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Ordförande har ordet

Nytt år med nya möjligheter! Och så här
i början av det nya året kan det ju också

passa bra att summera lite året som gått:

Rasens utveckling under 2017
SWeiK är ju en rasklubb för att främja våra
rasers utveckling i Sverige. Så om vi tittar
lite på hur våra raser kan man konstatera
att under 2017 har SKK registerat 8 weimaranerkullar eller 48 nya hundar, varav
10 var långhår, färre än i fjol då totalt 58
hundar registrerades. Trenden är en fortsatt minskning av antalet weimaraner i

Glädjande är att vi i år bland våra wei-

Sverige, från rekordåren 2002-2008 då i

maraner har en ny registrerad svensk

snitt 100 weimaraner nyregistrerades

jaktchampion, 2 nya svenska utställ-

varje år. Samtidigt så har vi 2017 en

ningschampions och 11 nya svenska

genomsnittlig inavelsgrad (beräknad på 5

viltspårschampions. Förutom detta ser vi

generationer) som är lägre än någonsin,

att vi har erövrat ett antal internationella

0.5%. Detta är bra då risken för inavels-

utställningschampionat eller titlar, att

depression eller ärftliga sjukdomar som

lydnad och rallylydnad går framåt och åt-

”gömmer” sig bland recessiva anlag

minstone en tjänstehund kommit i tjänst/

minskar. Det är dock svårt att säga

utbildning. Ett stort grattis till dessa fram-

något faktabaserat om rasens hälsout-

gångar!

veckling. Systematiskt mäts och registreras
endast HD. Från resultaten de sista 8 åren

Inga nya SRHP finns registrerade, varken

(då nuvarande metod för bedömning av

under 2016 eller 2017. Däremot har vi tre

HD togs i bruk) är det svårt att se en trend.

SRHP som erövrat 1:a pris på jaktprov i

Kanske kan man säga att andelen HD-fria

öppenklass, varav en med fältbetyg 9 i år.

(A och B höfter) under 4-års perioden

Grattis även här!

2013-2016 är högre än under perioden
2009-2012 vilket skulle tyda på att vi är på
väg åt rätt håll.
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Klubbens verksamhet 2017

RAS 2019-2024

Med ett mindre antal weimaraner från år

En stor och viktig aktivitet under 2018 blir

till år så minskar även medlemsunder-

arbetet med att uppdatera, komma

laget. Vi ser att vi har något färre medlem-

överens om och anta en ny Rasspecifik

mar i år än under 2016. Klubbens verk-

Avels Strategi (RAS) för weimaraner, att

samhet har dock varit fylld med aktiviteter

gälla under perioden 2019-2024.

i en utsträckning som kanske aldrig förr:

Avelskommittén håller som bäst på att

Vi hade ett fantastiskt Weimaranerläger i

förbereda underlag som behövs för

våras som slog deltagarrekord (inklusive

diskussion och att få alla våra uppfödare

rekord hur många raser som var represen-

att engagera sig i detta viktiga arbete.

terade), våra KM (både viltspår och odelat

Årets uppfödarmöte(n) blir viktiga.

jaktprov) blev lyckade. För första gången

Som grund för arbetet med RAS har vi

genomfördes jaktprovs KM som odelat

förutom den nuvarande RAS också den

prov i fjällmiljö.

uppfödarundersökning vi gjorde redan i
fjol. 39 uppfödare gav en väldigt bra syn

Både eftersöks- och jaktprovsäsongen har

och viktiga prioriteringar under nästa RAS-

varit välfylld med provtillfällen. Deltagar-

period.

intresset har varit större än antalet prov-

Enkelt sammanfattat så fanns det stor

platser och vid flera tillfällen fick lottning

samstämmighet kring att

ske om vilka ekipage som kunde beredas

- rasens jaktliga egenskaper ska fortsätta

plats. Även om det är bra med välfyllda

att utvecklas,

prov så är det naturligtvis viktigt att så

- sjukdomsförekomst, inkl. HD ska

många hundar som möjligt får chansen att

minimeras,

bli utvärderade på våra jaktprov. Balansen

- mentaliteten är viktig att följa och

mellan intresse och utbud är viktig.

förbättra.

Vad händer 2018?

Ganska stor samsyn fanns också på att en

Det finns alla förutsättningar för att 2018

större homogenitet i exteriören kan vara

blir ett spännande år. Arbetet med att

av värde för rasen. Det skall dock ställas i

planera för 2018 års Weimaranerläger, för

relation till det begränsade antalet indivi-

våra KM och för eftersöks- och jaktprovs-

der och målsättningen att ha låg inavels-

säsongen är i full gång. Lägret ser ut att bli

grad – det är viktigt att ha realistiska mål

fullt snabbt med deltagare från flera raser

och alla dessa kriterier går nog inte att

förutom våra egna.

uppfylla inom de närmaste åren.
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Nya aktiviteter: Fullbruksprov och
Europacup för Weimaraner

sätt att hantera betalningar genom att

Då intresset för fullbruksträning har varit

ningar. Vi kommer under 2018 fortsätta

stort och återkommande under flera år på

arbetet med att förenkla och göra admi-

vårt klubbläger, och vi har duktiga hundar,

nistrationen kring betalningar och even-

tittar vi nu även på förutsättningarna att

tuella återbetalningar snabbare.

ordna ett fullbruksprov under 2018.

Vi behöver kunna nå alla våra medlemmar

Den Italienska Weimaranerklubben har

via epost och digitala medier. Samtidigt

tagit initiativ till ett första Europamäster-

finns en ny personuppgiftslag som träder

skap för weimaraner, Autumn Eurocup

i kraft under 2018 som begränsar våra

for Weimaraner, som kommer att hållas i

möjligheter att föra register utan att ha en

Italien i oktober 2018. Varje land får

organisation kring registerhantering. Så

representeras av ett lag (ev. två lag, ett

vi kommer att ändra på hur det går till att

korthårs och ett långhårs) bestående av

betala både medlems- och provavgifter.

4 hundar. Momenten är fältprov med

Enkelt sammanfattat så kommer man i

apport av vilt, en vattenapport och ett

fortsättning betala via vår hemsida. En

utställningsmoment, där resultaten vägs

kort sammanfattning av hur man löser

samman enligt ett specifikt poängsystem.

sitt medlemskap för 2018 finns senare i

Vi kommer att informera mer om detta,

tidningen.

sätta upp möjligheten för Swish-betal-

om regler och om uttagning, etc. i
kommande nr av WeimaranerNytt och på

Tack!

Weimaranerklubbens hemsida.

