH, NL UCH Classic Dream’s 
Quasimodo In Grey, “Quasi”. (2x8 ekl, fält samt 1x8 ekl, skog). Årets 
skogsfågelhund 2008. ‐ J, C.I.B, SE VCH, SE UCH, NORD UCH, FIN UCH Classic Dream´s Ima Flying Fox, 
“Frej”. (2x1:a pris skog ekl). Årets skogsfågelhund 2009.  
Premierade i Elitklass ‐ J, C.I.B, SE VCH, EST OBCH, SE LCH, EST & LV & LT CH, BALT CH, BALT JW‐04, FIN W‐05, LV W‐05, LV W‐07, EST W‐07, EST W‐08, FIN W‐08, EST & LV & LT JCH, BALT JCH Classic 
Dream´s Tic Tac Toe, “Tiki”. (1x1:a pris, 1x2:a pris ekl, fält) 
 ‐ LT JunW‐09, EST JunW‐09, EST W‐09, EST W‐10, EST JCH, LV JCH, LT JCH, BALT JCH Classic 
Dream´s Patridge Game Point, “Yaya”. (1x1:a pris ekl, fält) ‐ J, SE VCH, SE UCH Classic Dream´s Zafir of Sasha, “Zafir”. (1x1:a pris ekl, fält). Bästa 
jaktliga prestation 2006. ‐ J, C.I.B, FIN UCH, SE VCH, BALT V‐04, FIN V‐05 Classic Dream´s Silver Sorbet, “Mango”. (1x 2:a pris ekl, skog samt 1x2:a pris ekl, fält) ‐ J, SE UCH, JWW‐08 Classic Dream´s Superman, “Zeb”. (1x2:a pris ekl, fält)  
Premierade med 1:a pris i Öppenklass ‐ J, SE VCH Classic Dream´s Silver Super Sonic, “Sigge”. (1x1:a pris fält) ‐ J, SE VCH, SE UCH, FIN UCH, C.I.E, NO V‐05, FIN V‐09 Classic Dream´s Xceptional, “Nemo”. (1x1:a pris fält) ‐ J, SE VCH, NO V‐05, NORD junV‐05, NORD V‐05, NORD V‐07, KBH V‐07, DKK V‐07, WW‐08, SE UCH, NO UCH, DK UCH, POL CH, NORD UCH, INT UCH Classic Dream’s Yupya, “Yuppie”. (1x1:a pris skog) ‐ J, SE VCH, SE UCH Classic Dream´s Yeoman, “Jojje”. (2x1:a pris fält) 



