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REDAKTIONENS RUTA
Äntligen är solen, värmen och sommaren här, som vi har längtat!

För många av oss är klubbens pingstläger en tydlig övergång från vår till 

sommar. Det blir som en startknapp att komma igång med släpspår och ap-

porteringen i vatten. Längre fram i tidningen kan du läsa rapporter från årets 

läger.

Naturen är verkligen underbar så här års. Träden och gräset lyser gröna som 

bryts av med alla gula maskrosor. Alla vatten bjuder in till skonsam hun-

dträning med övningar som går lätt att utveckla. För visst är det en fröjd för 

ögat att följa sin hund när den korsar det blanka vattnet med full fokus på 

apporten.

Sommaren är alltid fylld av trevliga aktiviteter. Det är utställningar, tränings-

grupper och vi vet att det är många av er som ska på kennelläger. I nästa 

nummer hoppas vi kunna presentera några rapporter från olika läger.

Men sommaren kräver även eftertanke och planering. Solens varma och 

sköna strålar blir snabbt för varma i en stängd bil. Temperaturen stiger med 

enorm hastighet och väldigt snabbt kan det bli försent. 

Dessutom så har vi ju de där helt onödiga fästingarna. Endast en fästing av 

”fel sort” kan leda till ödestigna problem. Så glöm inte att förbereda er inför 

sommaren med fästingmedel och använda sunt förnuft när det gäller hun-

dar och värme.

Vi hoppas att ni hunnit ladda batterierna under den långa vintern och nu 

är redo för en ny sommar, fullbokad med aktiviteter för den grå. Hoppas vi 

träff as på något 

prov eller så.

Ha nu en riktig 

trevlig sommar 

& Lycka till på 

proven!

//Eva och Nina
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ORDFÖRANDENS ORD

Först vill jag tacka för förtroendet men måste samtidigt erkänna att det 
känns lite konstigt att vara tillbaka som ordförande i klubben, trodde att jag 
gjort mitt för länge sedan… 

Jag vill ta tillfället och tacka avgående styrelsemedlemmar för väl uträttat 
arbete, inte minst Mikael Johansson och AnnSofi e Erixon för det otroliga 
jobb Ni la ner inför 30-årsjubileet på Öland.

När Ni läser detta så har några av årets stora arrangemang redan genom-
förts; Pingstlägret och KM Viltspår. Jag är övertygad om att vi hade trevligt 
(som vanligt) och bra väder på Pingstlägret. Stort tack till Sigrid och alla 
andra som organiserade och hjälpte till.

KM i viltspår genomfördes traditionsenligt i Skogaryd och klubbmästare 
blev Jerikogårdens Bisquit. Stig och Lisbet ”sopade banan” med egna 
hundar på 1:a, 2:a, 3:e och 4:e plats. 4 x Stort Grattis! Stort tack till alla som 
hjälpte till på KM, särskilt tack till Birgitta Wilhelmsson!

Just nu jobbar styrelsen med införandet av regioner för provverksamheten. 
Om Du är intresserad av att hjälpa till i din region kan Du ta kontakt med 
Anna Norlén eller Karin D Ekh. Styrelsen jobbar även med förberedande av 
ett nytt uppfödarmöte. 

Avslutningsvis vill jag framföra ett tack till Nina Robertsson för en mycket fi n 
tidning!

Anders Beskow
Ordförande Svenska Weimaranerklubben
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MEDLEMSINTERVJU
Jag heter Sylvia Eriksson, är 47år, och bor i Öster-
sund, ägare av SVCH Mimmtrix Fritz Jägermeis-
ter . Jobbar  3 skift som IVA-sjuksköterska  men 
mest natt. Sambo med Micke och när jag inte 
tränar/tävlar hund  på sommaren så spelar vi 
golf. En utmärkt sport eftersom hunden får följa 
med. Fritz tycker bäst om Micke på golf banan  
eftersom hans bollar går längre än mina.    

Hur började ditt hundintresse och vilka 

hundar har du haft?

Alltid haft hund i familjen under  uppväxten. 
Efter att ha fl yttat tillbaks till ÖSD från Sthlm 
och lite andra ställen införskaff ades 1988 en schäferhanne, Tassemarkens Arko,  då 
en kompis startade sin uppfödning. Kom så in på  SBK och började tävla spår.  Den 
hunden blev tyvärr bara 3 år, och då  föreslog en SBK-kompis att jag skulle ta en om-
placerings  tervueren tik på 1 år. Sagt och gjort och  Betty Boop fl yttade från Skåne till 
Östersund. Tävlade i  lkl sök  o Ekl sph och  Ekl lydnad  med henne. Ett år senare blev 
jag till frågad om nästa tervueren omplacering och  Orädde Ossian hamnade hos 
mig.  Blev sök  o  spår  med honom också.  2000 blev min nästa hund ännu en Terv; 
Korad Fozasos Mach 1, kallad Jöns och där blev det bruksprovs  CERT i både SÖK och 
Spår.  Och hunden efter det är  nuvarande Fritz Jägermeister.

Vad har du tränat?

Ekl sph, viltspår, jakt-
träning med Fritz. 

Varför valde du Wei-

maraner?

När Jönsan började 
trappa ner sin verk-
samhet kom jag i kon-
takt  med Pasquinels 
Ezhno, som var den  
första weim. jag träff at 
på. Tyckte han var ur-
gullig, trevlig  och här-
lig att se i skogsarbete. 
Ville nu ha en hund 
med stor arbetskapac-
itet men inte lika  in-
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Fritz & Sylvia fi kar

Fritz står för fasan i buskarna

Text & foto: Sylvia Eriksson



tensiv som tervarna, och som dessutom  
kunde koppla  av  mellan  arbetspassen, 
och weimaranern  verkade möta upp de 
kraven. Tanken  var från början  att jag 
bara skulle ägna mig åt brukset, men 
man är ju förändringsbar.

Hur kommer det sig att det blev just 

den hunden du har idag?

Började titta runt på några kennlar som 
verkade arbeta aktivt med sina hundar, 
mailade två eller tre stycken varav Mim-
mtrix var den ena som dessutom visade 
sig också ha tävlat i bruks med sin  första 
weim. Vi fi ck bra kontakt och när så Mim-
mi skulle upp till Jämtlandsfj ällen åkte 
jag och träff ade henne och Sydney som 
då var aktuell för  valpar och på den  vä-
gen är det.

Berätta hur din hund/hundar är! 

Fritz är en mycket personlig hund ( men 
det tycker väl de fl esta om sina hundar) 
Han påminner lite grand om en liten 
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gubbe som vill ha saker på sitt lilla  spe-
ciella  sätt. Har aldrig hört ngn hund 
snarka som han gör när han sover djupt.
Vilket är en del av han stora charm. Out-
tröttlig  i sitt arbete oavsett om det är 
bruks eller jakt. Bara vi jobbar tillsam-
mans tycker han att livet är härligt. Han 
älskar spår vilt-eller bruks, spelar ingen  
roll. Älskar att träna  lydnad  oavsett om 
vi inriktar oss på jaktlydnad  eller tävling-
slydnad. Fritz är otrolig t förar följsam 
och väldigt uppmärksam på mig när vi 
tränar, bryr sig inte om andra männsikor 
eller hundar. Men andra  utanför familjen 
skulle inte ha så lätt att träna honom. Tar 
ibland lite tid på sig att förstå vissa mo-
ment som vi tränar på, men när han väl 
förstått  vad som förväntas av honom så 
glömmer han det aldrig.

Hur ser ditt ”hundår” ut?

På vintern går vi lite i idé. Varken jag eller 
Fritz tycker speciellt mycket om kyla o 
snö, så jag bor egentligen på fel ställe i 



världen. Så  från och med 
Jan/Feb får Fritz simträna 
i bassäng var 3:e vecka, 
för att upprätt hålla  sin  
simkondition . I  mars bör-
jar den mer seriösa Bruk-
sträningen med lydnad 
och uppletande i huvud-
sak, där stoppar jag också  
in lite dirigeringsträning  
inför jakten. Spår brukar 
vi kunna börja med i April 
och då tränar vi både 
bruksspår och viltspår.  
Det är inga problem att 
blanda den  träningen, 
bara man har tydliga sig-
naler. Cyklar med honom gör jag så län-
ge det är 0 gradigt eller varmare. 

Ett par gånger per år, mars och  sensom-
maren  brukar jag och Pia med Mimmtrix 
Malte o Ture som bor i Strömsund åka till 
Amir i Långtora  och träna  på  fält. Det 
är härligt att se hur hundarna  utvecklas 
från gång till gång, och så är det ju lite 
trevlig samvaro på kvällarna.

Har du något särskilt mål med er trän-

ing?

I år tänkte vi tävla några Ekl spår i bruks , 
det är hård konkurrens om platserna men 
ngn hoppas jag komma med på.  Sedan 
vill jag komma ut på prov i eftersök och 
jakt.  Problemen för oss här uppe är att 
det är 40 – 50 mil enkel resa till eftersök 
och jaktproven  så  jag skulle önska att 
det fanns åtminstone 2 odelade prov per 
år. Har börjat titta lite om det fi nns något  
prov i Norge som ligger lite närmare oss. 
Jag  jobbar  dessutom varannan helg så 
ibland  är det svårt att  få ihop det. Någon  
enstaka  utställning lär det väl bli, men 
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det är inget jag planerar in  först av allt.

Hur påbörjade du träningen? 

Lydnads träning började  jag med så  
fort jag hämtat Fritz, korta lite  lekfulla  
träningar med mycket belöning  vid rätt 
beteende och  inga direkta  krav. Spår av 
båda sortena  började  jag med när han 
var ca 3 månader och anlagsklass viltspår 
gjorde han vid 7 månaders ålder. Började 
med  jaktträningen  lite försent  tycker 
jag egentligen  men från början hade jag 
ju inte tänkte hålla på med jakt så därför 
bler det så.

Har du någon särskild träningsmetod 

och vad har du för hjälp med din trän-

ing? 

Jag  försöker förstå min hund och lägga 
träningen så mycket som möjligt efter 
hans naturliga sätt att vara. En bra grund-
lydnad är förstås A o O. Han vet vem som 
är hefen och det är inte han.  När han var 
liten lekte vi in mycket lydnad. Fritz älskar 

Estrale Fritz bland rappsen
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bollar och därför har jag använt det som 
belöning, kan användas både i bruks och 
jaktträning  faktiskt. Jaktträning  har jag 
fått tagit hjälp av bla. Jenny som äger 
Ezhno, Mimmi som har Mimmtrix och  Pia 
i Strömsund.. Sedan fi nns det myckt bra  
jaktmänniskor som jag tagit hjälp av här i 
Jämtland/Härjedalen. Pia är också  en av 
dem som är vänlig nog att låta mig och 
Fritz  följa med när hon ska  jaga. Jag har 
ju ingen jaktexamen  men det har hon. Så 
jag är bara hundförare när vi jagar. 

Hur beskriver du weimaranern när 

någon frågar dig?

En underbar arbetshund som är otroligt 
tillgiven sina ägare men absolut inget  för 
första  hundsägare.

Vad tycker du är weimaranerns främ-

sta styrka?

Otrolig arbetskapacitet. Fritz kan jobba 
en hel dag med en fantastisk  förmåga 
att koppla av när han inte arbetar. 

Vad är roligast med att ha hund?

Att man jobbar tillsammans, som ett 
team. Att hela tiden vara tvungen att 
tänka  ut nya lösningar och sätt att job-
ba  på. Att få komma ut iskogen, fälten 
och se sin hund i praktiskt arbete, det är 
underbart.  Genuin lycka när Fritz i hös-
tas hittade både tjäder och orre uppe i 
Oldenfj ällen. Samt när han två gånger 
hoppade i en skogstjärn för att leta upp 
anden som gömde sig där. Att se Fritz  
och Malte i jaktskogen  är verkligen här-
ligt. De har ett fantastiskt samarbete, de 
jobbar verkligen bra ihop.

Puppy Fritz & Husse



Fritz med fasan i backen
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Nya medlemmar – Välkomna!
SWeiK välkomnar de nya medlemmar som blivit medlemmar i klubben mellan 
februari och april 2010. Vi ser fram emot att träff a er och välkomnar er varmt på 
klubbens aktiviteter under 2010 och framåt! 