Avslutningsvis vill jag tacka alla er som
ställer upp för klubben i olika samman-

Medlemskap för 2018 och
betalning av anmälningsavgifter

hang. Utan er, som utan ersättning, ställer

Saker och ting förändras, färre personer

verksamhet alls. Tack, och tack också ni,

har mycket tid för, eller prioriterar, ideellt

som på ett positivt och trevligt sätt

arbete, som behövs för att kunna driva

bemöter alla andra. Det är ni som gör det

verksamheten framåt. Samtidigt ger vår

värt att engagera sig i!

upp i ur och skur hade vi inte haft någon

gemensamma hobby så mycket tillbaka.
Följaktligen måste vi hitta sätt att göra

Torbjörn Månsson,

saker och ting enklare och smidigare så att

Ordförande SWeiK

exempelvis administration kan minskas. Vi
har under 2017 rört oss mot ett smidigare
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JAKTPROVSKALENDARIUM
VÅREN 2018

Foto: Kadi Harjak

Där inget ang. klasser är angivet gäller att det arrangeras ukl, ökl och ekl
När du betalar för prov, glöm inte ange som referens vad inbetalningen avser.
DELADE JAKTPROV ordinarie:
Datum
180310
180311
180324

Plats
Provtyp Arrangör Domare
Ansvarig/provledare Max start
Tossåsen Fjäll
SBnK Lennart Berglund Kjell Lundberg
14
Tossåsen Fjäll
SBnK Lennart Berglund Kjell Lundberg
14
Lofsdalen Fjäll
SBnK Lennart Berglund Anna Norén		
28
Härjedalen			
Bengt Persson
180325 Lofsdalen Fjäll
SBnK Lennart Berglund Anna Norén		
28
Härjedalen			
Bengt Persson
180407 Dundret
Fjäll
SBnK Erling Wikman
AnnaCarin Wikman
14
180407 Vä Götaland Fält
SWeiK Ted Karlsson
Lisbeth Ericsson
12
180408 Dundret
Fjäll
SBnK Erling Wikman
AnnaCarin Wikman
14
180408 Vä Götaland Fält
SWeiK Adam Dschulnigg Lisbeth Ericsson
12
180413/Klimpfjäll, Fjäll
SBnK Erling Wikman
AnnaCarin Wikman
20+28
180414 Västerbotten		
Lennarg Berglund Maria Hörnlund
CACIT skl+			
Ulf Rickardsson
ukl, ökl, ekl			
Öyvind Nagelhus		
180415 Klimpfjäll Fjäll
SBnK Erling Wikman
AnnaCarin Wikman
42
Västerbotten		
Lennarg Berglund Maria Hörnlund
ukl, ökl, ekl			
Ulf Rickardsson
				
Öyvind Nagelhus
180421/ Abisko,
Fjäll
SBnK Ingemar Stöckel Åsa Mäkitalo		
14		
180422 Norrbotten
Anmälan till ordinarie prov skall vara genomförande klubb tillhanda senast 4 veckor före provdagen.
Då skall även avgiften vara inbetald på genomförande klubbs bank/plusgiro.
Ev efteranmälningar i mån av plats beslutas av respektive genomförande klubb.
Anmälningsuppgifter och kontaktpersoner hittar ni på
www.specialklubb-skf.se
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Redaktörens ruta
Jakt- och provsäsongen är i huvudsak slut
för denna gång, det känns alltid att den
tiden är för kort och att det är alldeles för
lång tid till nästa säsong. Som tur är, kan vi
få ta del av andras härliga äventyr och lyckade resultat i detta nummer och förlänga
säsongen lite till.
Vi summerar året och blickar framåt, kul att
det finns så mycket att se fram emot!
Vårproven i april och träningsläger i maj
räknar jag till tradition, tills dess får vi njuta
av vinterväder och hoppas på bra före i
dragspåret.
Kadi Harjak

Foto: Linn Berglund

gästredaktör

HAR DU GJORT NÅGOT KUL MED DIN
FYRBENTA KOMPIS?
Dela gärna med dig och skicka in till
redaktionen - text i Word och bilder
i högupplöst format, över 150dpi på
wn@weimaranerklubben.se
Stort tack på förhand!
SWEIK SAKNAR E-POSTADRESSER
Har du inte fått något epostmeddelande från weimaranerklubben det
senaste året? Då saknas din adress i
klubbens register.
Skicka in din adress så får du aktuella
meddelanden via epost framöver.
Gå in på http://www.weimaranerklubben.se/medlem eller skicka
ett meddelande till
medlem@weimaranerklubben.se
Vi hörs!
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Premiärvecka i tjädrarnas land
Text: Josefin Zackrisson

Foto: Josefin Zackrisson

I våras uppfyllde jag en dröm som jag haft
länge, jag köpte mig en husvagn. Denna
husvagn representerar frihet och möjligheter
för mig.
Så förväntan var enorm när jag kopplade
husvagnen och satte mig i bilen den
24 augusti och styrde mot fjällen. Målet för
denna höst var att få skjuta ripor för Morra,
men under inventering och de rapporter jag
fått under den tidiga hösten, gjorde att jag
i sista stund ändrade mina planer för premiären, jag valde att åka till ett ställe där vi
sent förra hösten hade haft bra med tjädrar.
Vilket ju i sig är en chansning, tjädern byter
ju marker under året, och det är inte säkert
att de är på samma ställe i augusti, som de
är i slutet av oktober, men jag kunde ju alltid
flytta om det inte fanns nån fågel.
Efter en lång biltur var vi äntligen framme,
och det blev inte mycket mer än mat och
sen bädda ner sig och invänta den mest
efterlängtade dagen på hela året,
fågelpremiären!

Vi vaknade till en kall och klar morgon,
perfekt väder för att jaga. Ryggsäcken packades och GPSn startades, sen bar det av.
Jag bestämde mig för att gå rakt upp längs
berget, upp till ett stort myrstråk, och sen
västerut därifrån, så jag började knata uppåt.
Efter bara ca 40min står Morra, och när jag
kommer närmare smyger hon framåt i
ståndet, vi går så ett tag tills hon står igen,
sen smyger hon ännu lite saktare, och jag
följer efter, beredd, men har börjat tveka på
om hon har nåt eller om det är en löpa som
hunnit undan. Då brakar det till framför oss
och upp går tre tjädrar på ca 40-50m håll.
Jaja, lita på din hund och allt det där!
Men, vi har hittat fågel, och det är ju kul!
Dessutom gör ju den kontakten att hon
lägger på ett extra kol, och springer ännu lite
större. Så, 10min senare brakar det till igen
och en stor tupp lättar nerför berget bakom
mig, innan jag ens fått fram bössan. Lite
senare stötte vi på något som blir ett
störningsmoment för oss, en kull med sex
kycklingar och en kacklande höna!
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Vi korsar hela myren, och då gör hon en
jätteavance rätt in i videt, och upp flyger fem
tjädrar och PANG, ner faller en tupp!!
Äntligen stämde allt på en och samma gång!
Glad i hågen och med tyngd i ryggsäcken
går vi vidare, men inga fler situationer den
dagen. Men att ha sett 15 tjädrar på en dag,
bådar ju gott för den kommande veckan.
På lördagen vaknar vi till ännu en kall, klar
och fin morgon, och med gårdagens bravader
är det med lätta steg vi går ut.
Tanken med dagen är att gå längre österut
och se hur det ser ut där.
Och det var en fantastisk fin skog, och Morra
sökte kanonfint, men ingen fågel, inte ens
Morra står för tjäder
Foto: Josefin Zackrisson

ett spår av vittring. Så jag vänder uppåt och
västerut. Kommer så småningom fram till en

Det är nog Morras största retning, hon blir

bäck, tar fram GPSn, för att kolla var vi är,

som tokig, går efter och skäller hönan där

ca 100m från en av kontakterna igår. Morra

hon sätter sig, som en trädskällare, bara

hinner knappt sätta ner framtassarna på

det att hon är riktigt upprörd i sitt skall och

andra sidan bäcken innan svansen sätter

hoppar mot trädet och lever om.

