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Hallå allihopa!

 I skrivande stund är det inte lång tid kvar på 2013 års jaktsäsong. Vilket innebär att ef-
tersökssäsongen för 2014 närmar sig med stormsteg, och som vanligt så har man inte ens 
nästan hunnit träna allt det där som med en bestämd min beslutades ifjol. Ni vet den där 
”Nästa år då ska min hund minsann kunna...” Eller varför inte klassikern ”nästa år då ska 
jag minsann börja träna i god tid och inte slösa bort hela försäsongen”. Och ta mig tusan 
att samma historia verkar upprepas i år igen. Fast än finns det ju chans att göra något åt 
saken.

Halva styrkan av redaktörskorna är mitt uppe i att planera för årets weimaranerlägret och 
det gör hon med bravur, det kommer bli ett fantastiskt läger i år. Ni som inte har deltagit 
på detta läger borde verkligen komma. Vi träffas, tränar med hundarna, har föreläsningar 
och vistas i Hällefors med fina träningsmarker runt husknuten. Mer information om 
lägret och hur ni anmäler er hittar ni längre in i tidningen, vi ses där!

Den som sitter bakom tangenterna håller på att utställningsträna för fullt, vi har minsann 
tänkt ge oss på Västerbottensmästaren och se om vi inte kan ta hem titeln som västerbot-
tens vackraste hund. Frågar man den tilltänkta hunden är han ju redan vackrast i hela 
vida världen och det här med utställningsträning är väl helt oväsentligt. Men som matte 
så vet jag ju att det krävs en hel del övning innan även domaren ser hur stilig vovve man 
har. Så stort lycka till till alla er andra som också tränar på kommandon som ”stååååå” 
och petar och lyfter än här än där. Vi gör det bra och några grå ska nog allt visa framtas-
sarna i finalringarna i år.

Men allt det där är ju småpotatis om vi jämför med årets stora händelse, KM och 35års 
jubileum, på skog! Jisses vad det ska bli spännande. Den här gången är det dessutom ett 
helt gäng med Norrlänningar som minsann inte har en endaste ursäkt för att inte delta, 
det går ju inte ens att skylla på avståndet längre. Så nu är det nog bara för en annan att 
kavla upp ärmarna, spotta i näven och ge sig i kast med träningen, vi vill ju inte skämma 
ut oss när det är jubileum och allt. Ni hittar information om KM längre in i tidningen 
och jag hoppas innerligt att få se så många som möjligt av er. Det blir nog en fantastisk 
helg, stövlandes runt i skogarna, glada skratt runt lägereldar, rafflande utställning och en 
hel del gemenskap och fina hundar 
från alla håll och kanter.

Vi vill också hälsa vårat nya 
tryckeri Krontryck välkomna och 
hoppas på ett bra sammarbete.
 
Lycka till på försäsongen och hop-
pas att vi ses på 
weimaranerlägret!

Redaktörskornas ruta
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Hej Alla!

Nu är det en underbar tid. Våren gläntar på dörren redan i slutet av februari. Hemma på 
Älviksholm har vi senaste dagarna hört koltrastens underbart vackra sång, sånglärkans 
drill, de första tranorna har anlänt och fasantupparna har inlett sina revirstrider. Vi har 
haft en snäll vinter med behagliga temperaturer och relativt snöfattigt vilket gynnat våra 
fåglar i marken. Det gör att vi hoppas på en del fasan- och rapphönshäckningar i år. 

Vi i styrelsen lägger nu sista handen vid årsmöteshandlingarna och det är inte utan att jag 
känner stor stolthet för det arbete vi alla i klubben uträttat under året. Det gäller alla som 
på något sätt bidragit med allt från att vara funktionär på något prov till styrelsen. 
Årets ”bokslut” av verksamheten ser fantastiskt ut med t ex 182 starter på eftersöksgre-
narna (98 st ord + 84 st särskilt prov), 221 starter på fält (150 st + 71 st), 25 starter på 
skog (bara ordinarie), på ordinarie fjällprov startade 7 ekipage och det var 25 startande 
på vårt odelade KM.

I vilspårsskogen var det också många starter med fina resultat. Det blev en hel hög cham-
pions under året.

Dokumentationen i klubben är mycket bra. Vi har tagit fram ett styrdokument som är 
grunden för klubbens verksamhet. Det finns skriftliga anvisningar hur vi skall anordna 
KM, vad man som provledare skall beakta, hur man gör för att anordna särskilda prov 
mm. 

Det ekonomiska bokslutet visar på ett överskott om 54 000 kr. Detta helt i linje med det 
”åtstramningspaket” styrelsen antog inför året. Vi planerade för ökade intäkter och har 
varit extremt snåla på kostnadssidan. Detta för att överskottet kommer att behövas inför 
2014 då vi ju firar 35-års jubileum med jubiliemsutställning och KM i skog. Det skall 
också anordnas en del andra aktiviteter som kommer att kräva extra resurser under året.

Då jag nu lämnar över klubban om några veckor önskar jag 
den nya ordföranden och kommande styrelse all lycka till 
inför ett spännande jubileumsår
 

Tack å hej!
Rolf… 

Ordföranden har ordet
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”Ditt centrala tryckeri med fokus på personlig kontakt och service.
Ingen kund är för liten och ingen är för stor!”

”Ditt centrala tryckeri med fokus på personlig kontakt och service.
Ingen kund är för liten och ingen är för stor!”

Det är vi som står för trycket! 

Besök gärna vår hemsida för att se vad vi kan hjälpa just dig med!
www.krontryck.se
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Svenska Weimaranerklubben blir 35 år!
Det firar vi med att för första gången i klubbens 

historia anordna rasmönstring på skogsprov!

Välkomna till ett äventyr ni sent ska glömma! 

I de norrländska skogarna närmare bestämt i 
Jörn/ Västerbotten kommer vi fredagen den 29 /8 kicka igång med          

odelat jaktprov, som fortsätter under lördagen den 30/8. 
På lördagkvällen samlas vi alla för prisutdelning och jubileumsmiddag i Logen 

på Lake Österjörns Campingområde. 

När skymningen faller tänder vi upp bastun och 
badtunnan vid sjön och pustar ut efter två dagar i 

skogen.

Dessutom söndagen den 31/8 kommer vi att                                        
anordna en Officiell utställning för Weimaraner.                                                       

Detta kommer ske vid Lake Österjörn 
Camping ,B&B och den tyska rasspecialisten 

Tanja Breu-Knaup är inbjuden att döma.

Boende
Boende kommer att kunna bokas på Lake Österjörns Camping och B&B. 

Det finns ungefär 10st  4-bädds stugor och många husvagnsplatser. Inte långt 
ifrån campingen ligger Lake Österjörns Bed & Breakfest där det också går att 

boka boende.
www.lakeosterjorn.com 

Mer information om Jubileumet och anmälningsinformation till           
Utställningen kommer ut i början av 2014 i WN och på 

www.weimaranerklubben.se
Välkommen!

SWeiK
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SKF

Nu bjuder SKF in samtliga medlemmar till avels-konferens, 
då ämnena är angelägna för oss alla!
Föreläsningarna är helt kostnadsfria, maten och boende står du för själv.

Lördagen 26 och söndagen 27 april 2014 på Hotell Scandic Elmia, Jönköping

En möjlighet för er som medlemmar och uppfödare att träffas och få till er 
värdefulla kunskaper. Tag chansen och träffa likasinnade, ställ frågor till 
både föreläsare och avelsansvariga i klubbarna.