Nya medlemmar:

Alexander Larsson, Gnesta
Mona Liljegren, Gällivare
Marjaana Kinnunen, Pihtipudas Finland
Karin Ryberg, Högsäter
Marianne Hamilton, Stockholm
Torbjörn Månsson, Stockholm
Katarina Abrahamsson, Nacka
Håkan Eriksson, Vagnhärad
Erik Eriksson, Halmstad

Har du några träningstips du vill dela med dig av? 
Som  jag ser det så är både hunden och ägern  individer så träningen måste an-
passas till både hunden  och den som håller i snöret.  Det är dock upp till föraren 
att  lära sig förstå sin hund. Att gå kurs och att  träna med  andra,  det kan  man 
lära sig mycket av.  Sedan måste du själv välja en träningsmetod  som du tror på 
och som passar dig som hundförare.  Som instruktör och hundägare  måste man 
inse att det fi nns  många  vägar till målet. 

Medlemskap skänkta av Wellieson 

Weimaraner:

Linda Edman, Västervik
Mikaela Sandmark & Alexander Granberg, 
Eskilstuna
Anders Robertsson & Anna Gissler, 
Hägersten
Sara & Claes Österman, Sollentuna
Anna v. Vultée & Boubou Hallberg
Bromma 



CHAMPIONGALLERI

C.I.E Lockfågelns Klöver Dam 

Född: 2006-03-05
E: Nobiskrug Whtevr Willbe Willbe
U: Pasquinel’s Ayita

Uppfödare och ägare: Mia Källberg

Foto: Mia Källberg

FI JV-09 NORD JV-09 Lockfågelns 
Lotus Elite

Född: 2008-10-28
E: Bivins Frieslands Red Rover
U: Lockfågelns Klöver Dam

Uppfödare och ägare: Mia Källberg

Foto: Mia Källberg
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J SE VCH Jerikogårdens Bisquit 

Född: 2007-12-30
E:  Yland Whizkid
U: Freja

Uppfödare och ägare: Lisbeth Ericsson

J SE VCH Jerikogårdens Baccara

Född: 2007-12-30
E:  Yland Whizkid
U: Freja

Uppfödare och ägare: Lisbeth Ericsson

Foto: Lisbeth Ericsson

Foto: Lisbeth Ericsson





Den 20-23 maj gick det årliga Pingstlägret av stapeln på Bergslagsgården i Hällefors. 
Det blev en god uppslutning av hundar i varierande åldrar och nivåer. Dessutom 
hade vi bland annat långväga besök från vårt grannland i väst. Nytt för i år var att de 
andra raserna inom SKF var inbjudna.
  
Under torsdags eftermiddagen ramlade deltagarna in efter hand och vid kl. 18 var 
det samling ute på udden. Sigrid Agenäs hälsade alla välkomna och berättade om de 
kommande dagarnas upplägg och struktur. Därefter invigdes lägret med gemensam 
grillning och småprat.

På fredagsmorgonen presenterades instruktörerna för de olika träningspassen. Delta-
garna delades in i olika grupper beroende på hundarnas ålder och erfarenhet.  Några 
av våra ekipage fick chans att gå intensivkurs för Peter Nilsson och Emelie Mårdenius 
med mycket gott resultat.

Eftersom Bergslagsgården ligger fint beläggen vid Sävsjön, kunde vattenträningen 
för samtliga grupper genomföras utan problem. Många av de yngre hundarna tog 
sina första simtag medan de äldre och mera erfarna hundarna kunde träna på elit-
vatten och dirigering. I skogen fick ekipagen chans att träna på både viltspår, släpspår 
och sök. För samtliga grupper varvades lydnad, vatten, släpspår och sök, en del blev 
dessutom introducerade till viltspår eller gick viltspårprov. De äldre hundarna som 
kommit lite längre i sin träning fick också chans att testa skogs- och vattenmomenten  
momenten i ett Fullbruks prov. (bortsett från fält)

Fredagskvällen bjöd på utställningsträning med Pernilla Ryberg, med mycket god 
uppslutning och lördagen på inkallningstävling, denna vanns av Wasco & Tina. Den 
gick ut på att hunden skulle kallas in mellan två mål och stanna på kommando så 
nära mitten som möjligt. Riktigt kul att se hur hundarna reagerar när de kommer i 
fullfart och helt plötsligt ska tvärstanna. Därefter informerades det om vad Fullbruks 
prov är och vad det går ut på.
Under samtliga lägerdagar har flera ekipage gått viltspårs prov för domaren Leif med 
blandade resultat. Totalt var det 17 starter. Grattis till er alla!
  
Lägret avslutades på söndagen vid lunchtid. Många såväl hundar som förare var 
mycket trötta efter en intensiv träningshelg.  Dessa dagar har inte bara bjudit på bra 
träning, utan nya kontakter har skapats och en stor portion motivation för träning, 
jakt och tävling har delats ut.
Väderguden var med oss till viss del och sammanfattningsvis kan man säga att vi åter 
igen har genomfört ett mycket bra pingstläger i goda vänners lag. Vi hoppas att ni 
kommer nästa år och redan nu skriver in lägret i era almanackor.

Text: Eva Bjärud
Foto: Tobias Andersson
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Rapport från årets Pingstläger



Till slut ett stort tack till Sigrid Agenäs som i månader har lagt ett enormt stort arbete 
på att planera och strukturera upp lägret.  
Ett tack ska också alla de duktiga instruktörerna ha som genomfört alla träningspass 
med ekipagen. Årets instruktörer bestod av: Ingela Lindfors, Sigrid Agenäs, Jonas 
Hansson, Katarina Persson, Christian Liedholm, Pernilla Ryberg, Maria Qvarnström 
och Anders Beskow.

Det är svårt att träna våra grå utan vilt. Tina Ekström och Ted Karlsson har gjort ett 
mycket bra jobb med att ha hand om vilthanteringen och sett till att vi haft fina djur 
att träna med. Tina har dessutom varit medhjälpare på lägret. Hon har ansvarat för 
boendet men har även tillsammans med mig (Eva Bjärud) assisterat instruktörerna 
vid träningspassen.

Sist men absolut inte minst ska ett tack framföras till viltspår domaren Leif Högdahl. 
Med mycket kort varsel ställde han upp för vår klubb. Jonas Hansson har tillsam-
mans med Leif gått många kilometer och tack vare dem fick våra ekipage chans att 
gå prov. 

Det blev 17 starter under helgen. Pernilla Ryberg har haft hand om alla anmälningar 
och resultat.

Utan er alla hade det inte blivit något pingstläger!

HOPPAS VI SES 2011!

VI FRÅGAR NÅGRA DELTAGARE VAD DOM 
TYCKTE 
DITT NAMN OCH VAR DU BOR

- Jeg heter Thomas Lie Larsen og kommer fra Oslo i 
Norge. Jeg bor på en gård ca 15 minutter utenfor Oslo 
sentrum.  Med Classic Dream’s Sir Väs, ”Oban” er snart 15 
måneder. 

ANTAL ÅR PÅ LÄGRET

- Dette er mitt første år på lägret, men blir ikke mitt siste 

14



15

 VAD TYCKER DU HAR VARIT BÄST MED LÄGRET? BLEV DET SOM DU TRODDE?
- Det er så mye bra med lägret at det er vanskelig å trekke fram det beste. Men om jeg 
skulle gjøre det må det være den profesjonelle måten det har blitt arrangert på.

Lägret var utrolig bra tilrettelagt for den enkelte hunden og eierne deres. Flinke/
dyktige instruktører som så hunden som det individet det er, og som kunne legge 
opp treningen individuelt i forhold til hvor hund og fører befant seg i treningen. I 
tillegg synes jeg det sosiale var utmerket og menneskene var veldig inkluderende. 
Jeg følte meg aldri som ”han eneste killen fra Norge” som ingen snakket med. Tommel 
opp!

VAD ”TAR DU MED” DIG FRÅN LÄGRET?
- Jeg har lært utrolig mye nytt som jeg vil ta med meg videre i treningen med Oban. 
Jeg har også møtt mange nye flotte mennesker som jeg ser frem til å møte igjen!

En god følelse er det jeg sitter igjen med når jeg tenker gjennom dagene på lägret.

HUR KÄNNS DET ATT VARA PÅ ETT LÄGER MED SÅ MÅNGA ANDRA, LIKNANDE HUNDAR?

-Det er inspirerende å kunne trene med så mange andre weimaranere og se hvordan 
andre hunder er i forhold til sin egen. Man ser fort hvor man er i treningen ved å 
sammenligne med andre, og det er godt å få det bekreftet at man har gjort en god 
jobb på noe samtidig, som man ser andre ting man kan trene enda mer på.

 VAD TYCKER DU OM PLATSEN, BOENDET OCH UPPLÄGGAT AV LÄGRET?

-For et sted! Plassen og området rundt er helt genial og det var fantastisk å tilbringe 
dagene der. Jeg likte spesiellt godt at man hadde både skog, vann og felt i nærheten. 
Husene vi bodde i var koselige og maten var topp! Jeg tror ved at man deler rom 
med andre, bor så tett samt spiser sammen gjør at det sosiale blir så bra som det ble. 
Opplegget og måten det var arrangert på var også veldig bra. Ingenting ble forsinket 
og man fikk en full oversikt over hvor ting skulle finnes sted og til hvilken tid. Profft!

KAN DU TÄNKA DIG ATT KOMMA TILLBAKA NÄSTA ÅR?
Denne type lägre er noe vi ikke har hjemme i Norge, så det er en flott mulighet for 
oss å få trenet intensivt på forskjellige øvelser en hel helg. Jeg savner allerede de 
fine menneskene, alle hundene, de dyktige instruktørene og det flotte stedet! Jeg 
kommer helt klart igjen neste år, og jeg vil også snakket varmt om pingstlägret til 
andre her i Norge. Det hadde jo vært gøy om vi kunne kommet enda flere nordmenn 
neste år. Så får vi kjøpe inn svensk/norske ordbøker så dere alle forstår hva vi sier 
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Tusen takk for en minnesrik helg! Dette vil Oban og jeg leve lenge på!
Varme hilsninger fra Thomas og Oban.

DITT NAMN OCH VAR DU BOR

Sofia Dahlborn, 21 år, bor i Sköndal strax söder om 
Stockholm
 
HUNDENS TILLTALS NAMN OCH ÅLDER

Tage på 8, 5 månader
 
ANTAL ÅR PÅ LÄGRET

Första året
 
VAD TYCKER DU HAR VARIT BÄST MED LÄGRET? BLEV DET SOM DU 
TRODDE?
Det var mycket som var bra men det bästa för mig var tips och trick från andra som 
jag kan testa på min hund, bla cirkelträningen i vattnet. Lägret och upplägget var 
mycket bättre än vad jag hade förväntat mig.
 
VAD ”TAR DU MED” DIG FRÅN LÄGRET?
Mycket träningstips, ett gäng träningskompisar och även en ordenligt trött hund! 
 
HUR KÄNNS DET ATT VARA PÅ ETT LÄGER MED SÅ MÅNGA ANDRA, LIKNANDE HUNDAR?
Jättekul, eftersom det inte är så ofta man stöter på Weimaraner så var det kul att få 
träna tillsammans med andra grå och se dom jobba!
 
VAD TYCKER DU OM PLATSEN, BOENDET OCH UPPLÄGGAT AV LÄGRET?
Det måste nog vara den optimala platsen för hundträning, mycket skog för spår och 
liknande, vatten för den sortens träning och öppna platser för tex lydnad. Boendet 
och maten var jättebra! Upplägget var kanon, man visste alltid var man skulle och 
vad man skulle göra! Det var även tid för en del vila för hundarna vilket passade bra 
eftersom Tage är så ung än. Träningen var även så väl anpassad för varje enskild 
hund att det varken blev för svårt eller för lätt. 
 
Kan du tänka dig att komma tillbaka nästa år?
Jag kommer absolut komma tillbaka nästa år! Hela upplägget och alla trevliga 
hundar och människor gör att jag redan längtar till nästa år!