‐ J, SE VCH Classic Dream´s Ima Tassie Devil, “Tassie”. (2x1:a pris fält). Årets Rookie 2007. ‐ J, SE VCH, NO V‐08 Classic Dream´s Åttio Åttan, ”Pupp”. (2x1:a pris fält). Bästa jaktliga 
prestation 2009. ‐ J, SE VCH, SE UCH, NO UCH, FIN UCH, DK UCH, NORD UCH, NORD JunV‐08, NORD V‐08, FIN JunV‐08, FIN V‐08, NO V‐08, SE V‐09, NO V‐09, FIN V‐09, NORD V‐09, SE V‐10, NO V‐10, WW‐10 Classic Dream´s Hazel Grouse, “Axa”. (1x1:a pris fält) ‐ J, SE VCH Classic Dream´s Ptarmigan, “Doris”. (2x1:a pris fält) ‐ J, SE VCH, SE UCH, NO UCH Classic Dream´s Black Grouse, "Achille" (2x1:a pris fält)  
Premierade i Öppenklass ‐ J, LP I Classic Dream´s Impact, ”Impact”. (1x2:a pris skog). Årets skogsfågelhund 2002. ‐ J Classic Dream´s La Vida La Kila, “Lakila”. (1x2:a pris fält) ‐ J, SE VCH Classic Dream´s Ninja Star, “Ninja”. (1x3:e pris fält). Årets rookie 2002. ‐ J, SE VCH, FIN VCH, BH Classic Dream´s Orcan, “Indi”. (1x3:e pris fält) ‐ J, SE VCH, LP I Classic Dream´s Patron, “Patron”. (2x2:a pris fält) ‐ J, SE VCH, NORD V‐07 Classic Dream´s Quick in Fields, “Fille”. (1x2:a pris skog, 4x2:a pris fält). Klubbmästare fält 2007 (betyg 8) ‐ J, SE VCH Classic Dream´s Silver Spirit, “Spirit”. (2x2:a pris fält). Årets Rookie 2004. ‐ J, SE VCH, LP I Classic Dream´s Silver Star, ”Cleo”. (1x2:a pris fält) ‐ J, SE VCH Classic Dream´s Till Tomorrow, “Tindra”. (1x2:a pris fält) ‐ J, SE VCH, NO V‐05, NORD V‐06, SE V‐06 Classic Dream´s XLNT, “Jaeger”. (2x2:a pris fält) ‐ J, SE VCH Classic Dream´s Hathor, "Uma". (1x2:a pris skog, 1x2:a pris fält) ‐ J, SE VCH Classic Dream´s AmonRe, "Wasco". (1x3:e pris fält + 1x2:a pris skog ukl)  
Premierade i Unghundsklass ‐ J Classic Dream´s LaaLah, “Lisa”. (1x3:e pris fält) ‐ J, SE VCH Classic Dream´s Xclusive, “Gimli”. (1x2:a pris fält) ‐ J, NORDV‐07 Classic Dream´s Ima Possum, “Amber”. (1x2:a pris fält) ‐ J, SE VCH Classic Dream´s Geb, “Geb”. (1x3:e pris fält). ‐ J Classic Dream´s Sir Väs, ”Oban”. (1x2:a pris fält) ‐ J Classic Dream´s Tarragona, “Tarra”. (1x1:a pris fält) ‐ J Classic Dream´s Green Rosetta, “Pusta”. (1x2:a pris fält)  De flesta av hundarna ovan har fler premieringar på jaktprov men vi har valt att endast ta med de bästa resultaten.  
God Jul & Gott Nytt År alla duktiga valpköpare .  

Det är ni som är Classic Dream’s!  
Pernilla & Rolf mé resten… 



Nya medlemmar – Välkomna!
SWeiK välkomnar de nya medlemmar som blivit medlemmar i klubben mellan au-
gusti  och november 2010. Vi ser fram emot att träff a er och välkomnar er varmt på 
klubbens aktiviteter under 2010 och framåt! 

Nya medlemmar:

Killu Ahi, Estland
Sofi a Hildingsson, Östersund
Peter Lyyski, Nödinge
Olina Vidarsdottir, Örebro
Jeanette Spångberg, Karlstad

Medlemskap skänkta av r:

Snaiper’s Weimaraner: Wolfgang Schuh, Tyskland

WeimStars kennel: Paul Olofsson, Mariannelund
     Peter Eriksson, Hok
     Carina Dahl & Benny Piccto, Stockholm





GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!! 
ALLA VÄNNER OCH VALPKÖPARE!!

Önskar Sara och grå på
WeimStars Kennel!!

 
LÅNGHÅRIGA OCH KORTHÅRIGA VALPAR 
PLANERAS TILL HÖSTEN/ VINTERN 2011!!!        

E: J, NORDJV-03, LP II, SE VCH, NO V-09 Yellow 
    Eye’s Willow
U: Importen Nanna

Valparna förväntas bli mycket duktiga jakthundar, 
få en utmärkt mentalitet samt en mycket snygg 
och tilltalande exteriör! De har också en mycket bra 
stamtavla med många duktiga och meriterade 
släktingar!
*Hör gärna av dig om du är intresserad av en valp!!?

/ WeimStars kennel i Göteborg 070-543 00 92

 

 

 

 

 

   Wellieson  
önskar God Jul och Gott Nytt År 2011! 



                                 Yellow eye`s 
Weimaraner lång och korthår samt Sloughi 

Innehavare av Sweiks bruksuppfödarpris i brons samt bruks‐
avelspris i brons och silver.30st av 35st avkommor är officiellt 
meriterade inom dessa discipliner: 

Jakt….Eftersök….Viltspår…                              
Lydnad….Bruks….Utställning. 

86% är HD‐fria varav 2st är icke röntgade samt 2st HD‐fel. 