igång och visar, att här finns det fågel. Så

Men jag får henne därifrån tillslut och vi går

jag vadar över, och rör mig bort från den så

vidare uppåt berget. Och plötsligt står hon

fort som möjligt, för att ha chans att höra ett

stramt igen, när jag skickar henne på avance, eventuellt uppflog. Men hinner inte så långt
så smyger hon sig fram igen, och jag börjar

innan hon står, i kanten av en myr.

fundera på varför hon gör så, det är nåt hon

Jag smyger runt henne, för att ha en chans

börjat med för ett tag sen och jag har inte

att skjuta, om de går upp ut över myren.

förstått varför riktigt. Finns olika förklaringar, Skickar hunden, och upp går tre tjädrar, och
men inget som stämmer varje gång, nåja, vi

jag skjuter en. När jag skjuter går det upp tre

smyger oss sakta framåt, genom snår, över

till och jag skjuter igen, men hon flög vidare.

blöta partier med höga växter och ut på en

Trots det var jag inte helt säker på att det inte

myr, där börjar jag tvivla igen, men följer efter tog, så jag packar ner tuppen, och går på
henne och försöker gå lika tyst som hon gör

ett eftersök på hönan.
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Efter bara en liten bit, får Morra tag i en

Och jag har fått min bekräftelse på att jag

löpa som resulterar i att en fågel lyfter

gjort något rätt med min hund, vi jagar

upp i ett träd, tyvärr kommer jag inte åt att

tillsammans och det är ett underbart

skjuta, och fågeln lättar igen och

samarbete! Det ÄR en fantastiskt känsla att

försvinner. Vi gick efter ett tag till, men hon

jaga över sin egen hund.

hittade inget åt det hållet, så jag hoppas

På söndagen går vi åt andra hållet, där jag

att det var en bom.

haft mycket fågel förra året, men där är det

Där kom vi ut på en vändplan på vägen,

tomt, hon visar inte på något sätt att det

och det kändes lite tråkigt att gå hem på

finns nån fågel där. Så efter ett tag viker vi

vägen, så vi gick in i skogen igen och bara

uppåt igen, och jag kan då konstatera att

100m in i skogen smyger hon in på en ny

vi måste upp på en viss höjd för att hitta

kull, vid kanten av en myr. De första

dem, för då står hon, och det resulterar i en

lättar in i skogen, vilket gör det omöjligt att

unghöna i ryggsäcken.

skjuta, men när Morra söker genom videt
lättar två hönor ut över myren, jag svingar

Efter bara ca 70m börjar Morra bete sig

och pang, hon ligger, och pang, den andra

underligt, hon springer fram och tillbaka i,

ligger också. Och helt plötsligt inser jag att

vad jag tycker samma spår, och runt en stor

baglimit är fyllt, så då är det bara att vända

gran, och står tillslut och hoppar mot trädet.

ut på vägen och gå hemmåt.

Jag är på väg att gå, men hör ett underligt

Men vad gör det, när ryggsäcken är full av

ljud. Kan det vara en tupp som skär näbb

fåglar?

som låter så?

Josefin och Morra
Foto: Ted Karlsson
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Då är det en kaxig tupp, som sitter kvar trots
att det är en hund nedanför som lever rövare.
Jag tar fram bössan, smyger försiktigt fram
och försöker se om det ens är en fågel, men
ser ingenting i den täta granen. Men Morra
visar nu tydligt att det är nåt i granen!
Så jag ger henne resningskommando och
hoppas på det bästa, och döm om min förvåning när det brakar ut en stor tjädertupp rakt
framför mig, och han föll direkt!
Min första gammeltupp!

Foto: Josefin Zackrisson

Så, på de första tre dagarna har jag sett 34
tjädrar och lyckats fälla sex stycken!

Av de nio dagar jag var där, jagade jag sju,

Jag lyckades traska rakt in i ”barnkamma-

och två av dem gick jag tomhänt hem, men

ren”, för alla utom den ena tuppen var ung-

det gjorde absolut ingenting.

fågel, och det är ju superkul att det gått fram
så bra med fågel.
Jag är så sjukt nöjd med den veckan och
kommer leva på minnet länge, inte bara på
grund av de fällda fåglarna, utan även de
fåglar jag aldrig hann svinga efter, eller de
som flög över huvudet på oss, men framför
allt hunden, som hon har utvecklas, för varje
släpp och vårt samarbete som blivit bättre
och bättre under hela tiden. Och sist, men
inte minst, husvagnen!

Foto: Josefin Zackrisson
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KM I FJÄLLEN 9-10 SEPTEMBER

Foto: Anders Sundvall

Svenska Weimaranerklubbens klubbmästerskap genomfördes i fjällmiljö i
Mittådalen 9-10 september. Domare Marcus Niklasson Ruhne,
provledare Anders Sundvall

WEIMARANERMÄSTARE 2017

Grey Shaheen Mercury
– Karin D Ekh & Adam Dschulnigg

		

KLUBBMÄSTARE FÄLT

Grey Shaheen Mercury
– Karin D Ekh & Adam Dschulnigg

		

KLUBBMÄSTARE EFTERSÖKSGRENAR
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Southpaw & Ottercreek Ray of Light
– Kadi Harjak

WEIMARANERLÄGRET
10-13 MAJ 2018
Träningen under lägret sker i små
grupper som hålls samman under
lägerdagarna. Målsättningen är att ha
två instruktörer i varje grupp och precis
som förra året kommer ni att ha samma
instruktör under hela lägret. Grundlydnad, inklusive dirigering, apportkommando, apportering på land och i vatten,
släpspår och fritt apportsök finns med
på programmet för alla, anpassat till rätt
nivå.

Foto: Lisa Månsson

Det kommer också finnas möjlighet att
gå viltspårprov, detta ska ni anmäla när
ni anmäler till lägret.

För tolfte gången har nu SWeiK glädjen
att kunna bjuda in medlemmar inom SKF
och dess rasklubbar till sin uppskattade
träningshelg, Weimaranerlägret.

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. Weimaranerlägret är
SWeiKs största aktivitet under året.

Liksom de senaste åren går lägret av
stapeln under Kristi Himmelsfärdshelgen, 10-13 maj, på Gammelkroppa
Skogsvårdsskola & Konferens utanför Filipstad i Värmland.
Här ges tillgång till fina träningsmarker i
både skog och sjöar, fantastiska måltider,
trevligt boende och möjlighet att träffa
gamla vänner eller stifta nya bekantskaper
med andra likasinnade.

Incheckning sker torsdag 10 maj mellan
kl. 14-17. Vi börjar med en information
kl. 18.00. Efter den äter vi en gemensam
middag. Kostnad för den är 80 kr, skriv i
er anmälan om ni vill delta på middagen.
Sista anmälningsdatumet är 20/4 och
det är först till kvarn i kurserna. Lägsta
ålder på hund som ska delta i aktiviteter
på lägret är 4 månader
Anmälan och frågor görs till
weimaranerlagret@weimaranerklubben.se

Grundtanken med Weimaranerlägret är att
vi som har weimaraner ska träffas och lära
av varandra. Huvuddelen av instruktörerna
är aktiva SWeiK-medlemmar med stor
erfarenhet av att träna, jaga och leva med
weimaraner.
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WEIMARANERLÄGRET
10-13 MAJ 2018

Foto: Tina Gavling

Boende
Basen för lägret kommer att vara Gammelkroppa Skogsskola där vi bor, äter tillsammans, har
samling för träning och olika kringaktiviteter. Det finns singelrum och dubbelrum. Platser för

husvagn och tält finns, dock är platser med el för husvagn begränsat till 7 st.