Artiklen fortsätter på sidan 18



Vi är glada att pressentera bilder från lägret! Wasco vinnare av 
stopp under “inkallning“, det var få deltagare som fi ck se Leif & 
Jonas ta det lugnt (WN fi ck en bild). Var det inte spår som skulle 
dömmas så skulle de läggas, stort tack säger vi till er! Det vill vi 
säga till Peter & Emeli med som körde ett bra pass med 12 delta-
gare under fredagen.   



DITT NAMN OCH VAR DU BOR

Maria Ehrenberg, Sigtuna
  
HUNDENS TILLTALS NAMN OCH ÅLDER

Holger, Gammel Dansk Hönsehund, 4 år.
 
ANTAL ÅR PÅ LÄGRET

Detta var första gången.
 
 VAD TYCKER DU HAR VARIT BÄST MED LÄGRET? BLEV DET SOM 
DU TRODDE?
Välstrukturerat, bra instruktörer, gott om tid under 
träningspassen för att kunna träna lugnt och effektivt med sin hund och även 
ta del av andras träning, genomtänkta övningar. Imponerande schemaläggning 
med tid för allt från aktiviteter och roligheter till mat och vila! 
Mina förväntningar överträffades.
 
VAD ”TAR DU MED” DIG FRÅN LÄGRET?
Inspiration, värdefulla tips och nya träningskompisar.
  
HUR KÄNNS DET ATT VARA PÅ ETT LÄGER MED SÅ MÅNGA ANDRA, LIKNANDE HUNDAR?
Holger och jag kände oss som ”en i gänget” trots vit med bruna fläckar bland alla 
grå. Förutsättningarna är ju snarlika, träningen densamma och jakten likaså. 
 
VAD TYCKER DU OM PLATSEN, BOENDET OCH UPPLÄGGAT AV LÄGRET?
Fin plats med bra träningsmöjligheter, bra boende och bra upplägg. 
Jag kommer gärna tillbaka nästa år och hoppas då att vi blir fler gammeldanskar 
som får uppleva den trevliga gemenskapen med weimaranerfolket... ska jobba 
på det! Det är (nästan) alltid roligt att träna hund men extra roligt under så 
gemytliga former.
 
Med vänlig hälsning, Maria och Holger
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Pingsten ligger ganska sent 2011, 

så lägret blir under 

Kristi Him: 2-5 juni! Hoppas vi ses!



VÅRTRÄNING I SKÅNE PÅ FÄLT              
       Text & bild: Nina Robertsson
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Under april har det varit fältträning i Ystad, 
på Källesjö gård. Instruktör har varit Patrik 
Sjöström, som är ordf. I SVK (Svenska Vorsteh-
klubben) södra med div. förtroendeuppdrag. 
Han är även jaktprovsdomare och dömer för 
SVK´s raser och raserna inom SKF.

Källesjö gård ligger vackert beläget väster 
om Ystad, och ägs av Johannes Lembke. På 
gården bedrivs typiskt skånskt jordbruk, med 
bl.a vete, sockerbeter och majs.

Dagarna delades upp i revieringsträning, 
fågelarbete på rapphöns och fasan som plac-
erades ut på stubb, teori under lunchen, och 
eftersnack och summering under kvällsfi kan. 
Det var långa härliga dagar!

Det var hundar från norr (Örnsköldsvik!) 
till söder, Münsterländer, Visla, Vorsteh och 
Weimaraner. Vädret gav oss typiskt skånskt 
vårväder med bitande hagel, ösregn, och 
fantastisk varm och skön vårsol.       

Under första helgen var det fem grå som var 
med och under andra helgen var det två.  

Jag frågade Camilla Isaksson, med sin Weima-
raner Rosa, vad hon tar med sig från helgen.
- Framförallt inser jag att det inte går att träna 
allt samtidigt, jag får fokusera att träna på de 
olika saker jag vill förbättra var för sig. Hel-
gens fält träning gick bra, Rosas första fågelt-
agning där allt funkade (Lycklig matte). Tack 
Patrik och fasanen var mycket god!   
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Under Påskhelgen samlades ett glatt gäng hundförare, hundar och supportrar för fältträning på Gotland. 
Med höga förväntningar på att äntligen kunna komma ut på snöfria fält. Vi kunde alla konstatera att det 
varit en lång vinter! 

Det var sju Weimaraner, en Pointer, och en Vorsteh som fi ck njuta av våren.
Såväl hundar som förare hade varierande erfarenhet av fältträning, och olika mål för 
framtiden. Oavsett om man är med för att träna inför att starta på prov till hösten eller 
man är med för att bli en bättre hundförare till fj älljakten så lär man sig mycket på en 
helg och har otroligt roligt på vägen.

Denna helg var det 9-10 månadersunghundar upp till hundar som förbereder sig för 
att debutera i EKL. 

Träningen på Gotland startade våren 2008 då Sigrid Agenäs/ Wellieson Weimaraner, 
och Kadi Harjak som har Snaiper's ville erbjuda fältträning för sina valpköpare. Redan 
då var vi många andra som fi ck hänga med på träningen och så har det fortsatt.  

Fältträningen anordnas idag av Marcus Niklasson, Johan Olofsson och Sigrid Agenäs. 
Träningen sker på vackra marker med naturlig fågel på Gotland. Johan och Marcus 
har jagat över stående fågelhundar i många år och Marcus är dessutom jaktprovsdo-
mare inom SKF. Sigrid har erfarenhet av att förbereda och starta hund på fältprov och 
har även varit med på en del jakt med stående fågelhund. 

Under kursen arbetas det framförallt med hur du som förare skall agera för att hjälpa 
din hund att använda mark och vind på bästa möjliga sätt. Detta sker som teori inne, 
där det ritas upp på en tavla hur man kan önska att ens ideal-hund söker av marken 
med varierad vind och terräng. Samt praktiskt på fälten i enkel och parsläpp. 

Vad vi kan konstatera är att hundarna har det mer naturligt att läsa vinden än vi 
förare. Jag frågade några av deltagarna vad de tar med sig från helgen?

Anna & Trigger som var med för första gången får börja. 
- Det var första gången som jag och min hund Trigger var på träningsläger och det 
var otroligt roligt.
 
Vi lärde oss mycket under helgen och vi fi ck massor av bra tips och idéer.
Ett stort TACK till alla instruktörer och till Kickan & Per på Gangvide farm, vi åker gärna 
på fältträning igen!

FÄLTTRÄNING PÅ GOTLAND                                                   
Text & Foto: Nina Robertsson  
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Jag heter Marianne Hamilton och jag har mer än 30 års erfarenhet av fågeljakt, främst 
ripjakten. Mitt perspektiv har hitintills varit jägarens. Jag har nu köpt en pointervalp 
och min ambition är att fostra henne till en stående fågelhund. Själv skall jag fostras 
till hundförare!

I Påskas var jag med på en fältträning för stående fågelhundar, främst weimaraner. 
Jag ombads att göra några refl ektioner;
Min pointer Tippe, snart 11 månader och jag själv kom snabbt in i den kultur som 
tycks utmärkande för weimaranen och dess ägare. Generositet, glädje och fair play. 
Det var ett sant nöje att få följa teoripassen, arbeta tillsammans på fältet och sen få 
refl ektera över dagen under middagen.
 
Sigrids pedagogiska förmåga, Marcus auktoritet och Johans pragmatism var en bra 
kombination. Den gemensamma erfarenheten av fältträning och fältjakt gav res-
pekt.

Själv lärde jag mig att planera, ha koll på vinden, aldrig släppa kontakten med Tippe 
och att ” jaga av” – inte ”komma fram”.

Jag tror att vi alla främst lärde oss av egna misstag. Kritiken var rak, korrekt och 
inte förhandlingsbar. Våra instruktörer ville ge oss den insikt som vi behövde för att 
komma vidare. Och de lyckades. Själv inser jag nu att Tippe kan jaga men jag måste 
kunna ge henne bästa möjliga förutsättningar. Och det tarvar mycken träning!

 Vill du lära dig att jaga tillsammans med din hund, gå kursen. Vill du dessutom kop-
pla av, gå kursen. Där fi nns bara en fokus – fältträning. Professionellt och högt i tak! 
Och, vill du äta god hemmalagad mat och ha genuint trevligt, gå kursen!
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Kort rapport från Fellesutställningen 
(specialutställningen) i Norge 8 Maj

Text: Pernilla  Rolf mé resten…

Den stora specialutställningen för fågelhundar gick av stapeln i Bogstad, Oslo.
Det var ett trevligt arrangemang med många hundar och ett gott väder.

Domare för weimaraner var Irene Krogstad.

BIR valp kh blev Classic Dream’s Bobby Brown, 1 med HP 
BIM valp kh blev Hellas Tea Party, 1 med HP

BIR kh J KBHV-09 KW Hellas Roy som även premierades med Cert & BIS-2.
BIM kh Aura Lunar Ignaheim, CK

BIR lh, J, SE VCH, NORDjunV-08, NORDV-08, FINjunV-08, FINV-08, NO V-08, NO V-09, 
SE V-09, FINV-09, NORDV-09,  Classic Dream’s Hazel Grouse. 
Hon blev dessutom bästa jaktprovsmeriterade och BIS bland weimaranerna. 
Då domaren inte gav någon hane CK eller Cert utsågs ingen BIM.

Eva med Hellas Tea Party blev BIM-valp och Classic 
Dream´s Bobby Brown blev BIR-valp.

Foto: Maiken H G Horn Vatne (c)

Pernilla med J, SE VCH, NORDjunV-08, NORDV-08, FINjunV-
08, FINV-08, NO V-08, SE V-09, NO V-09, FINV-09, NORDV-
09 Classic Dream´s Hazel Grouse blev BIR lh samt Bästa 

jaktprovsmeriterade weimaraner och BIS weimaraner och 
Eva med J, NO V-08, DKV-09 Hellas Roy som blev BIR kh 

samt BIS-2 weimaraner. 
Foto: Maiken H G Horn Vatne (c)



TÄNDER
Paradentose – de løse tænders sygdom!
Parodontit - Infl ammation i vävnaderna kring tandhalsarna
vilket kan leda till tandlossning.

Alt for mange hunde lider af paradentose. Undersøgelser har vist at 80 – 100% af 
danske hunde har paradentose i 3-årsalderen Korthegaard (1), Heinze (2). Paraden-
tose kan ikke helbredes, men den kan holdes under kontrol så yderligere sygdom-
sudvikling forebygges. Paradentose kan ramme alle hunde og opstår ikke pludse-
ligt, men er resultatet af længere tids forsømmelse.

Ordet paradentose betyder: “Betændelse i tandens støttevæv “. Tændernes støtte-
væv er den anatomiske enhed, der holder tanden fast i kæben. Det giver mulighed 
for normal funktion af tænderne og består af: Tandkødet, tandfi brene, tand-
cementen og kæbeknoglen.

Hvordan opstår Paradentose?

Bakterier bebor hundens mundhule fra den fødes til den dør. Det estimeres, at der, 
hos mennesket, fi nder ca. 400 bakteriearter, som kan vokse på tænderne. Når bak-
terierne får lov at leve uforstyrret dannes belægninger, plak, på tændernes overfl ad-
er. Det anslås, at der på en tand med belægninger fi ndes mere end 9.000.000.000 
forskellige bakterier Lindhe et al. (3). Plakken vil med tiden forkalke og sidde på 
tænderne som tandsten.

Bakterierne på tænderne vil påvirke tandkødet og igangsætte betændelsesreak-
tioner i kroppen. Fjernes belægningerne ikke, risikerer infektionen at sprede sig og 
dybe tandkødslommer dannes. Plak og tandsten vokser med ned i tandkødslom-
merne, og situationen forværres. Knoglen og tandfi brene angribes af betændelsen 
og nedbrydes langsomt. Tænderne mister deres fæste i knoglen, bliver løse og 
falder til sidst ud. 

Typisk vil der hos paradentosepatienter kunne ske en forværring af paradentosen, 
hvis hunden bliver syg af andre ting, så immunforsvaret kommer på overarbejde, 
eller under en drægtighed.

Paradentose opstår ikke pludseligt, men udvikler sig over tid. Paradentose gør 
oftest ikke ondt og kan derfor let overses hos vores hunde. Det er i dag muligt at 
behandle paradentose – selv, hvor sygdommen er stærk fremskreden med dybe 
tandkødslommer og løse tænder. Man kan ikke få tændernes støttevæv til at ”vokse 
op” igen, men man kan standse tilstanden og i mange tilfælde bevare tænderne hos 
hunden.
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Text: Dyrlæge Camilla Heinze
camilla@heinze.dk



Hvordan opdages paradentose?

