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Verksamhetsberättelse för Svenska Weimaranerklubben 2009 
 
Styrelsen för Svenska Weimaranerklubben får härmed avge följande redogörelse för tiden 
från 2009-01-01 till 2009-12-31: 
 
Styrelsen har bestått av: 
 
Ordförande   Mikael Johansson 
Vice ordförande, ordinarie ledamot Camilla Liljekow 
Sekreterare, ordinarie ledamot Mia Källberg 
Ordinarie ledamot  Louise Andrén 
Ordinarie ledamot  Micke Svedberg 
1:e suppleant   AnnSofie Erixon  
2:e suppleant   Joakim Svedin  
 
Kassör (extern)  Kristina P Granath 
 
Revisorer Ordinarie  Svante Modin 
                                                                       Jakob Arvidsson 
                              
                        Suppleanter  Birgitta Wilhelmsson 
                                                                       Anna-Maria Stääv 
 
Valberedning   Kicki Ellström (sammankallande)      
                                                                       Pernilla Ryberg 
   Ted Karlsson 
 
 
Kommittéer: 
 
PR   Jakt & Jaktprov 
Louise Andre´n        Karin D Ekh  (Sammankallande) 
   Maria Qvarnström (Viltmästare) 
   Annsofie Erixon (Jaktprovssekreterare) 
Utställning 
Mia Källberg     Avelsråd 
   Anci Niklasson        
   Elisabeth Beskow  

Mia Källberg 
  

 
Styrelsens arbetsutskott (AU) har bestått av ordförande, vice ordförande och sekreterare. 
 
Styrelsen har hållit 13 ordinarie styrelsemöten, samtliga har avhållits som telefonsammanträden. Utöver det 
har delar av styrelsen träffats i samband med en klubbfunktionärshelg i april och vid klubbmästerskapet i 
oktober. Klubbfunktionärshelgen genomfördes den 17-19 april. Arrangemanget var förlagt till Anders 
Landins anläggning utanför Trollhättan. Fredag till lördag deltog styrelse, kassör, web- och 
tidningsredaktörerna. Lördag till söndag deltog ordförande, jaktprovssekreterare och provledare. Det var 
mycket värdefullt att träffas på detta sätt och planera verksamheten och samtliga deltagare var överens om att 
arrangemanget bör återkomma. 
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VERKSAMHETER 
 
Årsmötet avhölls på Yddinge Värdshus 2009-03-22. 
 
Registrerade individer 
Under år 2009 har totalt 13 kullar med 75 korthåriga och 12 långhåriga valpar registrerats. Därutöver har 
fyra korthåriga weimaraner importerats, två hanar och två tikar och 1 långhårstik importerats.  
 
Avelsrådet (AR) 
Flera uppfödare, såväl tik- som hanhundsägare har under verksamhetsåret kontaktat AR för rådgivning. Fem 
tikägare har fått täckhundsförslag från AR.  
 
Uppfödarmötet avhölls i samband med årsmötet 2009-03-22 på Yddinge Värdshus. Under verksamhetsåret 
har avelsrådet haft fem protokollförda telefonmöten. AR har under året fört statistik över bl a 
egenskapssiffror och inavelskoefficient. Två personer i AR deltog i SKK’s Avelsrådsutbildning steg II i april 
2009. 
 
Valphänvisning och omplacering 
Birgitta Wilhelmsson har varit ansvarig för valpförmedling, omplacering och att svara på frågor om vår ras. 
Till henne har nio planerade valpkullar har anmälts för valphänvisning varav sex resulterade i kullar, tre av 
tikarna gick tomma. De sex kullarna omfattade totalt har 66 valpar (28 hanar och 38 tikar). Vidare har fem 
omplaceringar förmedlats.  
 