Det finns ett antal rum förbokade: enkel 895:- dubbel 995:- För bokning använd 
kod SVE260414 senast den 4 april 2014 hos elmia@scandichotels.com eller (+46) 
036-5854600

Anmälan till föreläsningar och förbokning av middag: fam.hjeltman@telia.com

Program Lördag
13.00 – 17.00 Katja Nilsson, SLU föreläser om genetik – egenskaper –  
konstruktion,      går det att ”bättra på/förändra” en egenskap  
snabbare än konstruktion    och vice versa? 
15.00 - 16.00 eftermiddagskaffe med kakbuffé 
16.00 – 17.00  ev. gruppdiskussioner, frågor till Katja

18.00-19.30 SKF årsmöte 
20.00   Tvårätters middag finns för 216:-, var och en betalar själv

Program Söndag 
08.00 – 08.30 Samling och reflektion över lördagens föreläsning och  
diskussioner
08.30 – 08.55 Bensträckare och utcheckning
09.00 – 15.00  Anne-Chaterine ”Ancan” Edoff pratar om Beteende och person-
lighets    beskrivning, hundars mentalitet sett utifrån avelsar-
bete. BPH ett nytt    sätt att testa hund, är det bra verktyg 
för oss?
10.00-10.30   Förmiddagsfika
12.00-13.00  Lunch - egen kostnad 147.-
13.00   forts Anne-Chaterine ”Ancan” Edoff
14.15   Sammanfattning, hur går vi vidare, nästa konferens?
15.00   Avslutning 

Välkomna önskar SKF:s styrelse och avelskommitté



9

SKF
Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar
kallar direktmedlemmar och medlemmar i anslutna rasklubbar till

ÅRSMÖTE

Lördag 26 april 2014 kl 18.00 på Hotell Scandic Elmia, Jönköping

Sedvanliga årsmötesförhandlingar enligt stadgarna

Under helgen arrangeras även avelskonferens öppen för samtliga 
intresserade medlemmar. Se särskild inbjudan med program

Välkomna hälsar styrelsen

SKF söker hundägare som vill bemanna SKFs rasmonter del av dag/
hel dag på Jakt o Fiskemässan på Tullgarn.

Montern kommer att vara gemensam för alla klubbens raser/ras-
klubbar. Det kommer att finnas infromatoin om alla raser i montern 
-att dela ut. 

De som står i montern behöver inte kunna något om de andra ra-
serna i förväg men vara intresserade av att sprida information 
om de olika raserna inom SKF. De som står i montern kan troligen 
också behöva byta av varandra i samband med att hundarbehövs till 
rasparader.

Ofta utgår ingen ersättning till dem som står i moontern, däremot 
gratis inträde för hund+ förare till den dagens mässa.

För ytterligare information om montern o rasparad 
kontakta RogerJohansson som har fått infon från Tullgarn, 
mail: roger.johansson@karlstad.se 
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SKF

SKF söker hundägare som vill bemanna SKFs rasmonter del av 
dag/hel dag på Jakthundens dag. 

Kontakta RogerJohansson, mail: roger.johansson@karlstad.se
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Championgalleri

J, SE VCH, SE UCH, NO UCH, FIN 
UCH, DK UCH, NORD UCH, FR UCH, 
C.i.e, C.i.B, 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, WW-10, NO V-10, NORD 
V-10, WW-11, Tallin W-13, eST CH, 
WW-13 
Classic Dream´s Hazel Grouse
Ägare: Pernilla & Rolf Ryberg
Foto: Rolf Ryberg

 Se VCH 
Grey Shaheen Levant Sparrowhawk
Ägare: Linda Vikdalia Lidslot 
Foto: Linda Vikdalia Lidslot

J, SE VCH, SE V-09, FIN V-09, NO V-09, 
NORD V-09, SE V-10, WW-10, NO V-10, 
NORD V-10, FR CH-11, WW-11, Tallin 
W-13, HE W-13 NORD W -13 C.i.B.
Stormdancer A Classic Dream
Ägare: Pernilla & Rolf Ryberg
Foto: Rolf Ryberg

J SE VCH NO junW-12 No W-12 He W-13 
Fin W-13 Nordic -W 13 NO UCH Classic 
Dream’s Sea Eagle
Ägare: Steffan Andersen Norge
Foto: Steffan Andersen

J SE VCH Se UCH
Classic Dream's Amon Re
Ägare: Tina Ekström
Foto: Emma Ekström
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SWeiK har nöjet att återigen bjuda in alla nya och gamla medlemmar, allt från småvalpar 
till veteraner, oavsett utbildningsnivå, målsättning och intresse till det årliga Weimaraner-
lägret på Bergslagsgården utanför Hällefors i Kristi Himmelsfärdshelgen (29 maj-1 juni) 
2014.

Målsättningen är att vi skall ha väldigt roligt tillsammans och att alla skall få hjälp att ta 
ett stort steg framåt i sin träning, och få med sig många idéer för fortsatt träning. Weima-
ranerlägret är SWeiKs största aktivitet under året. Vi har tillgång till vatten och skog inom 
gångavstånd från boendet vilket gör att träningen blir effektiv, eftersom vi slipper långa 
transporter. Köket på Bergslagsgården serverar stadig frukost och rejäl lagad mat till lunch 
och middag så vi orkar kämpa på med hundarna. 

Det här blir nionde året i rad som lägret genomförs och vi hoppas på många deltagare 
med intensiva träningspass och mycket socialt umgänge. Alla kan vara med! Boka in den 
helgen redan nu och dra med dina weimaranerkompisar. Vi lovar att det blir härliga dagar!
Det går utmärkt att ta med barn till lägret.

Vi erbjuder fyra olika deltagandeformer:

1. Valpar upp till 6 månaders ålder: Valpträning i grupp i korta pass mitt på dagen de 
första två lägerdagarna, samt att titta och prova på träningen som de äldre hundarna gör. 
Instruktör med utbildning och erfarenhet av valpträning.

2. Vuxna hundar, alla nivåer: Omväxlande träning i små grupper, grundlydnad, apporte-
ring på land och i vatten, släpspår och viltspår. SWeiK-medlemmar med stor erfarenhet av 
att träna weimaraner är instruktörer. 

3. intensivkurs, hundar 12-24 månaders ålder: 
Intensiv grundlydnad för erfaren instruktör första 1,5 dagen på lägret, sedan deltagande 
i det ordinarie lägerprogrammet (alternativ 2). Huvudinstruktör är Ingela Lindfors som 
är en mycket uppskattad instruktör. Ingela har själv weimaraner, korthårig och strävhårig 
vorsteh samt borderterrier

4. Fullbrukskurs: Svenska Vorstehklubben har en provform som heter ”fullbruksprov” 
som testar hundens kvalitet som allroundjakthund. Fullbrukskursen omfattar introduk-
tion till fullbruksmomenten och tips om hur momenten byggs upp. Plats på kursen ges i 
första hand till ekipage som har apportkommandot befäst och som har meriter på viltspår- 
och fältprov men i mån av plats bereds andra möjlighet att delta. Kursen lämpar sig inte 
för unghundar. Huvudinstruktör är Cecilia Linder-Karlsson som är en utmärkt instruktör 
med stor erfarenhet av fullbruksträning och fullbruksprov. Cecilia är mycket uppskattad 
som instruktör för denna kurs och har instruerat på lägret både 2012 och  2013.

Weimaranerlägret 2014
När? Var? Och vem kan vara med?
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Viltspår:
Vi har viltspårprovdomare på plats och det finns möjlighet för alla deltagande hundar 
över 9 månaders ålder att avlägga viltspårprov i anlagsklass (AKL) och öppen klass (ÖKL) 
under lägret. Om ni redan nu vet med er att ni vill avlägga viltspårsprov så meddela gärna 
detta i samband med anmälan!

I samband med lägret kommer KM i viltspår arrangeras. 
Datumet för det är torsdagen den 29/5 2014

Mer info om detta kommer längre fram både i 
tidningen och på hemsidan.

Lägerdeltagare och instruktörer 2013 
Foto: Rolf Ryberg

Det finns även möjlighet att bo i egen husvagn under lägret (begränsat antal). Priset är 300 kronor/
dygn med el.

I de fall man ordnar eget boende eller husvagn och ändå vill ha mat under de tre dagarna så är 
priset för maten:

Frukost: 75 kronor/dag 
Lunch: 95 kronor/dag  
Middag: 110 kronor/dag

1 person, dubbelrum, 
3 nätter

1 hund (alternativ 1 ovan)
2 810 kr

1 person, enkelrum, 
3 nätter

1 hund (alternativ 2 ovan)
3 380 kr

2 personer, dubbelrum, 
3 nätter

1 hund (alternativ 2 ovan)
4 520 kr

Sista dagen för anmälan är 20/4 - 2014
Komplett inbjudan med detaljerad information och priser kommer att

 publiceras på klubbens hemsida inom kort.
www.weimaranerklubben.se

Om du har frågor innan dess så kontakta lägeransvariga 
Zandra Öjring, Eva Bjärud eller Micke Svedberg 

via mail på 
weimaranerlagret@weimaranerklubben.se.