Boende enkelrum
Tor-sön (3 nätter)
inkl helpension
2.695 kr

Boende dubbelrum
Tor-sön (3 nätter)
inkl helpension
2.515 kr/ person

Extra natt inkl frukost 650 kr
Husvagnsplats inkl el 120 kr/natt
Frukost 60 kr Lunch 85 kr Middag 80 kr
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VI ERBJUDER 5 OLIKA
DELTAGARFORMER
1. Valp 4-9 månader:

3. Öppen klass- vuxna hundar:

Denna kurs vänder sig till dig som har en yngre

Kursen riktar sig till dig som ska eller har

hund och vill sätta igång din träning.

startat eftersöksgrenar i öppenklass.

Ni kommer i lagom tempo få testa lydnad,

Ni kommer ha omväxlande träning i grund-

släpspår, vatten. Hundarna kommer få

lydnad, apportering på land och i vatten,

bekanta sig med olika vilt och möjlighet att få

släpspår. Ni kommer få träna med olika

prova på viltspår.

sorters vilt.

Även lite utställningsträning kommer att
erbjudas.

Pris: 1 700 kr per hund.
Kursledare: Emma Pettersson &

Pris: 1 400 kronor per hund.

Annelie Törnqvist

Kursledare: Adam Dschulnigg & Eva Bjärud
2. Unghundar 9-24 månader:
Som rubriken antyder riktar sig denna kurs
till den unga hunden. Utöver träning inför
eftersöksgrenarna kommer ett större fokus
läggas på grundlydnad och förståelse för
hunden, hur inlärning fungerar, förståelse
för hundens signaler samt vikten av ett gott
ledarskap.
Foto: Tina Gavling

Vi lär oss hur vi ska få våra hundar att fungera
i vardagen och under jakt. Målet är att få

4. Elitklass- vuxna hundar:

en hund som stannar på kommando och

Kursen riktar sig till dig som ska eller har

sitter kvar till annat kommando ges, oavsett

startat din hund i elitklass.

retningar.

Ni kommer ha omväxlande träning i grund-

Vi lägger grunderna till att hunden ska bli en

lydnad, tung apportering, introduktion av räv,

pålitlig och glad apportör. Med på schemat

dirigering på land och i vatten. En förberedelse

ligger även att introducera avanceplattan.

för eftersöksgrenarna i elitklass.

Pris: 1 700 kr per hund.

Pris: 1 700 kr per hund.

Kursledare: Ingela Lindfors & Helen Walsh

Kursledare: Ted Karlsson & Nicke Niklasson
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VI ERBJUDER 5 OLIKA
DELTAGARFORMER
5. Fullbrukskurs:
SWeiK planerar att under hösten 2018 (för första gången) genomföra ett fullbruksprov, en provform
som testar hundens kvalitet som allroundjakthund. Fullbrukskursen omfattar introduktion till fullbruksmomenten och tips om hur momenten byggs upp i träningen. För att få ut något av fullbruksträningen behöver apporteringen vara befäst. De flesta momenten i träningen handlar om apportering
på olika sätt och i olika sammanhang, och om apporten inte sitter så kommer träningen inte att bli
meningsfull.
Vill du testa nya utmanande övningar med din hund så ska du prova detta. Kursen lämpar sig inte för
unga hundar.
Pris: 2 400 kr per hund.
Kursledare: Peter Book

Foto: Tina Gavling
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Kung för en dag
Text: Lotta Hjelm

Memorial och då åkte vi ut med öronen före
redan efter 10 minuter, då han mest for
runt och ville få igång partnern på lek och
bus. Århundradets dyraste minuter kan det
ha varit, med tanke på bokat boende och
två dagarsprov. Jag åkte hem! Men för mig
blev ”misslyckandet” en blåslampa då jag
svor på att jag skulle hem och träna och
komma tillbaka, bättre förberedd för att
kunna göra honom rättvisa.
Vi har haft förmånen att få träna för
engagerade personer som framförallt har
drillat mig i hur jag skall läsa och föra Valter
på fälten. Det är ju inte lätt och så den
förbaskade vinden... På våren fick vi
dock en 1:a i UKL.

Valter i farten
Foto: Rolf Ryberg

En dag i november för två år sedan hämtade
vi en liten skäggig hundvalp på Classic
Dream’s kennel, en liten valp som skulle visa
sig bli ”a match made in heaven” för mig.
Inte nog med att vi har samma humor, vi har
även nästan samma ”frisyr”!

När årets Quasis Memorial gick av stapeln
kände jag ändå att vi var så bra förberedda
som vi, med våra förutsättningar, kunde
vara. Men så nervöst det var, vår första
start i ÖKL...
Första släppet för Valter är oftast lite trevande då det tar några minuter innan han
är med på att det är jaga vi skall göra. Men
den dagen var även det första släppet bra,
jag kände att han lyssnade på mig och hade
järnkoll på vad jag ville och vart vi skulle.
Han gick stort och fint OCH hade inte en
tanke på partnern, puh jag kostade på mig
att börja andas.
Så kom andra släppet, som var magiskt.
Valter jagade som han vore en gammal
erfaren hund och gick perfekt i vind. Det
kändes som jag bara behövde byta riktning
med kroppen så var han med på noterna
och jagade dit jag ville.

Valter, som han döptes till, är en hund med
hög energi och en stor arbetskapacitet.
Redan första året märktes att han var en
hund utöver det vanliga. Men enkel är han
inte alltid, rätt galen faktiskt och det är bland
annat det, som jag älskar med honom.
Domaren på hans första jaktprov i UKL var
nog den första som anade att det glimmade
av guld därunder den raggiga pälsen, mellan
perioder i släppen, då han mest ville leka
med partnern och agerade döv på mattes
visslingar och gastanden!
Men vi lyckades få en 2:a i UKL (efter 4:a
försök).
Vi startade redan förra året på Quasis
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Stort, energiskt och med fin reviering. Jag
kom på mig med att faktiskt kunna njuta
lite av stunden, vilken hund.
I sista släppet kom fågelsituationen.
Smack, så tvärstod han. Alla som varit med
om det, vet hur otroligt spännande det är!!
Han löste det fint och efter situationen blev
det kastapport. Vi HAR tränat och tränat
apportering, men Valter vill gärna rulla lite
på bytet och kan få för sig att droppa fågeln
vid mina fötter. Men denna dag var matte
på tårna och snabb som en kobra, fick
fågeln i handen.
Jag trodde det var färdigt och tårarna kom så duktig han hade varit, men domaren sa
att hon gärna ville se en fågelsituation till..
Suck, hur lätt blir det?! Släpper Valter och
inom en minut står han igen, jag ger resningskommando och han går på en låång
löpa, står om och upp går en fin fasan!!
Den lycka som kommer efter en sådan dag
är obeskrivlig. Jag och hunden har haft en
fantastisk dag där vi verkligen kändes som
ett team. Vi gjorde detta ihop. Vi jobbade
tillsammans.