Hos din dyrlæge kan du få undersøgt, om din hund har paradentose. Det er svært 
at se milde grader af paradentose på vågne hunde, men en grundig undersøgelse 
i narkose, med måling af tandkødslommer og røntgenbilleder, vil afsløre om din 
hund har problemer. Jo hurtigere problemerne opdages og behandles, jo større er 
chancerne for, at hunden kan bevare et fuldt tandsæt hele livet.

Hvordan behandles paradentose? 

Før i tiden blev paradentose ikke behandlet hos hunde. Hundens tænder blev ren-
set og løse eller dårlig tænder blev trukket ud. 

I dag kan paradentose behandles. Hensigten med behandlingerne, er altid at 
stoppe sygdommens vækst og reducere tandkødslommerne, så det er muligt at 
holde tænderne og tandkødet rent. 

En grundig paradentosebehandling inkluderer en registrering af tænder, tandkø-
dets og knoglens tilstand. Derefter renses alt tandsten og plak på tænderne væk, 
og det kontrolleres, at alle tandkødslommer er helt rene, og at alle tandrødder har 
glatte overfl ader. Til sidst pudses tænderne, og der lægges eventuelt desinfi cerende 
gel i tandkødslommerne. Ved svær paradentose kan en operation, hvor noget af 
tandkødlommen fj ernes, komme på tale for at bevare tanden.  
Forebyggelse er vejen frem!

Paradentosebehandling hos en dyrlæge kan gøre underværker, men på langt sigt 
er det ejerens arbejde med daglig tandbørstning af hundens tænder, der holder 
sygdommen fra at udvikle sig. Præcis som hos os mennesker, vil kun den daglige 
tandbørstning kunne holde tænder og tandkød sundt på længere sigt.
Har en hund fået konstateret paradentose, er det vigtigt, at hunden holdes ”i kort 
snor” med årlige kontrolbesøg hos en dyrlæge med rutine i moderne parodentose-
behandling. På den måde kan dyrlægen og ejeren i fællesskab overvåge sygdom-
sudviklingen. Der kan så sættes hurtigt ind med behandling, hvis sygdommen 
skulle begynde at udvikle sig. 

Litteraturliste:
1: Kortegaard H.E., Klinisk diagnostik af marginal parodontitis hos hunde – epidemi-
ologi og screening. Ph. D. afhandling, Institut for Mindre Husdyrs Sygdomme, Den 
Kgl. Veterinær og Landbohøjskole, København 2004.
2: Heinze, C.S.,  Parodontitis hos schnauzer peber/salt hunde. Specialeafhandling, 
Institut for Mindre Husdyrs Sygdomme, Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole, 
København 2005.
3: Lindhe J., Kaaring T., Lamg N. Clinical periodontology and implant dentistry. Third 
Edition, third printing. Munksgaard 1998, ISBN 87-16-12060-4.
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Vi behöver funktionärer
till sommarens prov i 

eftersöksgrenar.

Alla kan hjälpa till
- inga förkunskaper behövs.

Kontakta Anna Norlén, 
jaktprov@weimaranerklubben.se

Om du vill ställa upp!

//Styrelsen

Foto: Rolf Rydberg



Weimaraner, lång- och korthår samt SRHP
  Vi har alltid haft exteriören på hundarna som ett av de viktiga avelskriterier i vår uppfödning. En hund med rastypisk exteriör är inte bara vacker att se på, det har även stor betydelse för rörelsemönstret när hunden jagar. En bra ”sammansatt” hund har ”mera” driv och får med sig marken på ett vägvinnande vis.  Vi är stolta att presentera ett axplock av våra uppfödda Weimaraner som visat framtassarna lite extra i utställningsringarna.   
Våra importerade Världsvinnare Vi är stolta över att de tre hundar vi importerat; ‐ AUSTCH JWW‐98 SE V‐99 NORDV‐00 FINV‐01, 02 Feldjaeger All The Rage  ‐ WW‐98 NO V‐98 Weilander Wind Master &  ‐ AUSTCH SE VCH NO V‐04 SE V‐07 VWW‐08 Grausturm Dare to Dream  alla erövrat Världs Vinnartitlar.  De har tillsammans präglat vår ”röda tråd” så att Classic Dream’s hundar vid tre tillfällen blivit Världs Vinnare.  
Classic Dream´s VärldsVinnare ‐ Junior World Winner‐03 blev CD´s Quasimodo in Grey ‐ Junior World Winner‐08 blev CD´s Super Man ‐ World Winner‐08 blev CD´s Yupya ‐ Bästa uppfödargrupp 2008  
Svenska och utländska utställningschampions ‐ SE JCH, J, SE VCH, JWW‐03, NO V‐04, NORDV‐06, NO V‐07, NORDV‐08, SE V‐09, SE UCH, NO UCH, DK UCH, NLCH, NORDUCH, FINUCH, INTUCH, CD’s 
Quasimodo In Grey   ‐ J, FIN UCH, INTUCH, SE VCH, BALTW‐04, FINW‐05 CD’s Silver Sorbet  ‐ J, JWW‐08, SE UCH CD’s SuperMan  ‐ J, INTUCH, SE VCH, SE LCH, ESTobidCH, EST&LV&BALTCH, BALTjunW‐04, LVW‐05,07, FINW‐06,08, ESTW‐05,08, EST&LT&LV&BALT JCH CD’s Tic Tac Toe  ‐ J, C.I.E. SE VCH, NO V‐05, FINW‐09 CD’s Xceptional  



 ‐ J, SE VCH, SUCH CD’s Yeoman  ‐ J, SE VCH, NO V‐05, NORDjV‐05, NORDV‐05, NORDV‐07, KBHV‐07, DKKV‐07, WW‐08, SE UCH, NO UCH, DK UCH, POLCH, NORDUCH, INTUCH, CD’s Yupya  ‐ J, SE VCH, SUCH, CD’s Zafir of Sasha  ‐ J, SE VCH, C.I.B. SE UCH, NO UCH, FINUCH, NORDUCH, CD’s Im A Flying Fox  ‐ J, SE VCH, FINjunV‐08, FINV‐08, NO V‐08, NORDjunV‐08, NORDV‐08,  NO V‐09, FINV‐09, SE V‐09, NORDV‐09, SE UCH, NO UCH, FINUCH, NORDUCH CD’s Hazel 
Grouse   
Nordiska Vinnare CD‐hundar har premierats med 14 st Nordiska vinnartitlar.  
Europa Vinnare 
CD’s Ybeau erövrade JunEUW‐06 EUW‐06.  
Finska Vinnare CD‐hundar har erövrat 6 st vinnartitlar.  
Danska Vinnare 
CD’s Yupya erövrade KBHV‐07 DKKV‐07.  
Norska Vinnare CD‐hundar har erövrat 9 st vinnartitlar.  
Svenska Vinnare CD‐hundar har erövrat 10 st vinnartitlar.  
Övriga utländska Vinnare CD‐hundar har erövrat 2x BALTW, 4xESTW, 4xLVW  Classic Dreams uppfödning har genom åren erövrat många fina grupp‐ och BIS placeringar med både avels och uppfödargrupper såväl på SKK och rasspecialutställningar i Sverige, Norge och Finland.  Det är många, många andra CD hundar som visats upp på SKK‐utställningar med massor av BIM‐ BIR‐ och BIG‐placeringar.  
 
Stort Tack till Er alla, det är ni som är Classic Dream’s!  
Pernilla & Rolf mé resten…*forts följer*… 
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Vildsvin och vildsvinstest
 Text: Jenny Olsson

 Foto: Madeleine Gustafsson
Antalet vildsvin i Sverige ökar. De beståndsuppskatt-
ningar som har gjorts på senare tid är osäkra. Grovt 
hamnar de på 150 000 djur men dessa är mycket os-
äkra då vildsvin har god reproduktions- och spridn-
ingsförmåga. De fi nns i alla landskap nedanför nor-
rlandsgränsen (Dalarnas och Gävleborgs län) utom i 
Värmland. De största koncentrationerna fi nns i södra 
och sydöstra delen av landet. En vildsvinspopulation 
kan tillväxa mycket snabbt. Studier i södra Söder-
manland visar på en tillväxt på omkring 13% per år. 
Det innebär att populationen där skulle fördubblas 
på c:a sex år, trots att jakt sker i området. I en ojagad 
population kan det gå betydligt
snabbare. Enligt Jägareförbundets avskjutningsstatis-
tik har avskjutningen av vildsvin ökat exponentiellt 
hittills under 2000-talet. Om man antar att detta 
speglar stammens tillväxt sker en fördubbling av 
vildsvinsstammen på mindre än tre år i dagens Sverige. I jordbruket kan vildsvinen i 
vissa områden orsaka stor skada på gröda och vall. En metod som Jägareförbundet 
har testat för att minska skadorna på fälten är att utfodra djuren i skogen, men i 
skrämselsyfte skjuta dem på fälten istället för i skogen. – Att skjuta vildsvinen på 
fälten har eff ekt, men de blir inte speciellt skrämda av jakt utan hund. Däremot blir 
de skrämda vid jakt med hund, förmodligen eftersom vargen är vildsvinens naturliga 
rovdjur vid sidan av människan.
 
Vid jakt med hund placeras passkyttar ut och en eller fl era hundförare vandrar genom 
området för att komma i kontakt med vildsvinen. Lämpliga hundar för vildsvinsjakt 
fi nns ur fl era raser. Dugligheten 
beror mer av individ än ras eller 
raskorsning. Det är viktigt att hun-
den har ett väl avvägt arbetssätt 
-  modig för att vara eff ektiv, men 
påpasslig, välbyggd och utrustad 
med snabba refl exer för att undvi-
ka skador från vildsvinen. Vid jakt 
i djupt snötäcke kan en högbent 
hund ha fördelar. 
 Från och med januari i år har 
Svenska kennelklubben och Jä-
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gareförbundet tagit fram ett anlagstest för vildsvinshägn. Testets ändamål är att, 
inom jaktetiska former, bedöma stötande, kortdrivande, ställande eller drivande 
hundars lämplighet för vildsvinsjakt. Testet är öppet för alla hundar även blandraser, 
hunden måste vara minst 18 månader gammal. Även om det heter anlagstest så står 
det på testanläggningens hemsida: "Vårt mål är att den hund som blir godkänd i tes-
ten och får diplom, den hunden är redo att jaga vildsvin i det fria. Den hunden klarar 
att självständigt resa större vildsvin ur legor och att jobba eff ektivt för att jakten ska 
fungera." Dvs det krävs en del träning innan hunden går upp på testet.
  
Diplomtestet utförs i två hägn på 2-5 ha, det ställs stora krav på hunden att hitta 
svinen. Det fi nns aldrig mer än två vildsvin, galtar, i hägnen oavsett om det är träning 
eller test.  Hunden ska visa bra omdöme och energi. Den får heller inte tillfoga vilds-
vinen skada. Den ska visa förnuft och självmant söka upp vildsvinen i hägnet. Den 
ska ha mod att återgå och jaga efter attacker från vildsvinen. Hunden ska för godkän-
nande fi nna vildsvin inom 20 minuter samt visa att den kan arbeta under skallgivn-
ing i minst 10 minuter. Om det fi nns anledning att återkalla hunden, kan ett andra 
släpp göras. Testtiden bör inte överstiga 45 minuter. Bedömarens huvudsakliga up-
pgift är att bedöma om hunden jagar vildsvin och att den inte visar överdriven eller 
ihållande agressivitet, obehag eller tvekan i jaktarbetet. Om hund attackerar vilds-
vin med överdriven eller ihållande aggressivitet ska testet avbrytas. Testdeltagare 
erhåller testprotokoll samt ett diplom för den hund som blivit godkänd. Huruvida 
en hägnanläggning är godkänd för att bedöma och registrera hundars lämplighet 
för jakt av vildsvin beslutas i samråd av SKK och Svenska Jägareförbundet. Just nu 
fi nns bara en godkänd anläggning för diplomtestet i Sverige, Mamima jakt utanför 
Norrköping. Bestämmelserna för vildsvinstest kan dock komma att ändras då inga 
slutgiltiga beslut är fattade av naturvårdsverket.  
 