63% har genomfört mentalbeskrivning och godkänt skott. 

43% är svensk viltspårschampions. 

60% används till praktisk jakt och eftersök. 

31% tävlar i lydnad samt 9st lydnads titlar,flertalet tävlar i 

klass 3. 

Stort GRATTIS till framgångarna Jenny och Tobbe med Atlaz 
som jobbade sej fram till ett 1a pris , 2a pris samt ett 3e pris i 
ökl fält. 

Nadja och Awazing som tagit LP1 med hela 193p.                
Sara med SVCH,LP1,SV‐06‐08‐09‐10 Explozen till sitt LP1 med 
192p. 

Kenneln har utökats med en långhårig Weimaraner tik 
samt  Sloughi tik.                                                                
Kenneln avlar för miljöstarka, friska individer med fokus 
på allround.       Hemsidan är under konstruktion.                      

yelloweyes10@hotmail.com                                Anna Strongstone       
073‐9808819 
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Rapport från Avels-Rådet AR
- SKK´s utbildning för avelsråd, steg 1, har genomförts och denna gång var det 
Pernilla som medverkade. En utförligare rapport kommer i nästa nummer. 

- AR har haft två telefonmöten och planerar nu för att revidera inför det nya RAS.

- AR har haft en förfrågan gällande förslag på hanar till tik som skall paras.

- AR jobbar på att ändra i avelslistorna enligt de nya kraven som trädde i kraft 2010. 

- AR har haft en del frågor gällande hundars mentalitet. Vi förstår att det är många 
som vill veta mer om detta. Vi planerar för en artikel om hur och varför det är viktigt 
att göra mentaltest på sin hund. Detta är inte bara för uppfödarens utvärdering utan 
också för att ni som ägare skall veta mer om vad ni har i ”snöret”. Det kan också vara 
till stor hjälp när ni skall träna er hund på bästa sätt. Planer fi nns också att genomföra 
tre mentaltester i klubbens regi för intresserade medlemmar under 2011. 
AR uppmanar alla som har varit ute och gjort mentaltest på era hundar att vara snäl-
la och skicka in en kopia på resultatet till avelsrådet. Tack! Anledningen är att vi en 
dag skall kunna få fram ett spindeldiagram för hur weimaranern skall vara i sin men-
talitet.

- Det har tillkommit en ny punkt under ”Uppfödarlistan” på SWeiK´s hemsida. 
Anledningen är att klargöra att man som uppfödare måste följa djurskyddslagen och 
jordbruksverkets föreskrifter samt SKK’s grundregler för att stå med på listan.

- Nästa uppfödarmöte kommer att hållas i samband med årsmötet.
Är det något som ni vill skall tas upp på mötet så är det bara att skriva ner det och 
skicka till oss i AR.

Vi från avelsrådet önskar er alla en fröjdefull jul.
Pernilla Ryberg

Anna Norle’n
Martina Levin

Mailadresser och telefonnummer hittar ni på hemsidan



Nu kör vi igång med Jaktprovsregioner!
Sverige delas nu in i följande regioner:

1. Norra Norrland ( Lappland, Norrbotten och Västerbotten)
2. Södra Norrland ( Hälsingland, Härjedalen , Jämtland, Medelpad och 
 Ångermanland)
3. Mellansverige ( Närke , Västmanland ,Dalarna, Gästrikland och Värmland)
4. Östra Sverige ( Östergötland, Södermanland, Uppland och Gotland)
5. Västra Sverige ( Halland , Bohuslän, Västra Götaland och Dalsland)
6. Södra Sverige ( Skåne, Blekinge, Småland och Öland)

Vad innebär då detta? Jo, att vi fl yttar ut en del av verksamheten i landet, ett naturligt 
steg att ta i en växande klubb. Till en början kommer förstås mycket ansvar att ligga 
kvar centralt, men allteftersom varje region börjar bli ”varm i kläderna” kommer mer 
och mer ansvar att överlåtas på regionen . 