Många har haft samma upplevelse som
vi - med ett fantastiskt arbete och gått för
mkt höga poäng, men tvärtemot oss, haft
stolpe ut. Denna dag var även turen på vår
sida.
Efter att ha stretchat Valter och utfodrat
både mig och honom, vilade vi en stund,
jag var helt slut i huvudet och vi höll på att
missa prisutdelningen. Vilket var ju tur att
vi inte gjorde!
Domarens skriftliga kritik
”Jagar i samtliga släpp under dagen i
utmärkt fart, stil och reviering. Ett mycket
samstämt ekipage. Står stramt i bräskmark och gör ett utmärkt arbete på lång
löpa. Lugn i flog och skott.
Kastapport: Lugn i kast och skott, något
hårdhänt, snabb avlämning. Betyg 8.
Föraren anmäler nytt stånd. Hunden går
villigt på kommando, gör återigen ett
utmärkt, väl anpassat löparbete. Står om
och trycker sedan upp en fasan. Helt lugn i
skott och flog. En mycket duktig förare och
en imponerande hund!”
Betyg en 9:a!!

Valter står för fasan
Foto: Rolf Ryberg
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uppfödare Pernilla Ryberg, vinnare Lotta
Hjelm med Valter och domare Anki Skrucha
Foto: Monika Madeyska Wennerberg

När domaren läste upp sin kritik, som var

Det som ändå är lite skrämmande är att,

mycket längre än det på jaktkortet, så

pang, så åker vi upp i elitklass och nja, vi

fattade jag nog inte vad hon sa egentligen,

är inget elitekipage ännu... Men träning

jag blev som bombad i huvudet och det tog

har ju lönat sig förut, eller hur?!

flera dagar att landa i resultatet. Det var
egentligen när alla gratulationerna kom, som
jag förstod att det var rätt bra… faktiskt.
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Revieringskurs
på Gotland
I detta nummer besöker vi
revieringsgänget på Gotland, som
har pratat om vind i 10 år och
intervjuar Sigrid Agenäs

Vilka är revieringsgänget?
Marcus Niklasson Ruhne, Johan Olofsson
och Sigrid Agenäs

Marcus visar vindriktningen

När och hur började det?

Foto: Kerstin Holm

Den första kursen hölls på våren 2008 och
det var en valpträff för tre weimaranerkullar

Jag ville också erbjuda mina valpköpare en

som var födda på våren 2007; en från

introduktion till vad hundförarens uppgift är

Snaiper’s, en från Scuba’s och en av mina

när hunden jagar på fält, jag hade varit med

(Sigrids) kullar, Wellieson. Bakgrunden var att på sådana träningar i England när jag
Kadi föreslog en gemensam valpträff för våra bodde där med mina hundar några år
kullar, att jag ville att mina valpköpare skulle tidigare och visste ingen som erbjöd det i
introduceras till att gå med sina hundar på

Sverige. Weimaraner är en av de raser där

fält just på Gotland och att Marcus som hade det spelar väldigt stor roll vad föraren gör när
mamman till Scuba’s kullen och Joe som

hunden skall jaga, eftersom hundarna ofta

hade en hund från min tidigare kull hade
tillgång till fina marker på Gotland och gärna

är väldigt följsamma. Det var extremt häftigt
under den kursen att se en massa ettåriga

ville hjälpa oss med detta. Det hade aldrig

weimaraner som inte hade någon aning om

gått att få till utan dem.
Det var kombinationen av relativt jämn vind,
som gör det lite lättare för hundförarna, att

vad de skulle göra på fält ta stora steg
framåt. Det blev så tydligt; när förarna gjorde
rätt gjorde hundarna rätt.
Vi hade förstås hoppats att det skulle funka
men aldrig kunnat tro att det skulle vara så
tydlig effekt.

den fågel som finns i marken är vild och
frånvaron av stora vägar som gjorde att just
Gotland lockade.
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Vad är målet med kursen?
Målet med kurserna är att hundförarna skall
utveckla sin förmåga att stötta hundarna när
de arbetar på fält och kunna planera släppen
så att de maximerar chansen att ta vara på
de viltkontakter marken erbjuder och att de
skall få ut potentialen i sin hund.

Jämn vind eller jämt vind på Gotland
foto Katarina Abrahamsson

Vad går kursen ut på? Vad kan
deltagarna förvänta sig?
Vi fokuserar på arbetet fram till fågel och
pratar mycket om vind, fart, vidd och
reviering. Vi varvar teori i lektionssal med att
man släpper egen hund och även tittar på
och diskuterar andra kursdeltagares hundars
arbete.

Vilka riktar ni kursen till?

Hur blåser det?

Alla! Vår bakgrund är att introducera hund-

foto Kerstin Holm

ägare som aldrig har hållit på med stående
fågelhund eller jakthund över huvud taget
och vi känner fortfarande varmt för att
välkomna nya personer till att jaga på fält
men det är lika roligt att träffa erfarna förare.
Vi tycker att de bästa kurserna är de där det
är stor variation på förarnas erfarenheter,
hundraser och hundarnas ålder. Då blir det
mer att diskutera eftersom man får se så

Planerar inför släpp

många olikheter.

foto Elisabeth Gilek

Vilka förkunskaper krävs för att
delta?
Man behöver inte ha några förkunskaper alls
vad gäller jakt eller att föra hund på fält.
Hunden måste dock ha god grundlydnad
för att kunna vara med på kurserna, den
skall veta vad den heter och vad nej och hit
betyder – annars är det inte meningsfullt
att ha den lös. Det blir viktigare ju mer jaktlust hunden har och det har hänt att vi har

Känner in vinden
foto Kadi Harjak
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kopplat hundar efter ett par släpp och att de

hade förstått, lärt oss att dubbelkolla och

helt enkelt inte har fått vara lösa mer under
kursen.

trippelkolla att alla kursdeltagare har med sig
de viktigaste grunderna innan de åker hem.

Vad hoppas ni att kursdeltagarna
tar med sig från kursen?

Hur ser era framtidsplaner ut?

Att det är roligt att föra hund på fält och en
massa idéer om hur de kan utveckla sig

det är vad vi klarar av att planera in.

Planen är att erbjuda 2-3 kurstillfällen per år,

själva och sin hund. Hur mycket man vinner
på att aktivt föra sin hund istället för att bara

Vad motiverar er att fortsätta?

gå bakom och titta på när hunden jobbar.

Min egen främsta motivation är att få vara

Att man aldrig blir fullärd.

med och se glädjen hos hundar och förare
när de kommer på hur fältarbetet skall gå till.

Något värdefullt ni har fått
tillbaka eller lärt er från några
av genomförda kurser?