PR 

WeimaranerNytts redaktörer har växlat under året. Camilla Liljekow och Zandra Öjring inledde med nr 1 
och gjorde även en heroisk insats med nr 3. Inger Nilsson som var redaktör för nr 2 valde att avstå vidare 
redaktörskap. En ny redaktör fann vi till slut i Nina Robertsson som gjorde ett fint julnummer, nr 4. I 
tidningen har vi under året kunnat läsa om bla 30-årsjubileumet med Odelat Jaktprov och 
Jubileeumsutställning, intressanta medlemsintervjuer, kennelintervjuer, statistik och trevliga reportage från 
provverksamheten samt även träningsgruppsverksamheten runt om i landet. 

På SKF´s initiativ togs en ny Rasfolder fram. 4-färg, 4 sidor varav baksidan avsedd för information från 
SKF. Vi fick in många fina bilder från fotografer/medlemmar som vi fick använda. Dessa bilder är tillåtna att 
använda enkom för denna Rasfolder. Texten redigerades i samarbete med uppfödarna. Rasfoldern trycktes i 
1000 ex. Rasfoldern blev färdig till jaktmässan på Elmia. 

Rasmonter anordnades i samband med jaktmässan GameFair på Elmia, i samarbete med de andra 
rasklubbarna inom SKF. Vi deltog även i de dagliga rasparaderna. 

På Scandinavian Game Fair i Axbergshammar hade klubben ingen monter men väl en medlem på plats. 
Eva Bjärred deltog i rasparaden och fanns på plats med hund och Rasfoldrar. 

Tidningen Hundsport gjorde en rasspecial-artikel om Weimaranern i nummer 7-8. Klubben fick 
möjlighet att skicka in fotografier som tidningen kunde välja bland. Klubben hade en halvsides-annons i 
samband med artikeln. Annonsen togs fram av klubben + 10 uppfödare som önskade deltaga. 

Till webshopen gjorde klubben ett inköp av designade Dummies. Zandra Öjring tillverkade dummies 
med klubbens logotype på. Vi köpte in 10 st: 5 st med SWeiK-märket och 5 st med Jubileumsmärket. 
De 5 Jubileumsdummies var gåvor till jaktprovsdomare på Jubileumsprovet.  

Jubileumsboken gick till tryck under maj 2009, 400 exemplar trycktes. Boken har sålt i 48 ex. 5 böcker 
gick till Inger Nilsson som betalning för arbetet med boken, 1 st i gåva till SKK. 
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30-årsJubileumet har upptaget stor del av PR verksamheten under året. Klubben fick flera nya sponsorer 
till Jubileumet vilket gjorde att vi kunde dela ut mycket fina priser till vinnare både på jaktprov och 
utställning. Klubben tog fram en Jubileumspins till alla medlemmar som deltog, fina pokaler och 
medaljer till de som vann i utställnings- respektive jaktprovsklasser.  

Julklappar skickades ut till alla domare som ställt upp på klubbens ordinarie prov. Julklappen var i år en 
ryggsäck/game bag. 
Klubbens hemsida har varit en viktig kanal för information till medlemmar och andra med intresse för 
vår ras och vår verksamhet. Hemsidan har under året skötts av Anders Sundvall. Under 2009 har 
hemsidan haft totalt 35.000 besök, i genomsnitt 96 besökare per dag, varav 36 unika. I genomsnitt 
tillbringar besökarna 3 minuter på sidan vid ett besök och de 5 mest besökta sidorna har varit de som 
visar, i rangordning; Valpförmedling, Uppfödare, Om Weimaranern, Aktiviteter samt Klubben.  Antalet 
besök var, naturligt nog, avsevärt fler under juli-oktober jämfört med lågsäsong. 
 
Flera sponsorer har knutits till SWeiK; Regiondjursjukhuset i Helsingborg, Snappy Solutions, Carl 
Lamm/Ricoh som med sponsring varit klubbens sponsorer enligt fastställda kriterier. Sponsring i form av 
priser till KM/30-årsJubileumet mottogs från Regiondjursjukhuset i Helsingborg, Snappy Solutions, Carl 
Lamm/Ricoh, Naturbokhandeln, Lockfågelns Kennel, Svenska Jägareförbundet, Royal Canin, Hedeby Zoo, 
Hundshoppen Forshaga, Brukshundcenter i Uppsala och Saga Form. 
 