Nåväl, det går utmärkt att prova sin hund på vildsvin på andra ställen i landet utan 
att få ett diplom. Ett sådant ställe är Fredskogs hundcenter utanför Hässleholm. Där 
fi nns vana handledare för just hundar som är tänkta att användas i jakt på vildsvin 

Agnes 
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eller om man bara vill se hur hunden reagerar. Man testar anlagen, men för att bli en 
bra grishund måste den få rutin i skogen. Första gången hunden är där släpps den 
på två snälla ganska unga galtar. När hunden skäller på dem utan att tveka går man 
vidare till mer avancerade hägn, med tuff are grisar. Oftast blir hundar som inte har 
varit i kontakt med gris snabbt väldigt trötta och 14 dagar till andra besöket brukar 
vara lagom. 
 
En refl ektion som jag gjorde efter att ha släppt min hund i vildsvinshägn är att det 
inte bara är viktigt att se hur hunden reagerar på vildsvin. Lika nyttigt var det för mig 
att träff a vildsvin på nära håll och inse att de inte är några fradgetuggande bestar 
som anfaller allt som rör sig, utan liksom alla djur mest vill strosa runt och söka föda. 
Det krävdes rätt så mycket retning från hundarna för att vildsvinen skulle svara upp 
istället för att bara dra sig undan. Enligt Jägareförbundets hemsida så saknar vildsvi-
nets rykte som ett aggressivt och farligt djur grund. Naturligtvis kan situationer upp-
stå, vilket gäller för många däggdjur, då vildsvinet försvarar sig. Riskfyllda situationer 
uppstår främst vid eftersök av skadeskjutna djur. I första hand är det jakthundarna 
som kan råka illa ut men exempel fi nns där även jägaren kommit till skada. För övrigt 
friluftsliv är riskerna däremot i det närmaste obefi ntliga. Situationer som kan fram-
kalla fara är om en sugga upplever att hennes kultingar är hotade. 
 

Källor: http://www.slu.se/?id=551&puff =236
(http://www.jagareforbundet.se/Viltet/ViltVetande/Artpresentationer/Vildsvin/)
http://www.mamimajakt.se
kennet.skk.se/skk/WebFiles/Files/.../t52_best_anlagstest_vildsvinshagn.pdf
http://www.fredskog.dk/

Ezhno   
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Till minne av Athena                        Text & Foto: Sara Svensson

Den fantastiska och underbara individen 
och hunden TJH  SE VCH  LPII  SE V-00 Clas-
sic Dream’s Goggo ”Athena” fi ck torsdagen 
den 4 mars 2010 somna in i sitt hem i fam-
nen på sin matte och andra anhöriga. Hon 
blev hela 12 år, 5 månader och 4 dagar. I 
sitt fullspäckade liv på jorden skaff ade hon 
sig en stor ”fan-club” vart hon än var. Min 
mamma brukade tex ta med henne på 
orienterings tävlingar många helger. När 
mamma var ute o sprang låg Athena lugnt 
och tryckt och väntade helt ensam på en 
fi lt vid ryggsäckarna. Folk som gick förbi 
blev alltid väldigt fascinerade över att hon 
var så lugn och snäll och varken brydde 
sig om andra hundar eller människor som 
gick förbi. Utan hon låg troget och snällt på 
sin plats och väntade på min mamma. Jag 
undrar om min mamma kommer att bli igenkänd nu på tävlingarna.? Tävling-
skompisarna kände henne  nämligen som ”hon med den duktiga och speciella 
hunden. Athena hjälpte hundrädda att övervinna sin rädsla, och hon hamna på 
ett fotografi  hos en människa som låg svårt sjuk på ett sjukhus. Och detta trotts 
att de bara hade träff at henne några få gånger. Men det var antagligen för att 
folk som träff ade henne kände direkt att de kunde lita på henne. Athena hade 
ett hjärta av guld, en harmoni som en blomma och en intelligens som en män-
niska! De som kände henne sa alltid att hon var hälften människa och hälften 
hund! Och det stämde verkligen! Henne gick det minsann inte och lura på något 
sätt, och hon förstod allt som man sa till henne med minsta vink! Och det gick 
och prata med henne via ögonen väldigt tydligt.  Min älskade och underbara 
”Sessan” ”Skrållan” ”tävlings kompisen” och ”älsklingen”  jag säger som Darin i 
sin senaste låt ”Your out of my life…It cuts me  like a knife… I’m wonded and I’m 
hurt. –WHY did you have to leave!? ” Nu har jag ett stort svart och tomt hål som 
skaver varje dag på mitt hjärta. -Jag behöver dig! -Varför kunde du inte fi nnas för 
evigt!!?  

/Många varma och långa kramar från din sörjande matte och andra berörda! 



DEN SVENSKA WEIMARANERN
- en fortsättning från där  Weimaranern i Sverige slutade 1993.

Samtliga kullar från detta år och fram till och med 2008 
fi nns upptagna och ett rikt bildmaterial visas den svenska 

weimaranerstammen av idag.

Nu till rabatterat pris!
Köp boken för 95 kr exklusive porto

(ordinarie pris: 200kr)
Paketpris om 10 böcker för 75kr/st = 750kr

(Ett bra erbjudande till uppfödare som vill ge sina valpköpare
 en fi n introduktion till rasen).

Beställ boken genom att maila till:
info@weimaranerklubben.se



FotoTävling 2010! Tema: EN AKTIV GRÅ

VINN EN KAMERA FRÅN RICOH ELLER NÅGOT AV VÅRA ANDRA PRISER!

NU ÄR DET DAGS IGEN, ÅRETS FOTOTÄVLING GÅR UNDER TEMAT “EN AKTIV GRÅ“. 
  
1:A PRIS ÄR EN KAMERA, RICOH CX2. VÄRDE 3000KR

2:A PRIS EN VILTKOKBOK

3:E-5:E PRIS EN MAGVÄSKA MED SJUKVÅRDSKIT

6:E-10:E JUBILEUMSBOKEN

DU BESTÄMMER SJÄLV HUR MÅNGA BILDER DU VILL TÄVLA MED.

BILDER SOM FÅR DELTA SKA 
- VARA TAGNA UNDER 2010
- INNEHÅLLA MINST EN AKTIV WEIMARANER

- VARA SKICKADE TILL WN@WEIMARANERKLUBBEN.SE SENAST 31JULI 2010. 

WN HAR RÄTT TILL ATT ANVÄNDA BILDERNA UNDER 2011. BILDERNA ÖNSKAS DÄRFÖR 
DIGITALA OCH HÖGUPPLÖST.

VINNAREN PUBLICERAS I WN NR.3 2010.  

 LYCKA TILL!
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Mimmtrix Selva som sällska-
par matte som måste vila 
tvillingmagen. Bilden faller 
in under kategorin “En inak-
tiv grå”
Tack för bilden Ebba. 
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Att åka på träningsweekend kan vara 
en härlig upplevelse. Anmälan var till en 
fält- och apporteringsträningshelg och 
Helgen var i riktig kvinnoanda med en 
massa duktiga kvinnliga hundförare. Vi 
hade lyckats prångla oss med i ett vor-
stehgäng med våra två grå.

Vid det vackert belägna Stockeboda 
gård, Österlen, Skåne, var platsen en 
vårhelg i april. 16 ekipage inkvarterades i 
stugor om fyra.  

Med en god stämning samlades vi alla 
på fredagseftermiddagen där instruk-
törerna presenterades. Två stycken för 
fältträningen, Anna Berg och Anette Er-
landsson. Även två till apporteringen, 
Eva Björk och Kerstin Holm. Journalisten 
Anna-Lena Undén från SKK-tidningen 

Hundsport var med för att skriva om hel-
gen.

Det blev ett föredrag om vorstehs ex-
triörbeskrivning (mönstring). Anette 
Erlandsson, exteriörbeskrivare, före-
drog hur och varför vorstehklubben 
exteriörbeskriver sina hundar. Under 
beskrivningen detaljgranskas hundarna 
på 63 punkter från nos till svans. Allt från 
tänder till päls skärskådas av minst två 
personer varav minst en extriördomare. 
Man bedömer även hundens alla tre 
gångarter (skritt, trav och galopp). Det 
tar cirka 20-30 min att gå igenom varje 
hund.

Lördag morgon klockan 8 bar det i väg.  
Bra väder med stadig vind. Träningsdelt-
agarna var uppdelade i två grupper som 

Kvinnor av rätt kaliber                  Text & foto: Madeleine Gustafsson

Stockebodagård
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växlade vid lunchtid, fältträningen och 
apporteringen. 

Vi var i gruppen som startade med fält-
träningen, marker ägda av Stefan Nils-
son, vilket för dagen var ett kålfält. En 
ny biotop för oss. Det blev parsläpp med 
instruktör Anna gåendes med de aktiva 
hundförarna och Anette gick med grup-
pen. På så sätt blev det hela tiden en dis-
kussion om vad som hände och för all del 
inte hände. Ett otroligt väl genomtänkt 
koncept för att få ut maximal informa-
tion och delaktighet i vad som skedde. 
Det blev ingen fågeltagning denna för-

middag, fokus var på revieringen. Det 
blev många bra diskussioner om hur 
olika hundarna jobbade och framförallt 
förarnas teknik och kroppsspråk. Det 
var högt i tak och målet var att resonera 
fram lösningar utifrån våra gemensam-
ma erfarenheter, ny som gammal.

Vid lunch samlades alla vid jaktstugan 
för vila och byte av aktivitet.

Eftermiddagen var i apporteringens 
tecken. Det gjordes en snabb check på 

hur olika långt hundarna hade kommit, 
apporteringsmässigt. Efter det värmdes 
vi upp med lite dressyr med störnings-
moment, allt från skott till vilt och dum-
mys användes och kom farandes. Eva 
och Kerstin talade om vikten av att ha 
en tydlig signal för apportering. Vid ett 
fl ertal tillfällen hade instruktörerna sett 
hundar på jaktprov som när de skick-
ades på apport efter fällning av fågel 
gått ut på nya sök. Detta pga föraren 
inte har tränat in en tillräckligt tydlig 
signal för apportering jämfört med att 
skicka den på nytt sök. Onödig miss! De 
gav oss fl era sätt att träna linjetag, det är 

Agnes under apportsök

Ezhno

Koncentration



som vanligt bara fantasin som drar grän-
sen.

Det hanns även med kastapportering 
med skott, synligt och dolt nedslag och 
det fanns en hel buff é med vilt att träna 
med, så det räckte och blev över. Eva och 
Kerstin servade oss hela tiden med bra 
övningar och goda råd, brist på energi 
fanns inte i dessa kvinnor.

Dag två växlades som dag ett, fält förmid-
dag, apportering eftermiddag, med lika 
stor bytta energi och entusiasm hos in-
struktörer såsom deltagare.

För dagen var det fågeltagning som gällde 
på fältträningen, med både utsatt och fri 
fågel. Med varierande resultat och prob-
lemlösningar blev det återigen lärorikt till 
tusan. Allt ifrån unghundar  som går efter 
och äldre som fastnat. Man lär av varan-
dra!

Lunchbyte vid jaktstugan och avslutande 
apporteringsträning. Denna gång med 
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övningar i fritt sök (sökruta) med fl era 
viltslag eller dummys. Återigen ett otro-
ligt kunnande, engagemang och glädje 
ifrån Eva och Kerstin.

Förutom den kvalitativa träningen så 
har stämningen även varit på topp vid 
det trevliga långbordsmiddagarna med 
sång och historier.

En väl anordnad träningshelg…det är 
verkligen kvinnor av rätt kaliber!



- Full fart hela sommaren! 