Det finns en massa hundar som har det som
krävs för att bli en duktig jakthund men
förarna vet inte vad deras uppgift är och
hundarna ser mycket sämre ut än vad de
egentligen är. Det är så roligt att se när

Massor. Vi lär oss förmodligen mer, varje
kurs, än vad deltagarna gör. Ett konkret

hundarna tar för sig och föraren känner
självförtroende i att hunden ändå är under

exempel är att vi inte var så noggranna med
lydnaden på de deltagande hundarna de
första åren, särskilt unga hundar fick gärna

kontroll!

vara med även om de var lite oborstade.
Efter att ha sett en del av de hundarna som

Att ha kurserna är också på sätt och vis ett
substitut för att ha nya egna hundar att jobba
med. Jag har inte tid att ha så många egna
hundar men tack vare kurserna får jag se

vuxna har vi dock blivit mycket mer
noggranna med lydnaden. Om hundarna får
springa hur som helst som unghundar blir

och ”känna på” många hundar och samlar på

det ingen riktig ordning på söket och de blir

mig erfarenheter som jag själv har nytta av.

inte effektiva jakthundar som vuxna. Vi har
också sett faran med att låta unga hundar
med mycket spring i benen gå tills de är
trötta. Det slutar nästan alltid med en vuxen
hund som jagar i måttligt tempo och det kan
man inte reparera. Förutom sådant som vi
lär oss om hundarna lär vi oss ju hur folk
är och vilken typ av stöd och instruktioner
som hjälper olika personer bäst. Vi har efter
några överraskningar med kursdeltagare
som kommer tillbaka på en andra och tredje
kurs, där det visar sig att de har missat något
viktigt på första kursen som vi trodde alla
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Äntligen lös
foto Kerstin Holm

Styrelsen informerar
Medlemskap i SWeiK
Vi måste anpassa oss till Dataskyddsförordningen
Dataskyddsförordningen gäller som lag i EU från och med den 25 maj
och ersätter då personuppgiftlagen PUL. Lagen kommer att innebära
förändringar för alla som behandlar personuppgifter,
t.ex. i medlemsregister.
För att SWeiK ska ha rätt att hantera dina personuppgifter i medlemsregistret och i klubbens aktiviteter måste du från och med nu lämna ditt
godkännande i samband med att du förnyar ditt medlemskap.

Vi gör om hanteringen av betalningar
För att förenkla administrationen av betalningar i klubben ska vi införa
en ny rutin som är baserad på en webb-shop. Du kommer alltså att få
köpa medlemsskap i en webb-shop och samtidigt godkänna att SWeiK
får hantera dina personuppgifter.
Du kommer att finna mer detaljer om den nya rutinen på
https://sweik.se
Vi hoppas att du har möjlighet att betala med Swish till SWeiK eftersom
det innebär minst krångel för klubbens funktionärer.
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Då åkte vi till Danmark
Text: Anders Sundvall

.. men först till Tidaholm
Det börjar i juni, i Tidaholm där det skulle
arrangeras fullbruksträning. Ett återbud
som annonserades ett par dagar före
träningshelgen ledde till att jag och Immo
fick plats. Hoppsan!
Träningen ordnades så att man skulle få
prova på helheten i ett fullbruksprov. En
fantastiskt lyckad helg som gav mersmak!

Sommaraktiviteter och
höstfunderingar

Anders och Immo
Foto: Annette Laursen

I juli blev det start på SWeiKs prov i eftersöksgrenarna och Immo visade fortsatt
talang för sök och apportering så det vore
väl skoj att få göra fler bruksaktiviteter
under hösten.

Vad finns i Danmark?
Jag googlade och hittade info om Fuldbruksprøver i Danmark, en organisation som
bara arrangerar fullbruksprov. Prov med upp till

12 ekipage på varje anordnades på 7 olika
Jag höll utkik och hittade Vorstehplatser och det ekipage som hade högst poäng
klubbens 100-års-jubileums-fullbruksprov.
vid respektive prov blev inbjudet till säsongsfinal.
Njaä, det var nog inte läge att försöka
komma dit med sin Weimaraner. Sedan
hittade jag ett prov i Värmland men det
var fulltecknat med en kö av reserver.
Jahaja, vid träningen hade de faktiskt
talat om att intresset för fullbruksprov var

Nu var det så att de hade ovanligt få
anmälningar till årets prov, det var faktiskt bara
två av proven som var fulltecknade, så de
annonserade att efteranmälningar till årets sista

prov var välkomna. Jag skickade in en intresmycket mycket större nu än förr. Några
seanmälan - om de inte fick provet fullsatt med
andra fullbruksaktiviteter hittade jag inte.
kvalificerade danskar så ville jag gärna komma
Då minns jag att någon hade nämnt
dit. Så kom det sig att Immo fick en startplats.
Danmark.
Hoppla!
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Planen
Lämna hunden att sitta kvar vid smygjakt var

Immo är en unghund och jag hade inga

illusioner om att han skulle kunna få godkänt ett moment där jag tvivlade starkt på Immos
på alla moment, men ju bättre det går desto

förmåga. Han hade ju knappt varit borta från

skojigare är det. Tänkte jag.

husse så länge någonsin! Det blev alltså

Provet var bara ett par veckor efter inskickad intensivträning på kvarsittning i skogen, ett
anmälan så nu fick jag lov att tänka till. Vad

par/tre gånger varje dag. (Med varierande

bör vi träna? Vad måste vi absolut träna? Vi

resultat)

hinner inte träna på allt så vad kan funka
Viltspår - Vid träningen i Tidaholm gick Immo

utan att träna?

sitt första blodspår. Han gick med hög nos
Apportering på vatten är Immos paradgren,

och hittade snabbt alla möjliga dofter som

det älskar han och det har han gjort ganska

var mer intressanta än spåret och misslycka-

mycket under sommaren. Långa och korta,

des katastrofalt. Det blev alltså hög prioritet

med och utan kast, synliga och dolda...

på spårläggning och det behövdes några

Eftersom de brukade funka kanonbra

spår innan han gick med nosen i backen hela

skippade jag träning på det.

spåret utan tappt.
I det stora hela var det väl en ganska

Släpspår har alltid funkat bra. Visserligen

värdelös plan, alla vet ju att man ska träna

hade han bara gjort ett enda långt spår med

långsiktigt och kontinuerligt. Men sådan är

räv men eftersom det gick klockrent så

jag. Jag är med på bra aktiviteter som t.ex.

skippade jag träning på det.

Weimaranerlägret och får en massa inspiration men inspirationen räcker tyvärr inte till
att fortsätta med träning på egen hand.

Träning i fält- och fågelarbete struntade jag
i eftersom jag ändå inte räknade med några
framsteg på så kort tid. Immo var inte mogen

Redo eller ej - Då åkte vi

och jag räknade med att det kunde dröja

Vi styrde mot Legoland med färja från

ännu ett år innan hans arbete på stubben

Göteborg till Fredrikshavn och boende i Vejle.

skulle börja komma igång.