Vad är en regions uppgifter?
Varje region blir ansvariga för de jaktprov som ska anordnas av klubben inom områ-
det. De ska ha en ”egen” Jaktprovskommitté som helst ska bestå av minst tre person-
er, minst EN av dessa ska vara utbildad provledare. Varje avdelning avgör hur många 
personer de vill vara utöver dessa tre. En av personerna i kommittén bör fungera som 
sammankallande och dessutom som regionens representant i den centrala 
Jaktprovskommittén.  Målet som dessa regioner ska arbeta mot är att anordna minst 
ett prov i eftersök samt minst ett prov på fält, skog eller fj äll per år och region.

Ansvarsområden

1. Komma in med förslag till Jaktprovskalendariet i god tid. Plats och alterna-
tiva datum ska anges. Gärna även förslag på domare. Detta stäms sedan av med den 
centrala Jaktprovskommittén för att få bra spridning på datumen i kalendariet, och 
ansökan bör egentligen vara inne senast den 31 oktober varje år(Dock inte möjligt i 
år, men något att försöka eftersträva till kommande säsonger för att få allt färdigt i 
god tid). Då förslagen från regionerna är sammanställda görs en ansökan om prov av 
Sweik:s styrelse/Jaktprovsansvarige till SKF-SKK senast den 31 mars.
2. Boka Jaktmark och tillhandahålla Sweik:s avtal till mark/jakträttsinnehavare. 
Aktuellt avtal tillhandahålls av Sweik:s Jaktprovsansvariga
3. Boka domare och tillhandahålla Sweik:s domaravtal. Aktuellt avtal tillhan-
dahålls av Sweik:s Jaktprovsansvariga, aktuell förteckning över av Specialklubben 
godkända domare kan tillhandahållas av Sweik:s Jaktprovsansvariga.
4. Anskaff ning av vilt. Varje region får till uppgift att själva ordna vilt till ”sina” 
prov. Detta för att minska långa och dyra transporter av vilt. Till detta ändamål be-
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hövs en eller fl era viltfrysar i varje region, ansökan om att få köpa in en frys görs till 
den centrala Jaktprovskommittén(Jaktprovsansvariga) eller Styrelsen. Eventuellt kan 
regionerna ”byta” vilt med varandra, om någon t.ex. har svårt att få tag i rävar och den 
andra kanske inte får ihop fågel, detta görs i sådana fall upp mellan regionerna själva. 
Alla kostnader skall redovisas till Sweik:s centrala Jaktprovskommitté och Kassör.
5. Ordna med funktionärer. Provledare, spårdragare, skyttar m.fl . ordnas av re-
gionerna själva till de ”egna” proven.
6. Upprätta Generalprotokoll i samband med proven. Mallar för protokoll och 
anvisningar för hur dessa skall fyllas i fås av Sweik:s Jaktprovssekreterare.
7. Ansvara för att PM skickas ut till provdeltagare ,funktionärer och domare. 
Anvisningar för vilken slags information ett PM skall innehålla kan fås av Sweik:s Jak-
tprovssekreterare.
8. Återredovisa proven till Sweik:s Jaktprovssekreterare senast 14 dagar efter 
avslutat prov. Generalprotokoll och Domarkritiker. Dessa skickas sedan vidare för 
redovisning till SKF och SKK.
9. Meddela provresultat till Sweik:s Webmaster inom 1 vecka från provets 
genomförande.
10. Anordna enklare funktionärsutbildningar åt ”nya” medhjälpare i god tid in-
nan proven.

Till en början kommer Sweik:s Jaktprovssekreterare precis som idag att ta emot alla 
anmälningar till proven. Dessa vidarebefordras sedan till sammankallande i respek-
tive region. Kopia på aktuell startlista och PM skall skickas i god tid innan provet till 
Sweik:s jaktprovssekreterare och till medlemsregistrator för kontroll av medlems-
avgifter. När provet genomförts skickas generalprotokoll och domarkritiker till 
Sweik:s Jaktprovssekreterare som kopierar allt för att sedan kunna skicka resultaten 
till SKF, andra rasklubbar inom SKF samt till alla de startande. Redovisningen måste 
vara hos SKF senast 3 veckor efter genomfört prov.