Foto: Rolf Rydberg



SweiKs vandringspriser 2009
WEIMARANER-NYTT CUP - J SE VCH FREJA      49P

ÅRETS ROOCKIE - J SE VCH JERIKOGÅRDENS BACCARA     275P

ÅRETS SHOWHUND - SE V-07 SE V-09 SE VCH LOCKFÅGELNS KLÖVER DAM  725P

ÅRETS BÄSTA JAKTLIGA PRESTATION - J SE VCH CLASSIC DREAM´S ÅTTIO ÅTTAN  90%

ÅRETS SKOGSFÅGELHUND - J, SE VCH, SE UCH, FIN UCH, NUCH, NORDUCH, CIB  
CLASSIC DREAM´S I´M A FLYING FOX       110P

ASTIS VANDRINGSPRIS - J, SE VCH, SE UCH, SE JCH, DK UCH SCUBAS INCHMURRIN  775P

ÅRETS BRUKSUPPFÖDARE - SCUBA´S KENNEL      520P

BRUKSAVELSPRIS

SILVER: SE V-03, SE UCH, SE JCH, SE VCH SCUBA´S GOLD STRIKE

BRONS: SE JCH, J, SE VCH, JWW-03, NO V-04, NORDV-06, NO V-07, NORDV-08, SV-09,  
 SE UCH, NUCH, DKCH, FINCH, NORDUCH, INTUCH, NLCH CLASSIC DREAM’S  

 QUASIMODO IN GREY  
BRONS: J, SE VCH, NV-05, NORDjunV-05, NORDV-05, NORDV-07, KBHV-07, DKKV- 
 07, WW-08, SE UCH, NUCH, DKCH, POLCH, NORDUCH, INTUCH CLASSIC   

 DREAM’S  YUPYA

BRONS: J, INTUCH, SE VCH, SLCH, EST OBCH, EST & LV BALT CH, BALT JW-04,   
 LVW-05,-07, FINW-05,-08 ESTW-05,-08, EST & LT & LV & BALT JCH Classic  

 DREAM´S TIC TAC TOE

BRONS: J, SE VCH, LP I CLASSIC DREAM´S SILVER STAR

BRONS: J SCUBA´S GLENGOYNE

BRONS: SE Vch CLASSIC DREAM´S TILL TOMORROW

BRONS: J, SE Vch GREY SALLOWS CINNAMON-SEDGE

BRONS: LOCKFÅGELNS OOPSAN

SVENSK UTSTÄLLNINGSCHAMPION (SE UCH)

J, SE VCH, SE UCH CLASSIC DREAMS´S YEOMAN

J, SE VCH, SE UCH CLASSIC DREAMS´S ZAFIR OF SACHA

J, JWW-08, SE UCH CLASSIC DREAMS´S SUPER MAN

J, SE VCH, SE UCH, FIN UCH, NUCH, NORDUCH, CIB CLASSIC DREAMS´S I´M A FLYING FOX

J, SE UCH LOCKFÅGELNS ÅLIWER

J, SE UCH SCUBA´S ITCHY BITCHY

J, SE UCH LUKAS

J, SE VCH, SE UCH SCUBA´S JET SET

40
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SVENSK JAKTCHAMPION (SE JCH)

J, SE VCH, SE UCH, SE JCH, DK UCH SCUBAS INCHMURRIN

J, SE UCH, SE JCH SCUBA´S HIGHLAND WITCH

J, SE VCH, SE UCH, SE JCH WELLIESON GAME

SVENSK VILTSPÅRS CHAMPION (SE VCH)

J, SE VCH, FINW-05, INTUCH 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 CLASSIC DREAM´S YEOMAN

J, SE VCH, NO V-08, FINJUNV-08, FINV-08, NORD JUNV-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

SE VCH CLASSIC DREAM´S HATHOR

J, SE VCH, INTUCH, VDHCH FOSTER VON WEIPEN 

SE VCH GREYBERRYS BERETTA

SE VCH GREYBERRYS MAUSER

J, SE VCH JERIKOGÅRDENS BISQUIT

J, SE VCH JERIKOGÅRDENS BACCARA

J, SE VCH, SE UCH LANDSBYGDENS RETUR

SE VCH, LANDSBYGDENS RIVA

J, SE VCH LOCKFÅGRLNS ÅLIWER

J, SE VCH MIMMTRIX SELVA

SE VCH MIMMTRIX FRITZ JÄGERMEISTER

SE VCH MIMMTRIX MALTE

SE VCH MIMMTRIX ELZABY

J, SE VCH SCUBA´S JONNIE WALKER

J, SE VCH SCUBA´S JET SET

J, SE VCH SCUBA´S KNOCKANDO

SE VCH SILVER HUNT´S ALGIZ

J, SE VCH TEAMDIVA´S WILJA-AF-QUASI

J, SE VCH TEAMDIVA´S WILMA-AF-QUASI

J, SE VCH WELLIESON EAZAC
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Klubbmästerskap i Viltspår Purdey´s pris 
2010 gick till JERIKOGÅRDENS BISQUIT 

SweiK´s Klubbmästerskap i viltspår avgordes 8 maj i skogarna i Skogaryd.  Viltspårs-
domare Walde Dahlstrand höll i klubban och till sin hjälp hade han ytterligare två 
viltspårsdomare: Mathias Nilsson och Susanna Mattsson. Vi tackar för deras insatser!

Totalt var det 9 startande hundar och alla gick till pris. Det var mycket morkulla och 
även orre i skogen. Kyliga kraftiga vindar och gott om vilt var med och ställde till 
svårigheter för de fl esta hundarna. Morkulla som försökte avleda hund från sina un-
gar, orrar som lockade från en myr. Vintern hade satt sina egna spår i skogen, snön 
hade gått hårt åt träden som knäckts eller låg i böjor. Så det var inte en lätt uppgift 
för hundarna eller deras förare i den hårda terrängen.

Birgitta Wilhemsson var på plats som vanligt och såg till att allt fl öt på. Det är guld 
värt med en sådan person i klubben!!! En extra eloge till henne.

”Purdey´s pris”, det vackra hornet får nu pryda väggen hemma hos Lisbeth & Stig 
under ett år. Stort Grattis till er! Alla tre nedan med Stig Ericsson som förare!  ägare är 
Lisbeth och Stig Ericsson. Grattis även till övriga som  gick till pris!

1:a J SE VCH JERIKOGÅRDENS BISQUIT 
2:a J SE VCH FREJA

3:a J SE VCH SE UCH JERIKOGÅRDENS CHARCAREL

Sponsorpriser skänktes av Weimaranerklubben samt av Arkitekter Bygger Sverige 
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Stig Ericsson med 
Jerikogårdens Bisquit & domare 
Mathias Nilsson med ”Purdey´s 

pris” . Foto: Louisé Andrén

Bilder vänster sida; 
Gruppbild Foto: Lisbeth Ericsson. 
Provledare Birgitta Wilhemsson & 

dommare Walde Dahlstrand. 
Foto: Louise Andrén

Prisutdelning Foto: Louise Andrén
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SVENSKA WEIMARANERKLUBBEN 
Rasklubb för Weimaraner ingående i 

Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar 
 

 
 
 

 
 
Sponsortrappa 
 
 
Guld sponsor (10 000kr eller mer) 

• Annons WeimaranerNytt: 1 helsida svartvit per nummer 
• 1-5 ex av tidningen till valfria adresser 
• Logotyp samt material för utdelning i SWeiK monter under året  
• Logotyp samt länk på klubbens hemsida under sponsorer – Guldkategorin (överst och störst) 
• Utskick av broschyrer med PM till klubbens klubbmästerskap samt till övriga arrangemang 
• Guld-sponsordiplom efter avtalsskrivning 

 

Silver sponsor (5 000 – 9 999kr) 
• Annons WeimaranerNytt: ½ sida svartvit per nummer 
• 1 ex av tidningen till valfri adress 
• Logotyp samt länk på klubbens hemsida under sponsorer – Silverkategorin (mitten av sidan och 

mellan storlek) 
• Utskick av broschyrer med PM till klubbens evenemang. 
• Silver-sponsordiplom efter avtalsskrivning 

 

Brons sponsor (2  500 – 4 999kr) 
• Annons WeimaranerNytt: 2 styck svartvita ½-sides annonser under året 
• 1 ex av tidningen till valfri adress 
• Logotyp samt länk på klubbens hemsida under sponsorer – Bronskategorin (längst ner på sidan 

och liten storlek) 
• Brons-sponsordiplom efter avtalsskrivning 

Bli sponsor!
Klubben är tacksam för all hjälp och sponsring.

Kanske känner du till något företag som skulle passa till sponsor?
Det kan vara ett företag som du jobbar på eller där du brukar 

handla...
maila till klubbens PR-ansvarige Louise Andrén

pr@weimaranerklubben.se
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SVENSKA WEIMARANERKLUBBEN 
Rasklubb för Weimaraner ingående i 

Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar 
 

 
 
 
 
Förfarande 
Sponsring kan bestå av en liten del produkter som kan delas ut som priser men största delen bör vara 
kontanter eller tjänster. 

Efter OK och avtalsskrivning mellan Sponsorn och Klubben skall sponsorsumman sättas in på klubbens 
pg 460 66 06 – 4 med texten sponsor och företagsnamnet. Företagets hela namn, organisationsnummer 
och adress måste finnas. Sponsorns logotyp, helst i eps-format skall skickas per mail till Klubbens PR-
ansvarige. 
 
Avtalet är ett Sponsoravtal avsett för bedrivandet av Klubbens verksamhet.  
För sponsringen skall sponsorn erhålla tjänster enligt sponsortrappan.  
 
Klubben översänder Sponsordiplom till sponsorn inom 1 månad efter undertecknandet. Klubben 
publicerar sponsorn på hemsidan inom 14 dagar efter att sponsringen mottagits.  
 
På Klubbens hemsida finns en sponsorsida där guldsponsorerna får stor logoplats överst på sidan medan 
bronssponsorer får liten logoplats längst ner. Gällande annonser och annan reklam i form av länkning och 
utskick förbehåller sig Klubben rättigheten att granska och godkänna innehållet. Information som av 
Klubben anses oetisk eller på annat sätt olämplig kan komma att hindras från publicering, länkning eller 
spridning. 

Sponsringsperioden är kalenderårsvis. 
 
Sponsorn äger rätten att säga upp avtalet utan varsel om Klubben har brutit mot någon av punkterna i 
avtalet och dess bilagor. Sådan uppsägning skall senare bekräftas med skriftlig uppsägning. Sponsorn 
äger då ingen rätt till återbetalning av redan sponsrade medel. 
 
Fakta 
WeimaranerNytt ges ut både i Sverige och Europa i ca 500ex per nummer. 
Klubben har montrar på stora jaktmässor och deltager i rasparader på mässor. 
Klubbens hemsida: www.weimaranerklubben.se 
Klubben arrangerar utöver KM viltspår, KM fält och KM eftersöksgrenar även 16 eftersöksprov, 15 
fältprov, 6 skogsprov samt 3 viltspårsprov 2010. Under 2009 hade klubben 294 starter på ordinarie prov. 

 
 
****



KONTINENTALA
FÅGELHUNDAR

Sv
en

sk
a 

W
ei

m
ar

an
er

kl
ub

be
n

SPECIALUTSTÄLLNING I SALA 
Den 15 maj bjöd Svenska Kontinentala Fågelhundklubben in till specialutställning 
i Sala. En stor mängd hundar av olika raser med ägare fanns på plats och represen-
terade vår rasgrupp väl.

Utställningen var arrangerad på Annedals Idrottsplats, straxt utanför Sala. Domare 
för dagen var Fredrik Norgren som är auktoriserad domare på grupp 1,2,7 och 8.  
Vädret var med oss. 

Det var många Weimaraner på plats. Domaren var noggrann och tog god tid på sig 
att gå igenom hundarna.  För en gångs skull skedde mätningen på ett plant under-
lag i form av en skiva och inte direkt på det ojämna gräset.  Tyvärr så delades det 
inte ut så många CK för vår ras, men några hundar föll domaren i smaken.
För korthåren var det Classic Dreams Super-Man (Zeb) som sprang hem BIR följd av 
Lockfågelns Klöver Ess (Lava) med ett BIM.

För långhåren var det Classic Dreams Hazel Grouse ( Axa ) som placerade sig på en 
hedrande BIR placering och fi ck sitt tredje cert, dvs. championatet. Grattis till er alla 
med fi na placeringar!

Dessa SKF utställningar är väldigt trevliga och intressanta att iaktta, för tänk alla är 
stående fågelhundar men med väldigt varierande storlek och utseende.