Några prisexempel
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NÄR EN HUND BLIR GAMMAL OCH ÅLDRAS KAN DEN FÖRÄNDRAS 
GRADVIS BÅDE PSyKISKT OCH FySISKT. ATT SE TILL ATT HELA HUN-
DENS LIV ÄR VÄRDIGT ÄR NÅGOT VI HUNDÄGARE ÄR ANSVARIGA ATT 
GÖRA.

SiNNeSOrgaNeNS FöräNdriNg
Förutom att hjärnverksamheten blir nedsatt så försämras också de organ som ska förse 
hjärnan med information om omvärlden. Den åldrande hunden kan få nedsatt hörsel och 
hör inte höga ljud på samma sätt som i yngre år. En del gamla hundar kan tappa hörseln 
helt. Även synen försämras allt eftersom linsen förlorar sin elasticitet. Smaksinne och 
luktsinne påverkas också av stigande ålder även om just luktsinnet verkar vara det som 
hänger med längst.
Om hunden inte ser och hör sin omgivning till fullo och kanske inte heller kan få samma 
hjälp som tidigare av luktsinnet, så är det inte så konstigt att den kan bli osäker i vissa 
situationer. Hunden kan reagera med att visa rädsla eller aggressivitet . För den gamla åld-
rande hunden så blir det därför allt viktigare med ett invant levnadsmönster med ordning 
och reda. Hunden ska kunna känna lugn och harmoni så att den kan få den avslappnade 
vila som en åldrande kropp behöver.

När hunden inte riktigt känner igen sin egen kroppsfunktion är det naturligt att den 
söker trygghet och stabilitet i den egna flocken. Som ansvarsfull flockledare ska vi se till 
att hunden får just den ordnade tillvaro den behöver och även får möjlighet att slå av lite 
på tempot när kroppen säger ifrån.

OrKeN TryTer
Att hunden inte orkar lika mycket 
som i unga dagar, beror på rent 
fysiska orsaker. Hundar drabbas 
inte av åderförkalkning på samma 
sätt som vi människor. Hundarna 
är relativt förskonade från åderfett-
ning men får däremot andra typer 
av åldersrelaterade kärlförändringar 
som leder till en sämre blodförsörj-
ning till hjärtat.

Hos hunden brukar inte hjärt-
besvären komma i attacker utan 
det är snarare så att den nedsatta 
hjärtfunktionen kroniskt försva-
gar hundens fysik. Därmed orkar inte hundens 
kropp lika mycket som den gjorde i yngre dagar.

Den gamla hunden

På våra grå syns det ibland att de blir 
gamla genom att de blir vitare i ansiktet.

Foto: Ingela Lindfors

Text: Veronica Gomes Hansson
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deT OUNdViKliga SlUTeT
När man väljer att låta en hund bli en del av familjen så tar man även på sig ansvaret för 
att se till att hunden har ett så bra liv som möjligt i alla stadier av livet. Till det ansvaret 
hör även att se till att hunden får en värdig avslutning på sitt liv.

Att vara medveten om hur hundens förändras på grund av ålder kan bidra till ökad förstå-
else för hundens behov och eventuella beteendeförändringar. Detta gör att vi på ett mer 
avslappnat sätt kan njuta av tiden tillsammans med den gamla hunden.

Att vi vet hur hunden rent fysiskt påverkas, kan också göra att vi lättare kan förbereda oss 
för det oundvikliga slutet. Hur svårt det än kan vara så är det vårt ansvar och vår skyldig-
het som hundägare och levnadskamrat att ge hunden en smärtfri och värdig avslutning på 
livet.

aTT FaTTa deT SVåra BeSlUTeT
När hunden inte längre har livskvalitet är det dags att fatta det avgörande beslutet. Vad 
detta innebär kan naturligtvis variera från hund till hund. Om hunden är svårt sjuk och 
inte kan botas så bör ett beslut om avlivning tas, detta torde stå klart.

Vi får dock inte glömma att hunden även måste få en värdig avslutning. När hunden 
inte längre klarar att reglera tarm och 
blåsa, eller när hela bakstället ger vika 
under promenaden runt kvarteret, då 
har hunden inte längre ett värdigt liv. 
Ofta underlättar det att ta hjälp av en 
veterinär för att orka fatta ett beslut om 
avlivning.

Fakta hämtade från Svenska kennelklub-
bens broschyr "Den gamla hunden".

När de går över rengbågsbron får man tänka på de roliga 
stunder man haft tillsammans.Sen får de träffa gamla 

hundvänner och jaga på de evigt gröna ängarna.
Foto Cassandra Jangbrand
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Vad HeTer dU?
Jag heter Sara Svensson är 36 år och bor i Mölndal.

Vad Har Ni För HUNd/ HUNdar?
Weimaraner Troy, Willow, X, Fame och Nazita.

Men den jag skriver om nedan heter TJH, SVCH, LP 
I, SV- 00 Classic Dream’s Goggo ”Athena”

VilKeN ålder Har HUNdeN?
Hon blev 12,5 år

Vid VilKeN ålder Började deT märKaS 
aTT HUNdeN åldraTS?
Ungefär när hon var 5-6 år.

HUr märKTeS deT?
Hennes höftfel märktes av lite mera när hon var med-
elålders, men annars var hon ganska stark och frisk tills 
hon blev ca 10 år. Då hade hon fått en del fettknölar 
och hon var lite svagare och stelare i sina ben. Jag 
upplevde också att hon blev mer frusen. Även att hon 
blev mera frusen, speciellt när hon hade simmat. Hon 
fick så klart lite sämre syn och hörsel i slutet. Hon fick 
även en mera selektiv hörsel och gjorde lite mera som 
hon själv ville. Hon började även blev ganska skällig 
och högljudd, men som tur var blev hon lite hes på 
äldre dar..Hon blev ganska trött och sov mycket och 
konditionen blev sämre, hon galopperade inte lika 
mycket på promenaderna.

gjOrde Ni Några FöräNdriNgar i liVeT med HUN-
deN?
Jag tävlade inte lika mycket med henne, när jag märkte av höftfelet tydligare. Och jag 
började att ge henne glucosamin för att smörja och hjälpa lederna och skelettet.

I KLUBBEN HAR VI EN HEL DEL MEDLEMMAR SOM HAR ELLER HAR 
HAFT ÄLDRE HUNDAR. FÖR ATT FÅ EN UPPFATTNING OM HUR DE UPP-
LEVDE DET SÅ FICK DE SVARA PÅ NÅGRA KORTA FRÅGOR FÖR ATT DELA 
MED SIG AV SINA ERFARENHETER TILL ER ANDRA. DE VI HAR INTER-
VJUAT ÄR SARA SVENSSON, ULF GUSTAFSSON OCH JESSICA LUNDqVIST.

Foto: Sara Svensson

Hur är det att ha en äldre hund?
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Vad BleV deN STörSTa SKillNadeN?
Det blev så klart stor skillnad när jag inte kunde tävla lika mycket med henne.

Vad FiCK er aTT Ta BeSlUTeT aTT HUNdeN SKUlle Få SOmNa iN?
När hon va ca 12.5 år fick hon en aggressiv tumör som ställde till det ganska mycket för 
henne i halsen. Den växte väldigt fort och höll på att kväva henne. Så då fick hon somna 
in innan det blev värre.

Har Ni Några TipS Till de SOm Har HUNdar idag HUr de SKa 
TäNKa aNgåeNde deN jOBBiga SiTUaTiON SOm Vi FaKTiSKT alla 
KOmmer aTT STällaS iNFör?
Det är viktigt att hålla den äldre hunden i så bra kondition som möjligt både fysiskt och 
psykiskt, då får man några år extra på köpet! Jag tyckte att de var bättre både för mig och 
min hund att en veterinär kom hem till mig när det var tid för henne att somna in. Det 
blev mycket lugnare och tryggare! Sedan föredrar jag att ha kvar mina hundar i en sten-
urna, så att lite av dem alltid finns kvar hos mig, även om jag flyttar.

Vad HeTer Ni?
Vi heter Ulf Gustafsson och Jessica 
Lundqvist, boende i Öjebyn utanför 
Piteå och är ägare till en flock på 4 jakt-
hundar, häst och en liten kanin.