Några av dessa tänkta regioner har så smått redan kommit igång med planering av 
verksamheten. De vi i dagsläget har aktuell information från är region”Södra Sverige” 
och ”Norra Norrland”, har vi missat någon ”färdig” kommitté så hör av er ! Vi vill kunna 
lägga ut kontaktpersoner till alla ”färdiga” regioner inom kort på Sweik:s hemsida. 
Tanken är också att varje region ska få en ”egen” sida på hemsidan, för att på så sätt 
kunna nå ut till medlemmar inom regionerna med aktuell lokal information. 

Saknas kontaktpersoner inom din region? Intresserad av att ställa upp? Kontakta 
någon i centrala Jaktprovskommittén( Jaktprovsansvariga och Jaktprovs-
sekreteraren) eller Styrelsen.

Alla regioner kommer kanske inte att vara färdiga inför kommande säsong med tanke 
på att det inte är så långt till dess, men de som kan och vill hör av sig så fort som 
möjligt till Sweik:s Jaktprovsansvariga. 



För mer information om Jaktprovsregionsindelningen och arbetsordningen, hör av 
er till:

Sweik:s Jaktprovsansvariga Karin Ekh ,Sweik:s Jaktprovssekreterare Anna Norlén eller 
till Sweik:s styrelse.

Karin Ekh   epost: jaktprovsansvarig@weimaranerklubben.se  tel: 0703-39 92 65
Anna Norlén epost: norana-4@student.ltu.se                                tel: 0702-30 09 51

Från valp till färdig fågelhund

Boken är en dressyrhandbok för stående fågelhundar, 
på 304 sidor med ett rikligt bildmaterial.

Från valp till färdig fågelhund är en bok som är lika 
intressant för den redan erfarne hundägaren som vill 
skaff a sig kunskap om olika träningsmetoder och sam-
tidigt bli en steg-för-steg-handbok för den som köpt sin 
första valp och vill göra rätt redan från början.

Det bjuds på många tips och råd för både jakt och 
jaktprov. Anders Landin har  fått plats med alla de 
väsentliga tips och problemlösningar som han anser är 
nödvändiga att känna till för att du ska lyckas med din 

hund. 

Pris: 360 Kr

Boken beställs från:  www.landins-hund-katt.se
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”Weimaranerlägret” Årets läger (fd ”Pingstlägret”)

SWeiK har glädjen att meddela att traditionen fortsätter! Även 2011 kommer det att 
genomföras ett läger, det blir sjätte året i rad som vi samlar ett stort antal medlemmar 
och tränar tillsammans. Lägret har bytt namn då datumen inte sammanfaller med 
helgerna varje år. Weimaranerlägret går av stapeln 2-5 juni 2011. 

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 hoppas vi även detta år 
kunna erbjuda 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 2011 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.

Mer information om träning, instruktörer och dyligt kommer att finnas på hemsidan 
och publiceras i nästa nr av tidningen.

Torsdag 2/6                  Ankomst och gemensam grillning
Fredag 3/6 Träningsprogram hela dagen
Lördag 4/6 Träningsprogram hela dagen
Söndag 5/6                   Träningsprogram fram till kl. 12:00, 
                                         därefter avslut i samband med lunchen och sedan hemfärd

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 530 kronor/person. Alla betalar en 
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träningsavgift på 1000 kr/hund för att täcka kostnader för apportvilt och instruktö-
rernas boende. 
Prisexempel      
 
1 person, dubbelrum, 3 nätter   = 2 590 kr. 
1 hund    

Prisexempel

1 person, enkelrum, 3 nätter   = 3 145 kr.
1 hund   

Kostnad för eventuella viltspårsprov tillkommer.

Anmälan

Anmälan görs via mail till Tina Ekström (weimaranerlägret@weimaranerklubben.se). 
Märk mailet ”Weimaranerlägret 2011” och ange namn på förare och hund(ar). Glöm 
ej att beskriva var ni står i träningen!! Meddela 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 
5 maj 2011. Du måste vara medlem i SWeiK/SKF.

Låter detta intressant?

Vi tar emot anmälningar fom den 1/1 2011. Det finns plats för många deltagare 
men vid platsbrist så gäller ”först till kvarn”....
Välkomna!
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Vandringspriser 2010
Är det din hund som är årets Rockie? Eller har du kanske erövrat Astisvandringspris, är 
din hund bäst i ringen eller i skogen?
Besök klubbens hemsida för mer information om hur ni räknar ihop poängen.