Tills sist vill jag 
bara framföra 
ett tack till alla 
dem som fak-
tiskt gör dessa 
utställningar 
och träff ar 
möjliga.

BIR-valp med HP blev, t v, Classic Dream´s Green Rosetta och 

BIR kh blev J, JWW-08, SE UCH Classic Dream´s 
Super Man. Foto: Pernilla Ryberg (c)

BIM kh blev, SE VCh LOCKFÅGELNS 
KLÖVER ESS Foto: Eva Bjärud
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RESULTAT SKFS UTSTÄLLNING I SALA 15/5 2010 DOMARE: FREDRIK NORGREN 

WEIMARANER, KORTHÅRIG (26st)

CLASSIC DREAM’S SHEIK YERBOUTI, äg Thomas Granath, Hedemora.
- 1:a valpkl, Hp, BIM-valp 4 – 6 mån.

CLASSIC DREAM’S GREEN ROSETTA, äg Susanne Larsson, Svartå.
- 1:a valpkl, Hp, BIR-valp 4 – 6 mån.

ANTON, äg Lena Borén, Stigtomta.
- 1:a junkl, 1:a junk, Ck, R bhkl.

BIR lh blev J, SE VCH, SE UCH, NO UCH, FIN UCH, 
NORD UCH, NORDjunV-08, NORD V-08, FINjunV-08, 
FIN V-08, NO V-08, SE V-09, NO V-09, FIN V-09, NORD 

V-09 Classic Dream´s Hazel Grouse.
Foto: Susanne Larsson / Classic Dream´s (c)

Vinnarna av uppfödargrupp weimaraner med 

HP och sedan BIS-vinnare blev Classic Dream´s 
som visade fyra hanar ur olika kombinationer. Fr v 
ses J, JWW-08, SE UCH, CD´s Super Man, J, SE VCH, 
C.I.E, NO V-05, FIN V-09 CD´s Exceptional, J, SE VCH, 

CD´s Black Grouse och J, SE VCH CD´s Geb.
Foto: Susanne Larsson / Classic Dream´s (c) 

BIR, SRHP, blev J, SE V-09, NOV-09, FIN 
V-09, NORD V-09 Stormdancer a Classic 
Dream. Hon blev sedan BIS, jaktklass, 

och BIS-4 i “stora” fi nalen. 
Foto: Susanne Larsson / Classic Dream´s (c)
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J, SE VCh CLASSIC DREAM’S BLACK GROUSE, äg K Abrahamsson o A Annerstedt, 
Nacka.
- 1:a jkl, 2:a jkk, Ck, 3:a bhkl.

J, SE VCh CLASSIC DREAM’S GEB, äg Olle Stenström, Tierp.
- 1:a jkl, 1:a jkk, Ck, Cert, 2:a bhkl.

J, CIE, FI V-09, NO V-05, SE VCh CLASSIC DREAM’S XCEPTIONAL, äg Ann-Sofi  Ols-
son, Grums. 
- 1:a jkl, 3:a jkk, Ck, Cert, 4:a bhkl.

J, SE UCh, JWW-08 CLASSIC DREAM’S SUPER-MAN, äg Ulrica Janson, Nora.
-  1:a chkl, Ck, 1:a bhkl, BIR.
 
LOCKFÅGELNS LOTUS ELISE, äg Kristina P Granath, Krylbo.  
- 1:a ukl, 1:a ukk, Hp.

J, NordV-07 CLASSIC DREAM’S I’M A POSSUM, äg Katarina Kronstål, Västervik. 
- 1:a jkl, 1:a jkk, Ck, 2:a btkl.

SE VCh LOCKFÅGELNS KLÖVER ESS, äg Eva Bjärud, Dyltabruk.
- 1:a ökl, 1:a ökk, Ck, 1:a btkl, BIM.

CLASSIC DREAM’S Kennel, Pernilla o Rolf Ryberg, Värmlands Nysäter.
- 1:a uppfkl, Hp, BIR-grupp.

WEIMARANER, LÅNGHÅRIG (7)

LOCKFÅGELNS NOVA ZEMBLA, äg Mia Källberg, Sala.
- 1:a junkl, 1:a junkk, Ck, 2:a btkl. 

J, SE VCh, NO V-08,-09, NordJV-08, FinV-08,-09, NordV-08,-09, SE V-09

CLASSIC DREAM’S HAZEL GROUSE, äg Pernilla o Rolf Ryberg, Värmlands Nysäter.
- 1:a jkl, 1:a jkk, Ck, Cert, 1 btkl, BIR, Championat.

FINALTÄVLINGAR: 
BIS-Valp

1:a - Bracco Italiano: HEINÄARON GIOVENDI, äg Madeleine Edin, Köping.
2:a - Breton: EIRAMS ORANGE OKKI, äg Marie Nylander, Visby.
3:a - Weimaraner, Kh: CLASSIC DREAM’S GREEN ROSETTA, äg Susanne Larsson, 
Svartå.
BIS-Junior
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1:a - Bracco Italiano: NUITS MASERATI, äg Yvonne Hansén, Ålberga.
2:a - Breton: EBENE DES AMIES DE LA LANDE, äg Marie Nylander, Visby.
3:a - Weimaraner, Lh: LOCKFÅGELNS NOVA ZEMBLA, äg Mia Källberg, Sala.
4:a - Weimaraner, Kh: ANTON, Lena Borén, Stigtomta .
Res – GDH: HUNSE, äg Peter Söderström, Hofors.

BIS-Jaktmeriterade

1:a - Slovensky Hrubosrsty Stavac: J, SE V-09, NO V-09, FIN V-09, NordV-09 

STORMDANCER A CLASSIC DREAM, äg Pernilla o Rolf Ryberg, Värmlands Nysäter.
2:a -  Breton: J, SE UCh EIRAMS RASKA RIVJÄRN, äg Marie Nylander, Visby.
3:a - Weimaraner, Lh: J, SE VCh, NO V-08,-09, NordJV-08, FinV-08,-09, NordV-08,-

09, SE V-09 CLASSIC DREAM’S HAZEL GROUSE, äg Pernilla o Rolf Ryberg, Värm-
lands Nysäter.
4:a – Weimaraner, Kh: J, SE UCh, JWW-08 CLASSIC DREAM’S SUPER-MAN, äg 
Ulrica Janson, Nora.

BIS-Veteran

1:a - Breton: J, LP I, SE o NO UCh, SE JCh, Markpr EIRAMS WAKNA WIMSA, äg 
Marie Nylander, Visby.
BIS-Uppfödargrupp
1:a -  Weimaraner, Kh: Kennel CLASSIC DREAM’S, Pernilla o Rolf Ryberg, Värmlands 
Nysäter.
2:a - Breton: Kennel EIRAMS, Marie Nylander, Visby.
3:a - Bracco Italiano: NUITS Kennel, Yvonne Hansén, Ålberga.

BIS

1:a - Bracco Italiano: NUITS CREMA DE CARAMELLA, äg Yvonne Hansén, Ålberga.
2:a -  Drentsche Patrijshond: VALLBYVIKS LILL-KLIPPEN, äg Tina Borgström, Gam-
leby. 3:a -  Gammel Dansk Hönsehund: HUNSE, äg Peter Söderström, Hofors.
4:a - Slovensky Hrubosrsty Stavac: J, SE V-09, NO V-09, FIN V-09, NordV-09 

STORMDANCER A CLASSIC DREAM, äg Pernilla o Rolf Ryberg, Värmlands Nysä-
terRes - Spinone: NAPROX LIVIA, äg Irene W-Hjeltman, Gråbo. 

BIS

NUITS CREMA DE CARAMELLA, 
äg Yvonne Hansén, Ålberga
Foto: Marie Nylander



ETIK VIKTIGT VID JAKTPROV 
    sammanställt av: Jaktprovsansvarig Karin D. Ekh
Alla vet väl om att man skall följa de 
etiska regler som fi nns för jakt och jak-
tprov. Nu har SKK tagit fram ett avtal 
gällande jaktprov som arrangeras av 
en medlemsorganisation inom SKK. 
Avtalet är en bra mall att använda i 
samband med jaktprov.

SKK skriver: Syftet med detta avtal är 
att säkerställa att jakten genomförs på 
ett sätt så att alla krav på god jaktetik 
och hög säkerhet uppfylls, samtidigt 
som jaktarrangörens (den som upplåter mark för jaktprovet) resp. provarrangö-
rens (den medlemsorganisation inom SKK som genomför jaktprovet) övriga in-
tressen tillvaratas. 

När det gäller utsättning av vilt i samband med jaktprov gäller SKK´s föreskrift-
er för utsättning av fågel inför jaktprov med stående och stötande fågelhundar 
(SKKs JhK 2009-05-12). I dessa föreskrifter står bland annat följande;

”Utsättning av fågel måste alltid göras på ett sätt som är oantastbart ur djurskyd-
dssynpunkt och ska följa de anvisningar som fi nns i de jaktetiska riktlinjer, Upp-
födning, utsättning och jakt på utsatt fågel, som framtagits av Svenska Jägareför-
bundet, Sveriges Jordägareförbund, LRF, Sveriges Yrkesjägareförening samt SKK. 
Detta innebär att fasaner ska sättas ut senast två (2) månader före provet. För 
rapphöns och änder är denna tidsram en (1) månad. ”

Under 2010 och 2011 kommer SKK att utföra ett antal stickprov på de jaktprov som 
genomförs, detta för att kontrollera att de etiska riktlinjerna följs. Det är därför av 
stor vikt att alla som vill arrangera ett jaktprov i klubbens regi (och även privat), 
ordinarie som särskilt, att de etiska riktlinjerna för utsättning av fågel följs. 
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Ett framgångsrikt avelsarbete bygger 
på att funktionella, trevliga, friska och 
fi na hundar väljs som föräldradjur till 
nästkommande generation. Tiken och 
hanhunden spelar båda en viktig roll. Är 
man en nöjd ägare till en bra hanhund är 
det inte ovanligt att man så småningom 
börjar fundera på om han skulle kunna 
bli far till en valpkull. Kanske har man 
rentav blivit tillfrågad av en tikägare om 
det fi nns möjlighet att låna honom för 
en parning. 

Inom hundaveln är det alltid tikägaren 
som väljer en passande avelshane till sin 
nästa kull. Hanhundar som är framgång-
srika på prov och utställning är ofta eft-
erfrågade. Det är inte bara deras vinster 
som gör dem attraktiva, det faktum att 
de har varit ute och visat sig har gjort det 
möjligt för tikägare att se dem i fl era olika 
sammanhang och själva bilda sig en up-
pfattning om deras fördelar och kanske 
också brister. Hanar som inte meriteras 
på något sätt glöms lätt bort. 

Å andra sidan har under senare år med-
vetenheten om hur viktigt det är med 
genetisk variation i hundpopulation-
erna vuxit. Matadoravel, det vill säga att 
en enstaka hanhund blir far till ett stort 
antal valpar, är en förlegad avelsmodell. 
Det innebär att bra hanhundar som inte 
har använts i aveln, som kanske har ett 
stamträd som skiljer sig från de fl esta 
andras, kan vara av intresse för uppfö-
darna.

Tikägare och uppfödare har ett stort 
ansvar för att hundaveln bedrivs på ett 

bra sätt. Men – det har du som hanhund-
sägare också! Din hanhund kommer, i lika 
hög grad som tikarna, att påverka utveck-
lingen inom rasen och innan du lånar ut 
din hane är det bra om du förbereder dig 
noga. Det handlar om att vara frågvis och 
att vara ärlig, det handlar om att fördjupa 
sina kunskaper och att ta konsekvenser-
na som den ökade insikten kan medföra. 
Oavsett hur trevlig och fi n din hanhund 
är kan det hända att du kommer fram till 
att han inte håller måttet som avelshund 
och att du därför inte bör låna ut honom.

Var hittar du den information du be-
höver?
Ett tips är att du börjar med att sätta dig 
in i den Rasspecifi ka Avelsstrategin, RAS, 
för just din hundras. Den fi nns på rasklub-
bens hemsida. I RAS har klubben arbetat 
fram en nulägesbild av rasen, man har 
satt upp mål för aveln och formulerat 
en strategi för att nå dit. Fundera på om 
din hanhund och den valpkull han kan-
ske kommer att  bli far till är i linje med 
strategin och bidrar till att föra rasen ett 
litet steg närmare målet. 