Vad Har Ni För HUNd/ HUN-
dar?
Vi har två långhåriga Weimaraner tikar 
och en korthårig hane som är vår "ål-
derman" -Classic Dreams Silver Spirit, 
kallad Spirit. Utöver det har vi även en 
liten ettrig jaktcocker som finns med på 
ett hörn. 
 
Tidigare hade vi även en korthårig tik –Hellas Miracle, kallad Mira, som skulle blivit 14 i 
år om hon levt idag.

VilKeN ålder Har HUNdarNa?
Spirit är 11 år och i god kondition och tikarna Vittra och Niva blir 4 resp. 7 år.

Vid VilKeN ålder Började deT märKaS aTT HUNdeN åldraTS?
Då vi är en jaktfamilj och använder alla våra hundar till jakt, så började vi märka skillnad 
på Spirit hösten 2012, vid 9 års ålder.  

Spirit och Mira
Foto: Ulf Gustafsson
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HUr märKTeS deT?
Spirit började snabbare tappa 
toppfarten i skogen gentemot 
de yngre hundarna. Han sänkte 
hastigheten något men i övrigt 
så hängde han med en hel dag i 
skogen utan problem. Han har 
heller inte varit frusen tidigare 
medan nu hösten 2013 har vi 
sett att han är mer brydd om 
kylan varpå han numer trivs 
bra iklädd ett varmt och skönt 
hundtäcke på vinterpromena-
derna. Däremot så märks det 
inte att han är en äldre hund 
då vi kommer till parning 
och löptider, genom hans eviga pipande och 
kärlekskranka gnäll, det är inte är många som får 
en lugn stund då. Det ungdomliga humöret finns också kvar då han gärna kan busa och 
kampa om man bjuder upp.  

gjOrde Ni Några FöräNdriNgar i liVeT med HUNdeN?
På äldre dar så har Spirit fått problem med ett litet blåsljud på hjärtat och prostatan. 
Detta upptäcktes på en hälsoundersökning. Problemet med prostatan märkte vi då han 
började droppa inomhus och hade svårt att hålla tätt.  Problemet med att hålla tätt fick 
även Mira på äldre dar. När Mira fortfarande levde så märkte vi även på henne, förutom 
känslighet för kyla och stelhet i leder, att hon börjat tappa synen och att hennes vilja att 
hävda och upprätthålla sin status som flockledare över tikarna började yttra sig allt oftare. 
Krämporna och åldern började göra livet besvärligt för henne kunde man konstatera. 

Vad BleV deN STörSTa SKillNadeN?
Spirits prostataproblem har vi fått hjälp med idag genom medicinering och dragselen är 
numer lagd på hyllan. I övrigt så har vi inte gjort några förändringar i varken Spirits eller 
övriga flockens/vår familjs liv. Alla får hänga med ut i skogen och än så länge så jagar 
Spirit fortfarande med bra fart. Sätter vi spårselen på Spirit så visar han fortfarande hur 
man ska spåra i skogen, tätt följd av barnbarnet Vittra som ärvt farfars goda jakt- och 
spåregenskaper. 

Vad FiCK er aTT Ta BeSlUTeT aTT HUNdeN SKUlle Få SOmNa iN?
När det gäller Spirit finns inga planer på att låta han somna in, tvärtom, han kommer att 
få se fram emot ytterligare jakt tillsammans med husse och matte och de övriga i flocken 
som en glad pensionär. Har vi tur så bli han även pappa igen under våren 2014. 

Beslutet att låta Mira somna in var ett mycket tungt men väl övervägt beslut som togs då 

Spirit vilar på skotern
Foto: Jessica Lundqvist
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vi inte ansåg det vara hållbart för flocken och inte heller värdigt för Mira. Att leva ett liv 
där hon inte kunde slappna av och känna sig tillfreds med tillvaron kändes inte rättvist 
mot henne. Hon hade ett långt och värdigt liv i vår flock och jagade glatt med husse och 
matte i skog och över fjäll under sitt sista levnadsår. Mira somnade in i husses armar i 
januari 2013.

Har Ni Några TipS Till de SOm Har HUNdar idag HUr de SKa 
TäNKa aNgåeNde deN jOBBiga SiTUaTiON SOm Vi FaKTiSKT alla 
KOmmer aTT STällaS iNFör?
Egentligen väldigt svårt att ge något konkret tips då varje sådan situation är olika från fall 
till fall. Det kan vara otroligt svårt att låta ens följeslagare somna in, speciellt om det inte 
är pga. Av en akut åkomma eller sjukdom där man ser att dom lider av det. Det enda bra 
tipset är att ransaka sig själv och ser till vad som är bäst för hunden och ev. Flocken, ifall 
man har flera hundar som vi. För oss är varje individ unik och varit ett tuft beslut men 
efter ett tag inser man att det var det enda rätta.

I Miras fall så såg vi rätt snabbt en positiv effekt i flocken och vetskapen att hon själv inte 
behövde ha ont och må dåligt mer....
Sen kan man glädjas av alla fina minnen och de lärdommar man gjort tillsammans, både i 
det sociala och ute i jaktmarkerna

KäNNer dU aTT dU är SUgeN på aTT 
Hjälpa Till på redaKTörSSidaN med 

Vår medlemSTidNiNg WN?

Hör gärna av dig då till 
styrelsen@weimaranerklubben.se
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Här på smådjurskliniken SLU har vi en blodbank för hund. Det är endast hundens blod 
som delas upp i olika komponenter och förvaras, kattens blod förvaras inte. Blodgivarkat-
terna kallas in vid behov. 

FörSTa KONTaKTeN 
Precis som för oss människor som lämnar blod gäller det att blodgivarhunden är frisk, 
men innan vi bokar ett besök för undersökning och blodgivning vill vi veta följande: 

1. Att hunden väger minst 27 kg. 

2. Om det är en tik får hon inte ha varit och inte heller vara tänkt som avelshund. Det 
har att göra med att tiken kan bilda antikroppar mot valparnas blod. Detsamma gäller om 
hunden fått blodtransfusion, då kan den heller inte bli blodgivare på grund av ev. bildade 
antikroppar. 

3. Lämplig ålder är 1-8 år, äldre hundar kan lämna blod, men man vill inte introducera en 
hund som blodgivare efter 8 års ålder. 

4. Blodtappningen tar 5-10 minuter, därför måste hunden klara av att ligga stilla på sidan 
under så lång tid. 

5. Hunden ska vara svenskfödd och inte ha varit eller planera att åka utomlands. Om 
dessa kriterier uppfylls bokar vi en tid till veterinär för en klinisk undersökning och blod-
givning. I samband med blodgivningen tas även blod för att kontrollera hundens hälsa 
och blodtyp. Blodet är i "karantän" tills provsvaren är klara. 

FörSTa BeSöKeT  
Veterinären gör en grundlig fysisk undersökning och bedömer hundens hälsa och kondi-
tion. Därefter tar vi blodprov för kontroll av bl a hundens blodvärde. Det är dessutom 
viktigt att hunden inte haft kräkningar, diarré, bitsår eller andra tecken på infektion den 
senaste veckan. Om det som nämnts är bra kan hunden lämna blod. 