Nu är det dags att anmäla till Weimaranerklubbens olika vandringspriser, det finns 
många att kämpa för!
Senast den 1 Februari 2011 vill vi ha era resultat per post eller mail!
Vandringspriser och Championatrosetter delas ut på vårt årsmöte, de som vill ha 
championatrosetter måste anmäla detta till resultatregistratorn.

Kikki Ellström     yatzy.e@telia.com
Granvägen 7
230 41 Klågerup

KM i Viltspår 2011
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: 7 maj
Sista anmälningsdatum: 15 april
Provavgift/ hund: 200kr
Klass: ÖKL 
Typ av prov: rörligt
Anmälan görs till klubbens provsekreterare (jaktprov@weimaranerklubben.se)

Med följande: 
Hundens registrerade namn, registreringsnummer, födelsedatum 
Namn och registreringsnummer på mor och far samt ägarens namn och adress.

För komplett anmälan ska provavgiften vara på SweiK´s PG konto vid anmälningsti-
dens utgång. Din hund ska vara godkänd i anlagsklass viltspår, (AKL) för att få starta.

Välkomna!
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Kallelse till SWeiKs årsmöte
söndagen den 27 mars 2011 kl 13.00

på Långtora i Enköping.

Det kommer att fi nnas möjlighet till träning 
under fredag eftermiddag, lördag förmiddag och på söndag. 

Vi ses väl?
För dem som vill fi nns boende från fredagen till söndagen 

(dubbelrum inkl frukost) 500 kr/natt på Långtora.

På söndagen börjar vi efter frukosten med uppfödarmöte (se inbjudan nedan) i
Långtoras konferenslokal. Vi äter sedan lunch tillsammans innan årsmötet som

börjar kl 13.00.
Bokning av boende gör ni direkt till Amir Zand på zandamir@hotmail.com
Lunchen på söndagen 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”

Boka in årsmötet i er kalender redan nu. 
Tänk på att ärenden eller motioner till årsmötet skall anmälas skriftligen 

till styrelsen senast den 31 december. Klubbens stadgar fi nns publicerade på 
http://www.weimaranerklubben.se/klubben/stadgar/ 

Välkommen!
SWeiK Styrelse

Kallelse till SWeiKs uppfödarmöte
söndagen den 27 mars 2011 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!

Pernilla, Anna, Martina
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Nya gemensamma utställningsregler i 
Norden          SKK/Anna-Lena Undén   
 
Från den 10 januari 2011 gäller nya utställningsbestämmelser. Här är alla förändrin-
gar. 

Nytt i de ALLMÄNNA BESTÄMMELSERNA är påpekandet att ”Hundens välfärd har 
alltid högsta prioritet på samtliga arrangemang inom SKK-organisationen.”. Man har 
även givit force majeure-klausulen en mer generell formulering. 
Listan över raser som kan födas svanslösa eller med kortare svans än normalt har 
utökats med några raser. 
  
Den enda egentliga förändringen i det här kapitlet gäller hur veterinärintyg skall vara 
utformade för att utställarna skall ha rätt att åberopa det när deras hund har en åtgär-
dad exteriörpåverkande skada.
Idag skall intyget vara skrivet på en specifi cerad blankett. I de nya reglerna räcker 
det att blanketten är ”godkänd av SKK”. Detta innebär att intyget ska innehålla de 
uppgifter som fi nns specifi cerade i de nya reglerna. Dessutom skall veterinärintyget 
i original alltid medtas vid utställning. 

Även i de SÄRSKILDA BESTÄMMELSERNA betonas att hundarnas väl och ve alltid 
prioriteras samt att exteriöra överdrifter varken uppmuntras eller är önskvärda på 
utställning. Man är tydlig med att hundar som deltar på utställning skall uppvisa god 
mentalitet och fysisk sundhet och vara friska. Dessutom har det skrivits in att hundar 
som utgör en fara för andra hundar på grund av uppträdande eller smittsam sjuk-
dom kan avvisas. 
Även här påpekas att de hundar som ådragit sig någon typ av exteriörpåverkande 
skada ska ha med ett veterinärintyg i original samt att det alltid är upp till domaren 
att värdera om eller hur mycket skadan påverkar hundens exteriör i förhållande till 
FCI:s rasstandard. 
I praktiken är detta inget nytt men nu tar man chansen att förtydliga. Det har alltid 
varit upp till den enskilda domaren att bedöma hur exempelvis en utslagen tand 
påverkar bedömningen. 