Vi kom dit dagen före provstart och instal-

På det sättet resonerade jag om varje

lerade oss i en väldigt trevlig liten källarlä-

moment i provet och kom fram till att det

genhet som dessvärre var fuktskadad och

behövdes extra mycket träning på ett par

troligen inte så hälsosam att bo i. För sent att

saker.

hitta något annat.
Immo var orolig hela natten.
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Första dagen
Provdagen började med en trevlig frukost-

Efter lunch var det fältprov. Det hade regnat

stund hemma hos markägaren innan tre

ordentligt under förmiddagen men nu var det

hornblåsare spelade för provstart.

i stort sett uppehåll. Provmarken var odlad
med betor och varken jag eller hunden hade
gått i sådant förr, men jag hade ju ändå
ingen förhoppning på några poäng så det
var bara att gå ut och ha roligt så länge det
varade.
Blasten var knähög och jag halkade genast
på en beta och störtade raklång in under

Hornblåsare spelar för provstart
Foto: Annette Laursen

Första momentet var släpspår med räv och
jag släppte iväg Immo på spåret, ganska säker på att det skulle bli godkänt men kanske
inte med högsta poäng. Han vände tillbaks
till start så snart spåret gick bortom synhåll

blasten. Bra start… Därnäst stötte Immo upp
rapphöns och domaren kallade in ett annat
ekipage. Nåja, jag har faktiskt varit med om
ett ännu kortare släpp i mitt tidigare hundliv. Jag burade in Immo och följde med som
åskådare. Tills jag fick veta att det var vår tur
igen!?! Oj! Jag trodde att han var diskad!

från mig! Och sedan samma sak två gånger
till. Oj oj!
Nästa moment var apportering på vatten.
Skönt! Det kommer att gå som en dans.
Han simmade ut lika entusiastiskt som
vanligt men vände plötsligt tillbaka och
började söka i vassen på startsidan av sjön.
Vad är det som händer?!? Jag kände att det
inte skulle funka så jag avbröt i stället för att
försöka med omstart.
Ingen bra start för laget från Sverige…

Immo i blasten
Foto: Annette Laursen
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Immo flyger fram
Foto: Annette Laursen

Så det var bara att kuta tillbaka och hämta

Andra dagen

Immo. Nu jobbade han på jättebra med

Den andra dagen började med frukost

reviering och han riktigt älskade att söka

hemma hos provledaren och fortsatte med

i den höga blasten. Tur att vi slapp gå på

de tre momenten smygjakt, stanna kvar

stubbåker.

och sök i skog som genomfördes i en följd.

Mot slutet av dagen står han stramt och

Stanna kvar som vi ju hade tränat på gick

skyttarna skyndar fram. Lite nervös blev

bokstavligt talat åt skogen. Men smygjakt

jag allt. Det blev en kort avance, upp flög

och skogssök gick utmärkt.

ett tiotal rapphöns bara några meter

Lugn på pass är ju “bara” att apportera

framför oss och Immo satte sig direkt.

tre fåglar efter lite fördröjning. Det var i

Strax därefter lyfte ännu en höna och

alla fall vad jag tänkte innan provet men

sedan en till. Hatten av för Immo som satt

eftersom det hade varit upp-och-nedvända

kvar trots allt. Apporten gick bra och

världen hittills hade jag nu inga förutfatta-

överraskande nog blev det godkänt och till

de meningar. Immo sitter dock lugn i kast

och med ganska bra poäng på fält.

och skott tills han får lov att apportera.

Första dagens resultat blev alltså precis

Kommer snabbt tillbaka men packar om

tvärtemot vad jag hade väntat.

fem meter framför mig. Vadnudå?!
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Orsaken till ompackningen förstår jag när
han hade lämnat av fasanen och släppts på
nästa apport. Då gick han bara fem meter
till ompackningsplatsen för att hämta kråkan. Den tredje fågeln hämtades på normalt
sätt.
En hornblåsare följde med på viltspåret och
Glad husse och nöjd hund efter lyckat fältmoment

spelade fanfar vid spårslutet. Heja!

Foto: Annette Laursen

Resultatet
Som väntat blev det varierande resultat på

I stort sett är jag nöjd med insatsen och

de olika momenten och oväntade resultat i

väldigt nöjd att vi överhuvudtaget gjorde

vissa fall.

resan. Vi lärde oss en hel del och kanske

Immo var inte tillräckligt tränad inför alla

återvänder när både hund och husse är något

uppgifter men eftersom provet inte var

år klokare. En weimaraner som är tränad för

fullbokat kunde jag med gott samvete och

uppgiften kan absolut få fina resultat, några i

stor glädje ta startplatsen. Vi fick ett väldigt

SWeiK har ju redan gått till pris.

varmt mottagande av provledning, domare

- Bara att börja träna!

och de övriga deltagarna.

De tre hornblåsarna avslutade provet med stil.

Lugn på pass
Foto: Annette Laursen
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CHAMPIONGALLERI 2018
Internationella championat
C.I.B. FI UCH J SE UCH SE VCH Free Will’s Norma SE30123/2012
Tik, kh
E. C.I.B. DK UCH SE JCH SE UCH SE VCH Landsbygdens Retur S34432/2006 K
U. C.I.B. NORD UCH SE JCH SE VCH Teamdiva’s Wilja-Af-Quasi S60684/2007 K
Uppfödare: Degerman Jenny , Lundberg Hans , Varuträsk 226 , 93198 Skellefteå
Ägare: Pettersson Anders, Sjöström Helena
Ny titel: C.I.B.

C.I.E. NO V-16 SE JV-15 Mimmtrix Agnieszka Af Susan SE34737/2014
Tik, kh
E. AZ CH CY CH ME CH MK CH Camelot’s Some Like It Hot AKCSR63186601
U. C.I.E. FI V-12 J NORD V-15 SE V-11 SE V-14 Mimmtrix Susan S48757/2009 K
Uppfödare, ägare: Erixon Mimmi, Ljur Osdal 1, 44794 Vårgårda
Ny titel: C.I.E.

Jaktprovschampionat
C.I.B. DK UCH J SE UCH Scuba’s Number One Hundred SE40831/2013
Tik, kh
E. NL CH Fly Me To-The-Moon Von Silberweiss LOF34317/5471
U. SE JCH SE UCH Scuba’s Kiss The Boys Goodbye S47117/2008
Uppfödare, ägare: Niklasson Ann-Christin, Niklasson Niclas, Gröndalsvägen 16, 38750
Köpingsvik
Ny titel: SEJCH

Viltspårprovschampionat
J SE JV-14 SE VCH Greyberry’s Facán SE21672/2014
Hund, kh
E. J SE VCH Greyberry’s Mauser S15660/2008 K
U. J SE VCH Granitehill Rococo Red SE14131/2012 K
Uppfödare: Persson Katarina , Hansson Jonas , Bäckaskogsvägen 20 , 29034 Fjälkinge
Ägare : Liljeqvist Bettina
Ny titel: SEVCH
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CHAMPIONGALLERI 2017
Internationella championat
C.I.B. DK UCH J SE UCH Scuba’s Number One Hundred SE40831/2013
Tik, kh
E. NL CH Fly Me To-The-Moon Von Silberweiss LOF34317/5471
U. SE JCH SE UCH Scuba’s Kiss The Boys Goodbye S47117/2008
Uppfödare, ägare: Niklasson Ann-Christin, Niklasson Niclas, Gröndalsvägen 16, 38750
Köpingsvik
Ny titel: C.I.B. C.I.E.

C.I.E. DK V-16 SE V-16 Lockfågelns Barbera d’Alba Elena SE30229/2013
Tik, kh
E. C.I.E. NORD V-12 NORD V-16 SE V-13-14-15 SE V-16 SE VCH Warrior’s Song Imperium Star
SE13136/2012
U. FI JV-09 J NORD JV-09 SE V-12 SE V-13 SE VCH Lockfågelns Lotus Elite S64600/2008

Uppfödare, ägare: Källberg Mia, Östanbäck 130, 73396 Sala
Ny titel: C.I.E.