Utställningsverksamhet 
Den 4 oktober 2009 genomförde SWeiK sin Jubileumsutställning i anslutning till Jubileumsprovet på Öland. 
Deltagare kom från Sverige, England, Norge och Danmark. Domare var Julie Turner och Gil Simpson från 
England. Det var 31 deltagande KH. 
 
Utställningsresultat 
Här redovisas BIR och BIM på svensk vinnarutställning, SKF och SWeiK utställningar under 2009 samt 
World Dog Show : 
 
21 mars, Malmö (Svensk Vinnare) 
BIR korthår- SE V-07 SE VCH SE V-09 Lockfågelns Klöver Dam, äg: Mia Källberg 
BIM korthår-  INT UCH NORD UCH NL CH SE JCH SE VCH NORD V-06 SE V-09 Classic Dream’s 
Quasimodo in Grey, Äg: Rolf o Pernilla Ryberg 
 
BIR långhår- SE VCH SE V-06 SE V-08 SE V-09 Yellow Eye's Explozen, Äg: Sara Svensson 
BIM långhår- FI V-08 NO V-08 NORD V-08 SE VCH SE V-09 Classic Dream’s Hazel Grouse, Äg: Rolf o 
Pernilla Ryberg 
 
23 maj, Elmia (SKF rasspecial) 
BIR korthår- SE V-07 SE VCH SE V-09 Lockfågelns Klöver Dam, äg: Mia Källberg 
BIM korthår- US CH Camelot’s Playboy To the Stars, äg: Mimmi Erixon 
 
BIR långhår – SE VCH SE V-06 SE V-08 SE V-09 Yellow Eye's Explozen, Äg: Sara Svensson 
 
4 okotober, Öland Jubileumsutställning 
BIR Korthår- J SE VCH Wellieson Eazac, äg Adam Dschulnigg och Karin D Ekh 
BIM Korthår- Scuba’s Inspiration, äg: Marilyn Chant, England 
 
BIR Långhår - 
BIM Långhår - 
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Pingstläger och hundträning 
Den 28-31 maj genomfördes för fjärde året i rad ett träningsläger i SWeiKs regi. Lägret var som tidigare år 
förlagt till Bergslagsgården i Sävsjön utanför Hällefors. Det var ett mycket uppskattat arrangemang och totalt 
var cirka 40 weimaraner med under helgen varav omkring 35 deltog aktivt i träning. Träningen omfattade 
viltspår, släpspår, simning och vattenapportering, grunddressyr, stadga mm. Under lägret var det instruktörer 
från SWeiK’s egna led som höll i den mesta av träningen men det erbjöds även träning och föreläsning av 
Anders Landin och hans medhjälpare Peter Nilsson. Under lägret genomfördes även 29 viltspårsprov. 
 
SWeiKs medlemmar har även erbjudits möjlighet att träffas och träna under året, på träningsträffar runt om i 
landet. Kontakt förmedlas via klubbens hemsida och kontaktpersoner har bland annat funnits i Göteborg, 
Skåne, Öland-Kalmar, Gotland, Östergötland-Sörmland och Norrland. 
 
Provverksamhet 
Klubben har under året haft ett omfattande provkalendarium och många anmälningar till proven, dock har 
två provdagar ställts in på grund av lågt antal anmälda. 
 
Antal starter av weimaraner på jaktprov arrangerade av SWeiK  
-Eftersöksgrenar, alla klasser:     Totalt: 260 (varav ordinarie prov: 213 och särskilda prov: 47)  
-Fält (fält, skog ), alla klasser:     Totalt: 258 (varav ordinarie prov: 148 och särskilda prov: 110)  
-Odelat prov, alla klasser             Totalt: 32 (samtliga på ordinarie prov)  
 
Under 2009 har totalt 49 st weimaraner gått till pris på jaktprov, tillsammans har de erhållit 101 st pris, varav 
33 st på ordinarie prov, 46 st på särskilt prov och 22 st på prov arrangerat av annan klubb, fördelade enligt 
nedan: 
 
UKL 
1:a pris 13 st 
2:a pris 16 st 
3:e pris   4 st 

 
ÖKL 
1:a pris 19 st 
2:a pris 25 st 
3:e pris   2 st 

 
EKL 
1:a pris 7 st 
2:a pris 9 st 
3:e pris 6 st 

 
Viltspårprov 2009 arrangerade av SWeiK 
Totalt: 63 starter 
 
Klubbmästerskap 
KM i eftersökgrenar, fält och odelat prov (”WeimaranerMästaren”) avhölls på 
Öland den 2-3 oktober. 
 
