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REDAKTIONENS RUTA

Äntligen är det höst och hundarna får visa upp sig på fält & fj äll.  För 
många kommer nu fj äll-, skogs- eller fältjakten som höjdpunkten på 
året. 

Detta betyder att eftersöksgrenarna ligger bakom oss. Statistiken 
för klubbens ordienarie prov fi nns på s. 11. Tittar vi frammåt i prov-
världen är det fält- skogsproven som är på tur, vi har KM som i år går 
på Gotland. Det är hög tid att anmäla, om Ni vill starta! 

Till alla er som är nya i klubben, hoppas vi att ni planerar in ett besök 
på något av våra prov. Ni får då ett smakprov på trevlig gemenskap 
och en bra bild över vad våra prov går ut på. Vi hoppas få se er i start-
fältet framöver!

Vi bjuder på ett par läsvärda artiklar; Jakt- och arbetandehundars 
näringsbehov, träningstipps om ut-kommandot längre fram i tidnin-
gen.

Det har varit full fart i ringarna, vi har fångat upp ett litet reportage 
från Sverige-, Norge-vinnarutställningarna samt från  WDS i Danmark 
som gick under midsommar helgen. Sverige fi ck tre nya världsvinnare 
2010 (Weimaraner)! Lockfågelns Nova Zembla, Classic Dream´s Hazel 
Grouse, Nobiskrug Whtevr Willbe Willbe. 
  
Vi vill skicka en jaktspark till alla som ska ut, och hoppas på fi na 
upplevelser i mark-
erna med era grå.

Fototävlingen är 
avgjord! 
Se vinnare på s. 48

//Eva och Nina
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ORDFÖRANDENS ORD
Jag heter Anna Norlén och är sedan ungefär en månad tillbaka ny ordförande i klub-
ben. Här kommer en kort presentation av mig så ni får lite koll på vem jag är. 

Bor i en by utanför Skellefteå med min man och två Weimaraner. Jobbar sedan drygt 
2 år tillbaka åt gruvbolaget Boliden Mineral AB. Jag är anställd av aff ärsområde Gru-
vor Staber och är sekreterare åt ca 90 personer på Prospekterings- och IT avdelnin-
gen. Jag är utbildad Nationalekonom i grunden, men har även ett förfl utet som lär-
ling inom travsporten (främsta meriten där är en 2:a plats i ett Dagens Dubbel-lopp 
på Östersundstravet, så det var väl ingen lysande karriär direkt…). 

Den första weimaranern jag träff ade var just under ”travperioden” i mitt liv, en under-
bar långhårshane som hette Rekyl, en helt ny ras för mig då. Åren gick och tanken 
på att skaff a hund gick från tanke till handling, med Rekyl i minnet hade jag bestämt 
mig, en weimaraner skulle det bli! 

På sensommaren 2006 fl yttade lille Frej in och våren 2008 fi ck han sällskap av Uma. 
Då Frej var liten tog jag min jägarexamen, och förutom att jaga fågel har jag även 
börjat jaga älg. Eftersom vi bor uppe i norr så är det skogsfågeljakten som ligger mig 
varmast om hjärtat, men vi åker varje år ner till södra Sverige för att gå på fält och 
starta på fältprov eftersom det är så roligt och man får alltid nya erfarenheter och 
upplevelser med sig hem. Utöver jakten och jaktproven så är jag även en utställning-
snörd! Försöker att komma mig iväg så ofta jag hinner under våren och sommaren. 
Förutom att vara ny ordförande i klubben är jag även jaktprovssekreterare och ny 
medlem i avelsrådet.

Jag vill passa på att önska alla medlemmar en trevlig höst med sina grå, och ett 
STORT lycka till åt alla som har tänkt starta på prov i höst , hoppas vi ses ute i 
skogen eller på fältet! Och glöm nu inte att anmäla till KM på Gotland, om du inte 
redan gjort det! Information om hur du anmäler fi nns på klubbens hemsida.

Har du frågor, synpunkter eller andra funderingar? Hör gärna av dig till mig eller 
någon annan i styrelsen!