Blodbanken

LIKSOM MÄNNISKOR SÅ BEHÖVER HUNDAR IBLAND NyTT BLOD. 
FÖR ATT DET SKA FINNAS TILLGÄNGLIGT VID AKUTA SITUATIONER 
SÅ BEHÖVER DET FINNAS EN BLODBANK. DET ÄR DÄR VÅRA HUNDAR 
KOMMER IN I BILDEN. NEDANFÖR KOMMER LITE INFORMATION FRÅN 
UNIVERSITETSDJURSJUKHUSET, SLU. SÅ LÄS OCH SE HUR NI OCH ERA 
HUNDAR KAN HJÄLPA TILL. DETTA ÄR BARA ETT AV ALLA DJURSJUKHUS 
SOM TAR EMOT HUNDAR FÖR BLODGIVNNING. LÄTTAST ÄR ATT SÖKA 
PÅ INTERNET VILKET STÄLLE SOM ÄR NÄRMST

Text ingress: redaktionen
Text: SLU
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BlOdgiVNiNgSprOCedUreN 
Ett litet område på hundens hals rakas och tvättas. Där finns det blodkärl (jugularve-
nen) vi använder oss av vid blodtappningen. Djurägaren är med hela tiden och står vid 
hundens huvud som stöd och sällskap. Kanylen sitter fäst vid en slang som leder till 
bloduppsamlingspåsen. Vi vill ha ungefär 450 ml blod och tappningstiden är 5-10 minu-
ter. Hunden brukar inte visa några tecken på obehag av sticket. När rätt mängd blod är 
uppnådd tas kanylen bort och en kompress trycks mot stickstället en stund innan hunden 
får resa sig upp.

eFTeråT  
Stort beröm, godis, vatten och en stunds uppsikt innan hund och djurägare kan gå hem. 
Hemma gör man inga stora kraftansträngningar de närmaste dagarna, normal motion 
rekommenderas. En del av blodprovssvaren kan vi lämna ut innan djurägaren går hem om 
så önskas, det vi skickar iväg (för att få veta att hunden inte har någon fästingburen sjuk-
dom) får vi svar på inom några dagar. Om blodprovssvaren är bra kan hunden fortsätta 
att lämna blod, vanligtvis en gång per kvartal. Samma hälsoundersökning och blodanalys 
upprepas varje år och hundens blodvärde kontrolleras inför varje blodgivningstillfälle.
 
BlOdaNalyS OCH BlOdTyp 
Blodprovsanalyserna ger oss bland annat svar på hundens elektrolytbalans, lever och 
njurfunktion samt blodvärdet. Ett blodprov skickas till SVA för att kontrollera att hunden 
inte bär på Anaplasma, före detta kallad Ehrlichia. Denna undersökning samt den kliniska 
veterinärundersökningen görs en gång om året. Den kliniska undersökningen innebär 
en grundlig fysisk genomgång av hunden. Veterinären känner igenom hunden, tittar på 
slemhinnorna, lyssnar på hjärta och lungor mm. Hundens blodtyp bestäms en gång, vid 
det första besöket. Enkelt förklarat: det finns olika antigener som sitter på hundens röda 
blodkroppar- erytrocyter. Dessa antigener har man delat in i grupper. Den antigen som vi 

 Foto: Marcus Frånberg/Sveriges Radio
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letar efter heter DEA 1.1 = Dog Erytrocyte Antigen 1.1. Om hunden har detta antigen är 
den DEA 1.1 positiv, har den det inte är den DEA 1.1 negativ. En hund som är negativ 
kallas för universalgivare. Negativa hundar bör ej transfunderas med positivt blod, då 
detta kan ge reaktioner.  

BlOdeT 
Blodet får först "vila" innan det delas upp i olika komponenter. Uppdelningen gör att en 
blodgiva kan utnyttjas mer effektivt och man behöver bara ge av den komponent mot-
tagaren har brist på. Hållbarheten blir också längre. Efter vilan centrifugeras blodpåsarna 
i en kylcentrifug. (Förutom uppsamlingspåsen finns två påsar till, fästa i ett sterilt slutet 
system.) Centrifugeringen gör att erytrocyterna (röda blodkroppar) hamnar längst ner 
i påsen, i mittenlagret lägger sig trombocyter (blodplättar) och vitablodkroppar, högst 
upp ligger plasman.  Dessa lager (förutom mittenskiktet som kasseras) förs sedan över till 
varsin påse med hjälp av en press. När blodet är uppdelat förvaras erytrocytkoncentratet i 
kyl och plasman fryses ner. 
Alla våra blodgivarhundar blir vaccinerade enligt gällande rekommendationer. De får 
7.5 kilo foder efter varje blodgivningstillfälle och fästingmedlet ExSpot Vet eller Scalibor 
Vet (under fästingsäsong) från Intervet Schering-Plough Animal Health.

För mer information kontakta Sara Kivelä Löfberg, sköterska. 
Tel. 018/67 29 66, e-post: Sara.K.Lofberg@uds.slu.se
Universitetsdjursjukhuset, SLU 
Ulls väg 12 
Box 7040 
750 07 Uppsala 
Telefon: 018-67 10 00 (växel)

Foto: SLU
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Weimaranerns rasstandard 
- version 2.0

aNVäNdNiNgSOmråde:
Mångsidig allätare, strimlande förödelsehund

BaKgrUNd/äNdamål:
Det finns talrika teorier om hur weimaraner uppstod. Rasen härstammar mest troligt från den grå 
pälssälen som gett hunden dess karakteristiska färg och vattenpassion. Man misstänker även att lea-
lösa sengångaren och den smygande fisen har blandats in under rasens utvecklingsperiod. Numera 
är den fri från all inblandning av andra arter och är därmed vår tids äldsta hybrid.

HelHeTSiNTryCK:
Rasen ska vara en överdimensionerad knähund 
med vassa armbågar. Den skall vara ändamålsen-
ligt vig och rörlig med en snabbhet som förslår. 
Mycket utpräglad könsprägel.

ViKTiga måTTFörHållaNdeN:
Smutsen skall förhålla sig till pälsen ungefär som 
12:11
Längden från nosen till maten skall något överstiga 
längden från svansen till vinglasen.
Avståndet från tassarna till lerpölen skall ungefär 
motsvara avståndet från tassarna till rena kläder.

UppFöraNde/KaraKTär:
Rasen skall vara en mångsidig och effektiv tjuv. 
Den har lätt för att anpassa sig till nya miljöer och 
situationer med ett utomordentligt matminne. Den ska vara en 
utmärkt skådespelare med känsla för timing. Rasen skall ha viss 
förkärlek för att sova utan att bli lat. Den ska vara stabil och 
uthållig i sitt födosök, men ska också ha anmärkningsvärd fal-
lenhet för demoleringsarbete. Vokalisationsförmågan är utmär-
kande för rasen med tonvikt på de mycket höga pipga ljuden.

Huvud:  Huvudet ska vara intelligent och beräknande
Skallparti: Skallpartiet ska vara hårt och motstå slag från saker 
som hörn, dörrar och annat man kan tänkas springa in i.
Stop: Stopet skall vara tillräckligt markerat för att använda som 
täckeslyftare.
Nostryffel: Nostryffelns skall vara tillräckligt blöt för slabbiga 
pussar, den skall även vara mörkt chokladfärgad för att dölja 
eventuella spår av blomjord eller just choklad.
Nosparti: Nospartiet skall vara kraftigt och tåla bett från 
diverse smådjur. Det skall även vara starkt nog till att putta upp 

Text och foto: Jenny Vinsa
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dörrar och skåp.
läppar: Läpparna skall vara tillräckligt överhängande 
för att dölja mindre föremål i munnen. På insidan ska 
även de vara mörkt chokladfärgade, här för att dölja 
eventuella sorkar. Även tillräckligt långa för att forma 
ett perfekt, långdraget ylande. Företrädesvis även en 
serie pipande som skall kunna utföras på både in- och 
utandning.
Käkar/tänder: Kraftiga starka käkar och många tänder 
för att klara av att slita sönder förpackningar, riva tape-
ter, tugga i möbler samt med ett snabbt bett knipsa av 
alla sorters koppel.
Kinder: Kinderna får ej se ut som hamsterkinder då 
det kan orsaka onödig uppmärksamhet vid eventuell 
matstöld.
ögon: Ögonen skall ha förmåga att se totalt oförstående 
alt. Oskyldiga ut, beroende på situation. De ska även ha 
så pass skarp syn att de kan urskilja mat och eventuella 
smådjur på långt håll.
öron: Öronen ska vara breda och lagom långa för att 
kunna stänga ute eventuella inkallningar eller andra hindrande kommandon. De ska även ha förmå-
gan att lyftas tillräckligt för att höra det allra minsta tecken på att det vankas mat.
Hals: Halsen skall vara lång och rörlig för att kunna komma åt sådant som sitter lite för högt upp 
eller för långt in på diskbänken.