Klubbmästare blev:  
Eftersöksgrenar Classic Dream´s Black Grouse 
Fält  Grey Shaheen Isa 
WeimaranerMästare Indabas Sacajawea V Silverstreake (DK) 
 
KM i viltspår avhölls på Skogaryd den 2 maj 2009.  
Klubbmästare blev: Jerikogårdens Carmen  
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NYA CHAMPIONAT 
 

Svensk Jaktchampion 

J SE VCH SE UCH SE JCH DK UCH Scuba’s Inchmurrin 
J SE UCH SE JCH Scuba’s Highland Witch 
J SE VCH SE UCH SE JCH Wellieson Game 

Svensk utställningschampion 

J SE VCH SE UCH Classic Dream’s Yeoman 
J SE VCH SE UCH Classic Dream’s Zafir of Sacha 
J JWW‐08 SE UCH Classic Dream’s  Super‐Man 
J SE VCH NORDUCH  Classic Dream’s Im A Flying Fox 
J SE UCH NO UCH Lockfågelns Åliwer 
J SE UCH Scuba’s Itchy Bitchy 
J SE UCH Lukas 
J SE VCH SE UCH Scuba’s Jet Set 

Viltspårschampions 

J SE VCH FI V‐05 INT UCH Classic Dream’s Silver Sorbet 
SE VCH Classic Dream’s Tiny Tender 
SE VCH Classic Dream’s Girlie 
J SE VCH Classic Dream’s Black Grouse 
SE VCH Classic Dream’s Ptarmigan 
J SE VCH Classic Dream’s Amon‐Re 
J SE VCH Classic dream’s Geb 
J SE VCH SE UCH Classic dream’s Yeoman 
J SE VCH NO V‐08 FI JV‐08 FI V‐08 NORD JV‐08 NORDV‐08 
SE V‐09 NO V‐09 FINV‐09 NORDV‐09 Classic Dream’s Hazel Grouse 
SE VCH Classic Dream’s Benu 
SE VCH Classic dream’s Nogger 
J SE VCH INT UCH VDHCH Foster Vom Weipen 
SE VCH Classic Dream’s Hathor 
SE VCH Silver Hunt’s Algiz 
J SE VCH TeamDiva’s Wilja‐af‐Quasi 

 
 
 
 
 

SE VCH Greyberrys Beretta 
SE VCH Greyberrys Mauser 
J SE VCH SE UCH Landsbygdens Retur 
J SE VCH Scuba´s Knockando 
SE VCH Lockfågelns Åbelix 
SE VCH Mimmtrix Malte 
SE VCH Mimmtrix Elzaby 
SE VCH Mimmtrix Fritz Jägermeister 
J SE VCH Mimmtrix Selva 
J SE VCH Wellieson Eazac 
J SE VCH SE UCH Scuba’s Jet Set  
J SE VCH Scuba’s Johnnie Walker  
J SE VCH TeamDiva’s Wilma‐af Quasi 
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Styrelsens största arbete har under året, förutom att anordna prov, varit att fortsätta arbeta med de procedurer 
det innebär att ha officiell status som rasklubb under specialklubben. Särskilda punkter under året har varit 
att genomföra SWeiKs 30-års jubileum 2009.  
  
 
 
Sala i mars 2010 
 
 
 
Mikael Johansson                             Camilla Liljekow                            Mia Källberg 
Ordförande                                        Vice ordförande                             Sekreterare/ledamot 
 
 
 
 
Louise Andrén                                  Micke Svedberg                             Ann Sofie Erixon 
Ledamot                                            Ledamot                                         Suppleant 
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