Ett förtydligande är även tillägget under punkt 14 som handlar om behandling av 
päls, nos eller hud. Nämnda behandlingar är otillåtna redan idag. Den som är osäker 
på vilka behandlingar som är otillåtna bör dock läsa på i det separata regelverket 
”Nationellt Dopingreglemente för hund”.

Vad som däremot är helt nytt är de betydligt tuff are reglerna för återbetalning av 
utställarnas anmälningsavgifter.
Från den 10 januari 2011  återbetalas inte anmälningsavgiften om anmäld hund blir 
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sjuk eller skadad. 
Vid domarbyte kan utställaren fortfarande få sin anmälningsavgift tillbaka men då 
skall en skriftlig begäran, nummerlappen och kvittens inlämnas senast på utställn-
ingsdagen före bedömningen av aktuell ras startar. 
Nytt är även att om det vid utannonseringen av utställningen angavs en reserv-
domare, då kan utställaren inte åberopa domarbytet för att få tillbaka anmälning-
savgiften. 
I övrigt gäller samma regler för återbetalning som idag.

Värt att uppmärksamma är även att från den 10 januari 2011 ansvarar hundägaren 
själv för all eventuell behandling som hennes hund kan behöva om den skadas eller 
insjuknar på utställning. Hittills har det varit arrangörernas skyldighet att erbjuda 
kostnadsfri vård men den skyldigheten upphör alltså.
  
Utöver detta kan även följand noteras: 
 Domare får inte inneha uppfödar/avelsgrupp på de utställningar där hon/
han dömer. Eftersom grupp registreras i utställningskatalogen utan särskild anmälan 
måste domaren själv tillse att den inte visas. 
 Regeln att kataloguppgifter inte får lämnas ut före aktuell utställningsdag 
har strukits. Det blir alltså möjligt att köpa söndagens katalog redan på lördagen om 
så önskas. 
 Vid utställning som SKK CS arrangerar (det vill säga Stockholms Hundmäs-
sa) så kommer medlemskap i ras- eller specialklubb vara tillräckligt för att få delta. 
Hittills har medlemskap i länsklubb varit nödvändigt. Skälet till denna förändring är 
givetvis att SKK vill uppmuntra hela organisationens medlemmar att delta. Många 
jakthundsägare har bara medlemskap i ras- eller specialklubb, med de nya reglerna 
kan även de delta.
 Behandlingstiden för erlagd protest har förlängts från tre till sju dagar. 
 Raser som inte är erkända av FCI äger ingen rätt att delta i gruppfi nalerna på 
de Internationella utställningarna. På dessa utställningar ska dessa raser dessutom 
placeras åtskilda från de övriga i utställningskatalogen.(FCI:s beslut)

  
De riktigt stora förändringarna fi nner man dock i avsnittet om 
REGLER FÖR BEDÖMNING.

Först kan nämnas att Reserv-placeringen försvinner i såväl rasringarna som i fi nal-
erna samt att våra kvalitetspriser det vill säga ettor, tvåor, treor och nollor ersätts av 
Excellent (utmärkt), Very good (mycket god), Good (god), Suffi  cient (godtagbar) och 
Disqualifi ed (diskvalifi cerad).Se illustration. 

Nytt är att hunden skall ha uppnått den ålder som klassen kräver senast den dag 
hunden ställs ut. Idag gäller att åldern skall ha uppnåtts senast dagen före utställ-
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ningen börjar.
Den inoffi  ciella Valpklassen är  oförändrad. Där tillämpas fortfarande endast 
konkurrensbedömning. 
Även i Avels- och Uppfödarklass kommer det att bli konkurrensbedömning, men där 
är det en nyhet. Idag tillämpas kvalitetsbedömning i dessa klasser.