Kropp:
överlinje: Överlinjen skall vara blank och halkig med torr 
hud för att undvika att bli fångad vid olydnad
manke: Manken skall vara lagom hög utan att skapa ett stopp 
när man kryper ur hundgården
rygg: Ryggen skall vara helt lealös för bästa sovposition
Kors: Ska vara lagom brant för att ge bästa påskjut
Bröstkorg: Inte för djup men tillräckligt för att man ska 
ha så bra syreupptagning som möjligt för att kunna sova 
under täcket och stå ut med sina egna fisar på så lite luft som 
möjligt.
Underlinje: Underlinjen skall vara lagom uppdragen för att 
man inte ska se tjock ut, allt för att minska risken för otrevlig-
heter som bantning.
Svans: Svansen ska vara lagom hård för att ge blåmärken på 
ev. människors ben samt tillräckligt lång för att kunna rensa 
vardagsrumsbordet, företrädesvis vinglas.
extremiteter:
Framställ: Framkroppen skall vara kraftig och ha en bulldo-
zereffekt för att trycka upp dörrar och ta sig fram i oländig 
terräng
Skulderblad: Starka och tillräckligt åtliggande för att inte 
orsaka stopp vid ev. rymning.
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överarm/underarm: Skall tillsammans 
skapa en bra fångstarm för föremål 
ställda långt in på diskbänken. Bör även 
vara tillräckligt långa för att kramas 
med.
armbåge: Skall vara vass och kantig för 
att vid trånga utrymmen i bl.a soffa och 
säng ska mer plats.
Handlov/mellanhand: Böjliga nog för 
att haka fast runt nacken på kramoffer
Framtassar: Ordentliga och tillräckligt 
stora för att ta sig fram i snö. Dämpande 
trampdynor för att anpassa steget efter 
terräng utan att avslöja positionen, 
lämpligen smygande in i köket.
Bakställ: Kraftigt och muskulöst för att 
ge bästa påskjut vid rymningar, rusningar efter fågel samt hopp över grindar och staket.
lår: Låren skall vara starka och tillräckligt långa så man når upp på diskbänken.
Knäled: Mycket rörlig!
Underben/mellanfot: kompletterande längd till lårbenet.
Has: Även denna ska vara vass för att skapa med sovutrymme
Baktassar: Starka och väl ljuddämpade
rörelser: Skall vara kvicka och vägvinnande i alla gångarter. Långa såväl som höga hopp skall kunna 
utföras med lätthet.
Hud: Tjock hud erfordras! Den skall vara lagom lös i nacke för att undkomma ev. tillsägelser.

pälsstruktur:
Korthår: Silkesmjuk och blank päls är ett krav för att undkomma fasttagning samt blidka eventuella 
klappare till att klappa och klia lite mer än vanligt.
långhår: Även här skall pälsen vara silkesmjuk. Kruslockig päls på öron efterfrågas för att göra 
människor mer vänligt sinnade. Tillräckligt tät för att möjliggöra bad och plask så långt in på året 
som möjligt. Pälsen skall dock inte vara för lång då detta renderar tovor och icke önskvärd pälsvård.
 
Färg: Färgen går från silver till en mer smutsgrå ton. Oavsett färgton skall den väl dölja smuts och 
lera.

Storlek/vikt:
mankhöjd:
Hanhundar: tillräckligt för att nå upp till axlarna på meddellånga svensson när man står på bakbe-
nen.
Tikar: Lagom för att se feminin och förnämt oskyldig ut.
Vikt:
Hanhundar: Tunga som fan
Tikar: Lagom nätta men för tunga för att lyftas om man inte vill in i bilen el. dylikt.

Fel: 
Varje avvikelse från standarden räknas som inställsamhet och fjäsk mot föraren och kan i värsta fall 
uppfattas som lydighet!
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allvarliga fel:
Dålig eller ingen benägenhet att stjäla mat
Bristfällig påhittighet vid matstöld
Dåligt minne av matplats eller personer 
med mat
Kräsmagad
Storbjuden!
Dålig aptit
Fisar som inte klarar av att tömma ett rum
Benägenhet att föredra golvet som sovplats 
framför soffa och säng
Först uppe på morgonen
Intagande av för andra hundar vanliga 
sovpositioner
Förighet för det stora nöjets skull inte för 
att lura till sig ev. godbitar
Mesighet (mesighet för att vinna poäng hos förare godtas)
Dålig timing vid skådespeleri
Bristfällig förmåga att smita
Bristfällig förmåga att ha selektiv hörsel
Svaga tänder och käkar som inte klarar av förpackningar, tapeter el. möbler
Dålig förmåga att snarka högt vid fel tillfällen
 

diskvalificerande fel:
Ingen förkärlek för smuts
Förmågan att behärska sig runt grannens katt
Förmågan att behärska sig runt den andra grannens olidliga hund av annan ras!
Att aldrig ha provat nypa fågel på egen hand
Att aldrig ha gått på lång eftergång

Nota Bene: Hund får ej accepteras av övriga individer ur samma ras om sagda hund uppvisar tydliga 
tendenser till att frångå sagda rasstandard och visa sig lydig i alla moment.
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Medlemsintervju

BeräTTa liTe KOrT Om dig SjälV

Jag heter Anders Pettersson och bor på Selaö utanför Stal-
larholmen med min sambo Helena Sjöström. Jag är utbildad 
som viltspårsdomare och varit intresserad av hundar hela 
mitt liv. 

HUr Började diTT HUNdiNTreSSe OCH 
VilKa HUNdar Har dU HaFT?

Jag har varit intresserad av hundar hela mitt liv och är 
uppväxt med beagel eftersom min far var aktiv jägare. I 
ungdomens glada dagar började jag och min fd sambo med 
shchäfer som vi köpte från organisationen Djuren vänner. 
Vi tog senare över en hane som växte  upp med 24 andra hundar 
i en lada. 

Sen skaffade jag en Grosse Sennenhund på 7 år. Det var en stor uppfödare som gick bort 
i cancer och denna hanen hatade karlar men det slutade med kärlek mellan honom och 
mig.

Hade en långhårig schäfer tik och 
efter att hon gick bort så ville jag ha 
en jakthund och då kom petit grif-
fon in i hemmet. Min fd sambo ville 
också ha en hund och det var då vi 
fick upp ögonen på weimaraner. Men 
det dröjde ytterligare 2 år innan vi 
bestämde oss för att skaffa en. Den vi 
då skaffade var ”Irma” Cassic Dream’s 
Izola. Henne hade vi tills hon var 12 
år. ”Emma” Classic Dream’s Cama-
rillo brillo kom till oss när hon var 15 
månader Det sista tillskottet i famliljen 
är ”Nora” Freewill’s Norma.

I DETTA NUMMER HAR VI GJORT EN MEDLEMSINTERVJU MED ANDERS 
PETTERSSON OCKSÅ KALLAD BLOD-ANDERS INOM KLUBBEN. HAN ÄR 
EN AV DE SOM STÄLLER UPP MED ATT LÄGGA OCH DÖMA VILTSPÅR 
NÄSTAN DyGNET RUNT PÅ VÅRT ÅRLIGA WEIMARANERLÄGER. HAN 
BOR MED SIN SAMBO HELENA UTANFÖR STALLARHOLMEN. BLAND 
DJUREN HEMMA FINNS IDAG BÅDE HUNDAR, KATTER OCH FÅR. 

Anders och Nora väntar på sin 
start i Sävsjön

Foto: Max Öhlén

Anders och Irma på kennelläger 2007. Irma då 9 år.
Foto: Rolf Ryberg
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Vad Har dU TräNaT?

Jag började med eftersök och har jagat 
väldigt mycket med alla hundar och 
vi jagar efter jakttabell. Förra året var 
första året vi började med eftersökt-
grenar och fält. Att vi inte har kommit 
igång med detta tidigare är pågrund av 
tidsbrist. För att hinna med detta har 
jag dragit ner på att dömma viltspår och 
at ha kurser.

HUr Ser diTT HUNdår UT?

Vi tränar spår och släpspår under hela 
året. Allt vad hundarna klarar av. Sen ja-
gar vi såklart enligt jakttabellen året runt. 
Just nu är det mycker eftersök på gris då 
det inte är säsong. Sen blir det ju såklart 
eftersöksgrenar och fält när den tiden 
kommer.

Vad TyCKer dU är Weimara-
NerNS FrämSTa STyrKa?

Den främsta styrka hos en weimaraner 
är envisheten och mångsidigheten som 
inte andra raser har. Eftersom man har 
sett många hundraser genom åren måste 
jag säga att weimaranerna är den hund som 
har mycket tåga och jävlar anamma. 

Vad är rOligaST med aTT Ha HUNd?