C.I.E. DK V-16 J NO V-16 NORD V-16 SE V-16 Weimstars Famous Cat Af Isolda SE30614/2013
Tik, lh
E. Baron Of Cira’s Dream NHSB2701010
U. Nanna S54834/2009
Uppfödare, ägare: Svensson Sara, Rullharvsgatan 2 E, 43147 Mölndal
Ny titel: C.I.E.

Jaktprovschampionat
C.I.B. NO UCH SE JCH SE UCH SE VCH Harmaahallan Vip To Classic Dream SE63977/2010
Tik, kh
E. C.I.T. Mojo’s Vini Vidi Vici AKCSR17431901
U. SE VCH Classic Dream’s Silver Sorbet S35616/2003
Uppfödare: Miranda Forssell Finland
Ägare: Ryberg Pernilla, Ryberg Rolf
Ny titel: SEJCH
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CHAMPIONGALLERI 2017
Utställningschampionat
C.I.B. FI UCH J SE UCH SE VCH Free Will’s Norma SE30123/2012
Tik, kh
E. C.I.B. DK UCH SE JCH SE UCH SE VCH Landsbygdens Retur S34432/2006 K
U. C.I.B. NORD UCH SE JCH SE VCH Teamdiva’s Wilja-Af-Quasi S60684/2007 K
Uppfödare: Degerman Jenny, Lundberg Hans, Varuträsk 226, 93198 Skellefteå
Ägare: Pettersson Anders, Sjöström Helena
Ny titel: FIUCH

C.I.T. EE CH FI UCH SE JCH SE UCH SE VCH Snaiper’s Luke S56120/2009
Hund, kh
E. C.I.B. DK UCH SE JCH SE UCH SE VCH Scuba’s Inchmurrin S23775/2006 K
U. J SE VCH Kilesands Ripa S23116/2002 K
Uppfödare, ägare: Harjak Kadi , Holländargatan 40, 1 Tr, 11359 Stockholm
Ny titel: FI UCH

DK UCH HU CH SE UCH Halston Get On My Feet METWEIM109/15
Hund, kh
E. Bromhund High Fidelity ANKC4100084515
U. Granitehill Not For Sale METWEIM190/09
Uppfödare: Nacsa Agnes Ungern
Ny titel: SE UCH

J SE UCH SE VCH Jerikogårdens Time For A Change SE11268/2014
Hund, kh
E. SE VCH US CH Driftwood’s Time Out Of Mind SE66526/2010
U. J NO UCH SE UCH SE VCH Jerikogårdens Baccara S12059/2008
Uppfödare, ägare: Eriksson Lisbeth, Jeriko 2, 66991 Deje
Ny titel: SE UCH
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CHAMPIONGALLERI 2017
Viltspårprovschampionat
J SE VCH Granitehill Rococo Red SE14131/2012
Tik, kh
E. HU CH Granitehill Nine One One METWEIM188/09
U. Gunalt Moschino METWEIM75/H/08
Uppfödare: Nacsa Agnes Ungern
Ägare: Hansson Jonas
Ny titel: SE VCH

J SE VCH Greyberry’s Hindö SE22958/2015
Tik, kh
E. DK UCH Hot Shoot’s Falco DK13236/2005
U. J SE VCH Greyberry’s Beretta S15658/2008
Uppfödare: Persson Katarina, Hansson Jonas, Bäckaskogsvägen 20, 29034 Fjälkinge
Ägare Hansson Katarina
Ny titel: SE VCH

SE VCH Weimstars Tequila Af Gaia SE36972/2014
Tik, kh
E. NL CH Fly Me To-The-Moon Von Silberweiss LOF34317/5471
U. J Gaia Scandinavia Fala Love’A SE14325/2012
Uppfödare: Svensson Sara, Rullharvsgatan 2 E Lgh 1001, 43147 Mölndal
Ny titel: SE VCH

SE VCH Woksebs Uncle Buck SE20757/2015
Hund, kh
E. J Fresh Lemon Alive Silver SE12792/2014
U. FI UCH SE JCH SE UCH SE VCH Quadet Damit SE60071/2010
Uppfödare: Beskow Elisabet, Beskow Anders, Södra Sundsvägen 189, 61074 Vagnhärad
Ägare: Modin Svante
Ny titel: SE VCH
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CHAMPIONGALLERI 2017
Viltspårprovschampionat
SE VCH US CH Silhouette’s Priority Lane SE17291/2016
Hund, kh
E. US CH Silhouettes Lifeinthefastlane AKCSR49909602
U. US CH Silhouettes Heavens To Betsy AKCSR63141001
Uppfödare: Cassidy Cindy & Bruce Usa
Ägare: Eriksson Mimmi
Ny titel: SE VCH

SE VCH Classic Dream’s Lira SE41151/2015
Tik, kh
E. C.I.B. & C.I.E. HU CH PL CH RO CH RS CH SL CH Caramel Love De Donawitz CLPVOK8171/12
U. J SE VCH Classic Dream’s Camarillo Brillo SE13449/2010

Uppfödare: Ryberg Pernilla, Ryberg Rolf, Älviksholms Gård, 66195 Värmlands Nysäter
Ägare: Carlander Jenny
Ny titel: SE VCH

J SE VCH Wilhelmine Szara Sfora SE48891/2015
Tik, kh
E. Bero Vom Feuerbach VDH105/13
U. PL CH Udra Imperium Star PKRVII-12848
Uppfödare: Biernacki Marek Polen
Ägare: Madeyska Wennberg Monika
Ny titel: SE VCH

SE VCH Mimmtrix Erik Af Tessie SE17041/2016
Hund, kh
E. LPI SE VCH Mimmtrix Stig Af Sydney SE35531/2010 K
U. Grey Classic’s Kissmebabe SE50296/2014 K
Uppfödare: Erixon Mimmi , Ljur Osdal 1 , 44794 Vårgårda
Ägare: Kärnegård Anette
Ny titel: SE VCH
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CHAMPIONGALLERI 2017
Viltspårprovschampionat
SE VCH Mimmtrix Houston SE22596/2014
Hund, kh
E. SE VCH US CH Driftwood’s Time Out Of Mind SE66526/2010 K
U. Carnmellis Polly Flinders SE42042/2011 K
Uppfödare: Erixon Mimmi , Ljur Osdal 1 , 44794 Vårgårda
Ägare: Nilsson, Johanna
Ny titel: SE VCH

NO JV-17 NO V-17 RLD N SE JV-17 SE VCH Lockfågelns Steal The Show SE54619/2016
Tik, kh
E. C.I.E. NORD V-12 NORD V-16 SE V-13-14-15 SE V-16 SE VCH Warrior’s Song Imperium Star 		
SE13136/2012 K
U. NO JV-13 Skyttens Verdandi Af Granit SE13580/2013 K

Uppfödare: Källberg Mia , Östanbäck 130 , 73396 Sala
Ägare: Strand, Britt-Marie
Ny titel: SE VCH

SE VCH Weimstars Lioness Af Isolda SE30616/2013
Tik, lh
E. Baron Of Cira’s Dream NHSB2701010
U. Nanna S54834/2009
Uppfödare: Svensson Sara, Rullharvsgatan 2 E, 43147 Mölndal
Ägare: Tihinen Liisa
Ny titel: SE VCH
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