De övriga klasserna är också de samma med ett undantag. I Juniorklass kommer hund 
kunna tävla tills den är 18 månader (istället för 15 månader). En 17 månader ung 
hund som är omogen för sin ålder kan således med fördel anmälas till Juniorklass 
istället för Unghundsklass. Man bör dock vara uppmärksam på att juniorer inte äger 
rätt att tävla om CACIB.

 I Champion- och Veteranklass tillämpas idag endast konkurrensbedömning. Från 
den 10 januari 2011 tillämpas kvalitetsbedömning i samtliga offi  ciella individuella 
klasser. Alltså även i Champion- och Veteranklass. Därmed bedöms alla offi  ciella in-
dividuella klasser (Junior-, Unghund-, Bruks/Jakt-, Öppen- Champion- Veteran) efter 
samma schema:

KVALITETSBEDÖMNING
Precis som idag dikterar domaren en kritik och tilldelar därefter hunden ett 
kvalitetspris. Efter den 10 januari blir det antingen Excellent, Very Good, Good, Suf-
fi cient eller Disqualifi ed. 
Om hunden är svårbedömd för att den inte är i utställningskondition eller saknar 
ringkultur kan den tilldelas omdömmet ”cannot be judged”, vilket motsvarar dagens 
KEP (kan ej prisbelönas) .

KONKURRENSKLASS
Endast de hundar som tilldelas Excellent går vidare till respektive konkurrensklass. 
Där placerar domaren fyra hundar och beslutar hur många hundar som är av certi-
fi katkvalitet (CK). Det kan alltså vara allt från inga till fl er än de fyra som blivit plac-
erade.
Idag kan juniorer, unghundar och veteran tilldelas hederspris. Det försvinner med de 
nya reglerna. För att veteran ska få delta i  veteranfi nalen i stora ringen kan istället 
kvalitetspriset Excellent vara tillräckligt.

BÄSTA HANE/TIKKLASS.
De hundar som tilldelats CK i sin konkurrensklass går vidare till Bästa hane- respek-
tive Bästa tikklass. Där placerar domaren fyra hundar och delar ut Certifi kat till den 
hund som är högst placerad och som inte är Svensk Utställningschampion. Den som 
närmast därefter placerade hund som inte är Svensk Utställningschampion erhåller 
Reserv-Certifi katet.
Hund som har ett utställningschampionat i ett annat land kan alltså tilldelas Certifi ka-
tet även om hunden ifråga har tävlat i Championklass. Det är nytt. Idag måste sådan 



hund tävla i öppen klass 
för att ha någon chans att 
erövra Certifi katet. 
  
Med de nya reglerna skall 
Certifi katet alltid delas ut i 
Bästa Hane- och Bästa Tik-
klass, det kommer alltså 
aldrig ske i Jakt/Bruk-
skonkurrensen som det 
gör idag i vissa raser. 
Om hunden är av en ras 
där bruks- eller jaktmer-
iter krävs för att få ta emot 
Certifi kat är det hundens 
handlers ansvar att in-
formera ringsekreteraren 
om att hunden har dessa 
meriter.  
Om det vid resultatreg-
istreringen visar sig att 
certifi katet har gått till en 
obehörig hund då går det 
istället till den hund som 
tilldelades Reserv-Certi-
fi katet.

I de raser där det idag 
delas ut fl er än ett Cer-
tifi kat per kön kommer 
reglerna för Championat 
förändras. För exempelvis 
tax kommer CK i jaktklass 
bli championatgrundande. 

Reglerna för utdelande av CACIB och Reserv-CACIB berörs däremot inte.

Slutligen bör man som utställare även uppmärksamma att det blir allt viktigare att 
komma i tid till bedömningen. Efter den 10 januari 2011 måste hunden komma in-
nan kvalitetsbedömningen av den egna klassen är avslutad för att få delta. Vid senare 
ankomst kan hunden få en kvalitetsbedömning efter att rasen är färdigbedömd om 
domaren anser att det är praktiskt möjligt.  
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PORTO
BETALT

SVERIGE

RETURADRESS:
SVENSKA 
WEIMARANERKLUBBEN
C/O KARLSSON
NORRÖ SJÖVÄG 19
184 42 ÅKERSBERGA

B     FÖRENINGSBREV

God Jul & Gott Nytt År!