Att få åka runt med sin hund och jaga är en form av frihet. Jag skulle inte tycka att jakten 
vore kul utan hund. Går hellre med hunden än att sitta på pass. Att hundarna alltid är 
glada och positiva vad som än händer är väldigt mysigt.

FiNNS deT NågOT dU SKUlle Vilja prOVa med diN HUNd?

I år ska vi iväg på klubbens km skogsprov och det är ju en helt ny upplevelse och erfaren-
het som vi ser fram emot.

Nora har hittat något som luktar gott.
Foto: Zandra Öjring

Irma
Foto: Rolf Ryberg
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ad är måleT För i år?

Målet i år är att vi ska åka runt och 
försöka starta hundarna på olika prov 
så mycket det bara går. Både på efter-
söksprov och fältprov. Ev kanske det blir 
någon kurs till hösten om tiden räcker 
till. Så i år blir det hårdkörning.

HUr SKUlle dU BeSKriVa 
eN WeimaraNer För NågON 
SOm iNTe Har eN?

En väldigt trevlig hund i mina ögon, 
oftast ärlig. En väldigt bra kompis och 
jaktkamrat i ur och skur. Jag skulle 
dock inte rekommendera någon att 
skaffa weimaraner som första hund 
om de inte har otroligt mycket stött-
ning. 

Emma och Nora.
Foto: Helena Sjöström

Nora och Anders tar en rast på fältet.
Foto: Katarina Adrahamsson

jaKTprOV, VåreN 2014 ordinarie:

datum plats provtyp      arrangör            domare                      ansvarig och/el provledare Sista anmdag        
2014-04-26 Abisko Fjäll            SBnK                 Joachim Almgren                    Tommy Henriksson 4 v före        
2014-04-27 Abisko Fjäll            SBnK                 Joachim Almgren                    Tommy Henriksson 4 v före                   
2014-03-09 Tossåsen Fjäll            SBnK                 Lennart Berglund                    Kjell Lundberg                         4 v före                   
2014-03-10 Tossåsen Fjäll            SBnK                 Lennart Berglund                    Kjell Lundberg                         4 v före                   
2014-04-05 Lofsdalen Fjäll            SBnK                Lennart Berglund                     Bengt Eklund                         4 v före                   
2014-04-06 Lofsdalen Fjäll            SBnK                Lennart Berglund                     Bengt Eklund                         4 v före                    
2014-04-11 Klimpfjäll Fjäll            SBnK                Öyvind Nagelhus                     Tommy Markström                     4 v före        
2014-04-12 Enköping Fält             SWeiK              Anders Beskow                         Mikael Svedberg                         4 v före                   
2014-04-12 Klimpfjäll Fjäl             SBnK                Öyvind Nagelhus                     Tommy Markström                     4 v före                                            
2014-04-13 Enköping Fält             SWeiK              Anders Beskow                         Mikael Svedberg                         4 v före                    
2014-04-13 Klimpfjäll Fjäll            SBnK                Öyvind Nagelhus                     Tommy Markström                     4 v före                   

Ordinarie viltspårprov – våren 2014
datum plats                 provtyp            arrangör       domare           ansvarig och/el provledare     Sista anmdag      Kommentar
2014-05-29 Sävsjön Viltspårprov  SWeiK           Endast ökl       Mikael Svedberg                       4 v före   KM weimaraner    
          företräde

Jaktprov 2014
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Husvargen 
   - om kommunikation på olika villkor!

Artikelserie taget ur Jenny Vinsas examensarbete från 
utbildningen Hunden som yrke.

VARGEN OCH HUNDENS UTSEENDE OCH SPRÅK

Viljan att överleva skapar ett oerhört mångfald i naturen. I stort sett alla arter ser 
ut som de gör av en anledning. Ta giraffen till exempel, dess långa hals ger den 
tillgång till mat som ingen annan når och ökar därmed dess överlevnadschanser. 
Att få syn på en kritvit hare i snön eller att få syn på samma hare på sommaren, 
nu med brun päls är näst intill omöjligt. Dess skiftande av pälsfärg från sommar 
till vinter ökar dess överlevnadschanser markant. Även vargen ser ut som den gör 
av en anledning. Hunddjur använder sig nästan uteslutande av kroppsspråk i sin 
kommunikation och så även vargen. Att kommunikationen fungerar i en varg-
flock är avgörande för dess överlevnad.
 
I förra numret kunde du läsa att vargens beteenden är väldigt konservativa och än 
idag finns kvar hos våra hundar. Vi har inte kunnat ändra mycket på dem. Något 
vi däremot har kunnat ändra på och det ganska ordentligt dessutom är hundens 
utseende. Denna förändring är inte alltid helt problemfri när det kommer till 
hundarnas sociala liv. För att bättre kunna förstå hur våra förändringar har påver-
kat hunden så ska vi titta på vargens och hundens gemensamma språk och varför 
vargen tjänar på att se ut som den gör. 

Precis som vi människor så tar varg och hund hjälp av kroppshållning och mimik 
när de läser av någons avsikt eller sinnestämning. Att ”tala” med kroppsspråk kall-
las att sända ut signaler. Dessa signaler brukar delas in i två kategorier; avståndsö-
kande signaler och avstånds-minskande signaler. Under dessa kategorier finns en 
uppsjö av olika signaler och situationerna de används i är oändliga. Generellt kan 
man säga att lite beroende på situation kan man i avståndsökande signaler se korta 
mungipor, nedåtvinklad nos, spetsade öron, rest svans och ragg, stel och rest håll-
ning. Som hjälp för att förtydliga dessa så har vargen svarta läppar, mörk nosrygg, 
pälsen på ovansidan av kroppen är mörkare, ofta med mörka underhår som syns 
tydligt vid rest ragg och svansen är buskig. 

Generellt om avståndsminskande signaler kan man säga att de uppvisar långa 
mungipor, uppåtvinklat huvud, bakåtvinklade öron, undangömd svans, kinden 
vänd mot den andra parten och även ryggen vänds bort genom att djuret visar 
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mage/undersida. För att hjälpa dessa tecken på traven och göra dem så tydliga 
som möjligt så har vi återigen de svarta läpparna och de rörliga öronen. Vargen 
har även vita kinder, ljus päls på halsen och undersidan och ofta en ljusstrimma 
upp längs benen och bogen. Så man kan säga att en varg som sänder ut avstånd-
sökande signaler upplevs som mörk till färgen och stor medan en varg som sänder 
ut avståndsminskande signaler upplevs som liten och ljus. 

För att förstärka vikten av ett tydligt kroppsspråk så kan vi faktiskt dra paralleller 
till människor. De flesta skulle nog hålla med om att en människa med hopknipit 
mun, stel gång och rest hållning som blåstirrar på dig skulle upplevas som hotfull. 
Om vi däremot möter en leende människa som kanske tittar bort lite och går med 
framskjutna axlar så skulle vi uppfatta denna som osäker. Om vi klär ut någon 
av dessa till hiphoppare med neddragen mössa, solglasögon som döljer ögonen 
och en stor bylsig dunjacka som döljer hållningen så blir det betydligt svårare att 
”läsa av” denna människa. Tänk er då hur det blir för den varglika Siberian husky 
som möter en Old English Sheepdog där alla språktecken är väl dolda under lager 
på lager av päls. Eller en American staffordshire terrier med en naturligt hög och 
spänd resning och rynkigt huvud som i ”normala” fall skulle ha tytt på en utma-
nande kroppshållning. Inte undra på att det uppstår missförstånd ibland och ändå 
är våra hundar mästare på språk och att lära sig nya språk.

Här ser ni tydligt signalerna 
hos vargarna. Den vänstra 
vargen sänder ut avstånd-
sökande signaler med korta 
mungipor, visade tänder, 
rest ragg och resta öron. 
Den högra vargen sänder ut 
avståndsminskande signaler. 
Med långa mungipor, under-
vikander blick,kraftigt fällda 
öron och huvudet vänt med 
sidan mot den ”arga” var-
gen. På så sätt uppvisar den 
högre vargen motsatsen till 
”arga” signaler för att på så vis 
förmedla att den inte utgör 
något hot.

Foto: Zandra Öjring
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Med vargens utseende och signaler i 
minnet inser man snabbt att denna 
Old English Sheepdog har betydligt 
svårare att göra sig förstådd.