Du ska också känna till Kennelklubbens 
Grundregler. Alla medlemmar i SKK är 
skyldiga att följa dessa regler. Här fi nns 
allmänna regler om hundhållning men 
också t ex avsnitt om avelsetik. 
   
Kennelklubben har en Avelspolicy som 
ger en god vägledning för hur avel ska 
bedrivas för att vara ”målinriktad, lång-
siktig och hållbar” vilket är grundtanken 
i SKK.

MIN HANE – EN AVELSHUND? 
Text: Åsa Lindholm på uppdrag av SKK/AK
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Det är också viktigt att du läser de regis-
treringsbestämmelsersom gäller för just 
din ras. Olika raser har olika bestämmels-
er för att valpar ska kunna registreras. För 
de raser som ingår i hälsoprogram, t ex 
HD – eller ögonprogram, gäller att avels-
djuren ska ha ett undersökningsresultat 
fastställt före parning. Detta är logiskt: 
eftersom rasen har ett hälsoprogram är 
kännedom om sjukdomen/defekten en 
viktig aspekt vid valet av avelsdjur och 
man ska därför ha ett resultat innan man 
bestämmer vilka hundar som ska använ-
das i aveln. Kontrollera regelverk och 
bestämmelser så nära en eventuell parn-
ing som möjligt eftersom det händer att 
de genomgår förändringar.

Fler informationskällor
Varje specialklubb har avelsfunktionärer 
som har god överblick över rasens popu-
lation och kan ge dig värdefull informa-
tion. Förr i tiden hade avelsråd ofta till 
uppgift att rekommendera hanhundar 
till tikägare men den rollen har man allt 
mer frångått. Istället lägger man sig vinn 
om att ha ett helhetsperspektiv och att 
kunna upplysa t ex en tikägare om vad 
som är viktigt att beakta i aveln för just 
den aktuella rasen ifråga. En del klub-
bar har dock hanhundslistor till hjälp 
för tikägare som letar hane. Avelsfunk-
tionären kan tala om vad du bör tänka 
på som hanhundsägare och tipsa dig 
om vad du ska ställa för frågor avseende 
hälsa etc till tikägaren. 
  
De allra fl esta rasklubbar erbjuder sina 
medlemmar valphänvisning. Ta reda på 
vilka krav som ställs på föräldradjuren 
för att kullen ska kunna förmedlas via 
rasklubben redan innan du lånar ut din 
hanhund.

Det fi nns en tjänst på SKK:s hemsida som 
är speciellt framtagen för att underlätta 
avelsarbetet. Den heter SKK Avelsdata och 
kostar ingenting att använda. Det enda 
som fordras är att du registrerar dig med 
ett lösenord vid första besöket. Avelsdata 
har uppgifter om raser både på popula-
tions- och individnivå. Det betyder att du 
kan studera enskilda hundars tävlings-, 
prov- och veterinärundersökningsresul-
tat men också att du lätt kan få statistik 
över en hel ras. Dessutom har Avelsdata 
en funktion för provparning mellan två 
hundar. Genom att använda den kan du 
snabbt få uppgift om inavelsgraden för 
en tänkt kombination. SKK avråder från 
enskilda parningar med högre inavelsko-
effi  cient än 6,25% , d v s där hundarna är 
kusiner eller ännu närmare släkt. För en 
ras i sin helhet bör samma siff ra inte över-
stiga 2,5% på årsbasis.

Din egen uppfödare, d v s den person 
som har fött upp din hanhund, har säkert 
också stor och värdefull kunskap om din 
hanes familjebild både ifråga om fördelar 
och svagheter. Uppfödaren kan tipsa dig 
om vad du bör se upp med, kanske om 
vilka kombinationer som kan medföra 
risk för olika problem. Det är också viktigt 
att du tar reda på så mycket du kan om 
tiken och hennes familj. Skulle valpkul-
len få t ex hälsoproblem påverkar det din 
hanhunds framtida avelsvärde i minst lika 
hög grad som tikens. 

Kennelkonsulenten i ditt län är ytterligare 
en resurs som du kan ha glädje av. Konsu-
lenterna gör besök hos Kennelklubbens 
medlemmar, i första hand uppfödarna, 
för att ge råd och stöd, och för att se till 
att hundarna mår bra. Har du frågor kring 
uppfödning, hundhållning eller avtal-
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sskrivning kan konsulenten hjälpa dig 
till rätta. Telefonnummer till konsulen-
terna i ditt län får du från SKK:s centrala 
kennel-konsulentsekretariat, 
tel 08-795 30 00.

Mer ändå…
Att ta del av all information är viktigt 
men till syvende och sist handlar ett av-
elsbeslut om din egen hund. Försök att 
se på din hanhund objektivt. Är han en 
helt och hållet frisk hund? Har han bra 
mentalitet? HD-program och ögonlysn-
ingar i all ära, men vad spelar de för roll 
om du har en hund som har ständig 
klåda eller magproblem? Som kanske 
är livrädd när han träff ar främmande 
människor eller vägrar gå på hala golv? 
Valpar ärver inte bara sina föräldrars 
företräden (och provmeriter eller täv-
lingsvinster ärver de inte alls!), negativa 
egenskaper riskerar i lika hög grad att gå 
i arv till avkomman.
   Det kan vara svårt att själv avgöra vilka 
kvalitéer ens hanhund har, eller saknar. 
Av den anledningen är det klokt att väga 
in också mer erfarna personers åsikter 
och uttalanden. Ett, eller ett par besök 
på utställning brukar ge en vink om 
hundens exteriör. Kanske ordnar spe-
cialklubben någon form av anlagsprov 
för rasens bruksegenskaper som ni kan 
delta på. För brukshundsraser är det 
idag obligatoriskt att föräldradjuren har 
genomgått Mentalbeskrivning Hund, 
MH, för att valpkullen ska kunna regis-
treras. Också hundar av många andra 
raser blir MH-beskrivna vilket tillför kun-
skap om deras mentalitet. En provmerit 
hos föräldradjuren  innebär att upppfö-
daren kan registrera valpkullen till rabat-
terat pris.

Om din hanhund inte är utställd fordras att 
han har ett veterinärintyg på att båda tes-
tiklarna fi nns på plats i pungen för att en 
valpkull efter honom ska kunna registre-
ras. Det intyget måste vara utfärdat efter 
att han har fyllt sex månader.

Inom vissa raser har man hälsoprogram 
som begränsar hanhundsanvändningen 
vilket innebär att en hanhund bara får bli 
far till ett bestämt antal kullar. Det kan då 
vara idé att endast låta honom para ett par 
tikar till en början för skulle resultatet bli 
bra vill du nog ha ett antal parningar spa-
rade till tillfällen längre fram.
  
Det fi nns också andra skäl till att göra ett 
uppehåll efter några kullar. Inte förrän 
valparna blir äldre kan de genomgå de 
för somliga raser obligatoriska hälsound-
ersökningarna och det är först när de har 
vuxit upp som man får en tydligare bild av 
deras hälsa och mentalitet och möjlighet 
att utvärdera avelsresultatet. Skulle det 
visa sig att din hane lämnar t ex onormalt 
hög procent höftledsfel, fl era valpar med 
allergier eller andra defekter eller mentala 
problem, bör han fortsättningsvis inte an-
vändas mer i avel. 

Överenskommelser och avgifter
Innan en parning gör hanhundsägaren 
och tikägaren upp om ersättning. SKK har 
tagit fram ett parningsavtal där man skriv-
er ner sin överenskommelse och båda 
parter undertecknar avtalet. Det fi nns en 
gammal tradition som jämställer parn-
ingsavgiften med priset på en valp, men 
generellt kan man väl säga att parning-
savgiften inte följt med i prisutvecklingen. 
Prata med klubbens avelsfunktionär om 
vad ungefär en parning brukar kosta. En 
hanhundsägare kan teoretiskt sätta vilket 
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pris som helst på sin hanhunds tjänster, 
men blir det orimligt backar nog också 
den mest intresserade tikägare ur. I re-
gel kan de fl esta tänka sig att betala lite 
mer för att få använda en välmeriterad 
hanhund.

Det är vanligt att parningsavgiften 
består av två delar: språngavgift som 
man betalar vid parningstillfället och en 
avgift för varje valp. Somliga hanhund-
sägare föredrar en klumpsumma oav-
sett antal valpar. En vanlig uppgörelse är 
att tikägaren betalar parningsavgiften 
i samband med att valpkullen registre-
ras och innan hanhundsägaren sätter 
sin underskrift på registreringsansökan.
Mer om avtal och uppgörelser hittar du i 
SKKs häfte ”Avtal”.

Än en gång: Om du har en hund av en 
ras som ingår i ett hälsoprogram, kon-
trollera noga att din hane (och självklart 
den aktuella tiken) har genomgått rel-
evanta undersökningar före parningen. 
Hälsoprogram för ögon kräver vanligtvis 
en årlig ögonlysning – i SKK Avelsdata 
fi nns senaste undersökningsdatum reg-
istrerat. Har du inte tillgång till dator och 
Internet, ta fram din hunds papper och 
checka en extra gång att intyget är gilt-
igt. Be tikägaren att göra detsamma, be 
dessutom att få se hennes intyg när hon 
kommer.
Kom också ihåg att du som hanhundsä-
gare alltid har möjlighet att tacka nej till 
en parning som du, oavsett skäl, känner 
dig osäker inför. 

Parning
Om alla bestyr kring parningen kan du 
läsa i ”Valpningsboken” (ny utökad up-
plaga kom 2009) som ingår i SKKs Up-

pfödarserie. Den beskriver det normala 
förloppet från parning till dess valparna 
är leveransklara men den tar också upp 
komplikationer som kan uppstå.

Uppföljning
Ofta är det tikägaren som håller kontak-
ten med valpköparna efter försäljnin-
gen. Men också som hanhundsägare 
kan det vara intressant att följa de små 
ut i världen. En god kontakt med valp-
köparna gör det möjligt för dig att 
följa upp och utvärdera din hanhunds 
avkommor. Vad ärvde de från sina föräl-
drar, exteriört och egenskapsmässigt? 
Är de friska och sunda, är deras ägare 
nöjda med dem? Kort sagt, blev det som 
du förväntade dig? 

Sammanfattningsvis har du som han-
hundsägare, precis som tikägaren, stort 
ansvar för den produkt – valparna – som 
ni producerat. Genom att använda gott 
omdöme och försöka se objektivt på din 
hane som avelshund kan du på ett posi-
tivt sätt bidra till rasens utveckling.

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kon-
takta SKK:s informationsavdelning via telefon 08-
795 30 30 eller e-post info@skk.se . 
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Text: www.skk.se

REGELVERK
Svenskt viltspårprovschampionat, SE VCh

 
Förändringar i regler för championat fr.o.m 2010-07-01
Från den 1 juli 2010 ändras reglerna för Svenskt Viltspårsprovscham-
pionat (SE VCh). Kravet på att ett av första prisen i öppenklass ska 
vara taget på ordinarie prov tas bort.

Då inga championat kan utfärdas retroaktivt införs en övergångsregel 
som innebär att en hund som före 1 juli 2010 har minst tre första pris 
i öppenklass på viltspårsprov från rörliga prov behöver ta ytterligare 
ett första pris i öppenklass oavsett provform (rörligt eller ordinarie):

Svenskt viltspårprovschampionat, SE VCh 

- Tre 1:a pris i öppen klass, utdelade av minst två domare, på viltspår-
prov efter 1992-01-01 i Sverige.   
- Intyg om godkänd testikelstatus.   
- För hund som före 2010-07-01 innehar minst tre 1:a pris i öppen-
klass på rörligt viltspårsprov men saknar 1:a pris på ordinarie viltspår-
sprov krävs ytterligare ett 1:a pris i öppenklass efter 2010-07-01 
oavsett provform.   
- En av de i championatet ingående meriterna ska alltid ha erövrats 
efter det att championatstiteln införts för rasen.  



PORTO
BETALT

SVERIGE

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

B     FÖRENINGSBREV

Glöm inte bort att anmäla dig & din hund
 till proven i eftersöksgrenarna! 

För mer info om hur du anmäler & kalendariet 
besök: www.weimaranerklubben.se