Även denna hund, en Staffordshire 
bullterrier kan riskera att bli missför-
stådd då dess naturliga kroppsbyggnad 
är framtung, upprest och rejäl (oav-
sett sinnesstämning). Något som hos 
hundar är tecken på avståndsökande 
signaler. 

Trots att denna jämthund har en korr 
på svansen så har den betydligt fler 
fördelar än de flesta av våra andra raser, 
då den har en teckning som är snarlik 
vargens.

Foto: SKK

Foto: SKKFoto: SKK

Foto: Tonny Berglund Karlsson

En varg med sin karaktäristiska teck-
ning. Notera att alla hotfulla områden 
är mörkare medan de undergivna, 
avståndsminskande områdena är ljusa. 



33

Mulle Mecks tankar
Hej allihopa!

Melvin heter jag, men enligt min matte går jag 
även under namnen Mulle, Mulle Bulle, Mel, 
Fluffet, Älsklingen, Lejonet och så klart Mulle 
Meck. Varför hon vill ha så många namn på mig 
har jag aldrig förstått, kan det inte bara räcka 
med Melvin. Förstår ni hur jobbigt det är att veta 
om hon ropar på mig när hon byter mitt namn 
hela tiden. Det värsta är när hon hittar på ett nytt 
namn, hur ska jag veta att jag heter något nytt 
helt plötsligen. Hon är inte helt normal. Har ni 
andra också upplevt detta fenomen?

Ni kanske undrar vart den roliga Palten har tagit 
vägen?
Jo det visade sig att hans matte har fått för sig att 
han ska bli modell. Ni vet som de där små barnen 
i USA som åker runt på så kallade modelltävlingar. 
Har varit på ett par och vet ni hur jobbigt det är, 
visst jag var fin men man skulle springa i en tråkig ring, stå stilla medan man ställ-
de en pinne vid sidan för att se hur länge jag kunde vara orörlig. De skulle också 
se att jag hade borstat tänderna, kände att jag hade hela min kroppsdelar på plats, 
som om jag skulle ha tappat ett ben. Men vet ni vad det värsta var...de kände så 
att jag hade båda bollarna kvar och då menar jag mina käraste ägodelar. Är inte 
det taskigt. Förstå ni hur det är att stå där med så mycket andra hundar och sååå 
många snygga brudar runtomkring sig när detta händer. Men vad gör man inte 
för att matte ska bli glad. Bara att blunda och vänta på att det är över. Om jag 
skulle kunna använda min mattes fyrkantiga låda som hon verkar prata med folk 
i skulle jag ringa Palten och varna honom för detta och råda honom att fly. Eller 
åtminstone få sin matte att förstå att det är roligare att springa runt på ett fält för 
att skrämma fåglar och andra djur. Men vi får väl hålla alla tassar och klor att han 
blir en bra modell och vinner allt han kan vinna.

Nu tillbaka till vem jag är!
Som sagt går jag under många namn men heter Melvin. Jag är 9 år och har en 
tokig matte som heter Zandra. Hon har då övrtalat mig att ta efter Palten då hon 
tydligen är delaktig i dessa papper som skickas ut till er. 

Enligt alla i min omgivning heter min ras Weimaraner men matte säger att jag 
inte riktigt stämmer in på det, men varför ska man vara som alla andra? Min 
matte drog med mig på en kurs i höstas som hon skulle gå. Jag var bara med 
som åskådare. På kursen var det massor av likadana hundar som mig, de sprang 
omkring som dårar, fram och tillbaka. De letade ju efter dessa roliga fåglar som 
de egentligen skulle vilja äta upp själva men det är tydligen så att det är mattarna 
och hussarna som ska och äta dessa. Men förstår ni hur skönt det var att se dem 

Foto: Zandra Öjring
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springa och jag kunde bara ta det lugnt och titta på och njuta av mattes och min 
promenad. Jag kunde gå där i lugn och ro medans deras människor ville att de 
stackars hundarna skulle springa längre bort och snabbare. När de andra var så 
trötta fick jag äntligen gå utan det där snöret som jag egentligen inte behöver. Jag 
försökte verkligen visa dem hur man ska göra detta på rätt sätt enligt mig. Man 
håller sig inom 7 meter från matte för när hon ropar något av dessa många namn 
som jag har behöver man inte gå så långt för att hinna fram till henne. Men var 
det någon av de andra som lyssnade på mig...NEJ inte alls!

Ni kanske undrar vad jag gillar att göra då?
Jo gillar att njuta av livet på mitt sätt, sova i mina underbara sängar vilket är över-
allt i min lilla stuga. Där låter jag också matte bo. 

Men matte tar lite mycket egna initiativ. För ett tag sen fick jag två syskon. Tänk-
te väl åtminstone att det var syskon som jag skulle kunna prata med, men nä, 
hon drog hem två saker som pratade helt annorlunda. Matte kallade dem kaniner 
och de hade tydligen namn också. De sprang inte heller som jag utan hoppade 
fram. De hade ju päls som mig men de påminner väldigt mycket om de där döda 
djuren vi springer in i skogen och hämtar. Det där djuret som är ledlös och ska 
bäras tillbaka för att återigen lämnas till våra människor. Vi får ju aldrig behålla 
något för oss själva. Vet ni  hur många jag sett som försökt att komma på bra sätt 
att få behålla denna såkallade kanin? En hel del, och de har försökt med bland 
annat att, gräva ner, försöka äta upp, springa iväg, ta omvägar dit eller tillbaka för 
att förvilla människan. Men de envisa tvåbenta kommer ju alltid på något sätt att 
ta det ifrån oss. Om vi ska återgå till dessa två ”kaniner” kan jag berätta att de kan 
vara hur jobbiga som helst. De hoppar runt mina ben, de hoppar upp på mig när 
jag försöker sova, de bajsar överallt och för att det inte ska se ostädat ut hemma 
får jag ständigt städaefter dem, och de bajsar överallt och då menar jag överallt. 
Men jag försöker ge igen på dem. Jag bru-
kar lägga mig så att de inte kan ta sig fram, 
tar deras mat, speciellt det den där saken 
som kallas morot. Jag dricker upp deras 
vatten i vattenskålen och retar dem med att 
jag kan få gå utanför ytterdörren. Ibland 
stänger också matte in dem i deras smååå 
småå stugor där de kan få vara en stund. 
Vet ni vad det visade sig senare när jag 
gick ut på min fina stora tomt..jo där hade 
matte slagit upp någon form av läger med 
ytterligare 3 syskon. De var också sådana 
där pälsbollar som bor inne i mitt hus. Hur 
många ska hon ha egentligen? Men för att 
göra matte nöjd och glad är det ju bara att 
låtsas att jag tycker om dem massor. Vet att 
det blir bäst så. Det är ju ändå bara jag som 
får dela min säng med matte om natten och 
då slipper jag ju de där pälsbollarna.
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Det här med att matte brukar säga att jag inte är en typiskt weimaraner, hur kan 
hon veta det?. hon är ju en människa. När vi träffar andra som undrar vad jag är 
för ras så brukar hon säga, ” det är en weimaraner, långhårig men han är inte så 
rastypisk till sättet”. Hur kan hon veta det? För det första ser de väl att jag är lång-
hårig det är ju hur tydligt som helst. Jag har ju mer päls än de flesta eller åtmins-
tone den fluffigaste pälsen. Sen att de andra weimaranerna inte förstår vikten av 
att vara lugn som en filbunke är ju inte mitt fel. Kanske är det så att jag ska ha en 
egen kurs för mina grå kamrater. Lära dem hur de ska göra för att ta livet med ro. 
Det är ju jag som är en weimaraner iallafall enligt mig själv.

Tanken är tydligen att jag ska 
skriva lite här om vad jag gör för 
att ha det roligt, hur jag njuter av 
livet och vilka tokigheter jag får 
vara med om.
Hoppas nu att alla mina kompisar 
runtomkring i Svergie och andra 
länder får en bra vår. Säg åt era 
människor att ni vill gå ut massor, 
om det så är för att jaga, starta på 
prov, simma, springa, leka, busa, 
lata sig i solen eller bara lunka 
fram som jag gör!

Vi hörs vidare i nästa papper som 
skickas till er!

High five
/ Melvin
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