Kontaktuppgifter till oss alla fi nns på hemsidan!
Anna Norlén
Ordförande Svenska Weimaranerklubben
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CHAMPIONGALLERI

 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, SE V -10, 

WW-10 Classic Dream´s Hazel Grouse

Född: 2008-02-08 
E:  CD´s Quasimodo In Grey
U: CD´s Tic Tac Toe

Uppfödare och ägare: Pernilla & Rolf Ryberg  

Foto: Killu Ahi (c)
SE VCH Wellieson Day

Född: 2009-05-17
E: Ansona Dream On 
U: Wellieson Game

Ägare: Nina Robertsson &  Tobias Andersson 

Foto: Eva Bjärud

SE VCH,  J NO V-08 Classic Dream´s Åttio 
Åttan

Född: 2007-12-07
E:  Classic Dream’s Zodiac Of Sasha 
U: Classic Dream’s Silver Star

Ägare:  Rolf Ryberg

SE VCH Classic Dreams Cruella De Vil

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

Ägare: Sylvia Jonefelt

Foto: Rolf Ryberg

Foto: Rolf Ryberg
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SE VCH Classic Dream´s Noblesse

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

Ägare: Cecilie Møkleby

Fr v: Domaren Helena Sjöström, Cecilie och Lykkis

SEVCH Classic Dream’s Maat 
 
Född 2008-02-10      
E: Wellieson Gandalf 
U: Classic Dream’s Yupya

Ägare: Katarina Sjölund

Foto: Jenny Degerman

J SEVCH SEUCH FINUCH NUCH NOR-

DUCH Teamdiva´s Wilja-Af-Quasi
 
Född 2007-09-06
E: Classic dream´s Quasimodo in Grey
U: Grey Sallow´s Cinnamon-sedge

Ägare: Hans Lundberg

Foto: Rolf Ryberg

Foto: Rolf Ryberg

SE VCH Yellow Eyes Atlaz

Född 2008-09-30
E: Classic Dreams Silver Super Sonic
U: Yellow Eyes Wippsan

Ägare: Torbjörn Rubin

Foto: Anna Srongstone



SE VCH Yellow  Eyes River

Född 2008-09-30
E: Classic Creams Silver Super Sonic
U: Yellow Eyes wippsan

Ägare: Anneli Törnqvist

SE VCH Yellow Eyes Red Rose

Född 2008-09-30
E: Classic Dreams Silver Super Sonic
U: Yellow eyes wippsan

Ägare: Lena Zetterlund

SE VCH Silver Hunt´s Spirit of Umbra
 
Född: 2009-03-15
E: USCH MARKPR. DKKV-07 Silver Rain´s Touch of Zico
U: J SE VCH C.I.E NORDV-08 KBHV-09 Silver Hunt´s 
Demeter

 
Ägare: Henrik & Cecilia Jönsson

Foto: Rickard Hansson

SEVCH J SEUCH FINUCH Teamdiva´s 
Wilma-Af-Quasi
 
Född 2007-09-06
E: Classic Dream´s Quasimodo in Grey
U: Grey sallow´s cinnamon-sedge

Ägare: AnnaCarin Wikman

Foto: Magnus Norlén

Foto: Lena Zetterlund
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SE VCH Silver Hunt´s Sense of Umbra

Född: 2009-03-15
E: USCH MARKPR. DKKV-07 Silver Rain´s Touch of Zico
U: J SE VCH C.I.E NORDV-08 KBHV-09 Silver Hunt´s 
Demeter

Ägare: Martina Levin

SE VCH Lockfågelns Lotus Elise

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

Ägare: Kristina P Granath 
 

J SE VCH Pasquinel´s Gawonii

Född: 2007-03-20
E: Cummel
U: Classic Dream’s Mercedez

Ägare: Kristina P Granath 
 

SE VCH Silver Hunt´s Feeling of Umbra

Född: 2009-03-15
E: USCH MARKPR. DKKV-07 Silver Rain´s Touch of Zico
U: J SE VCH C.I.E NORDV-08 KBHV-09 Silver Hunt´s 
Demeter

Ägare: Rikard Eriksson & Malin Holmberg
 

Foto: Anna Grevin

Foto: Anna Grevin

Foto: Granath

Foto: Granath





EFTERSÖKSGRENARNA I SIFFROR

Siff rorna är baserade på SWeiKs ordienarieprov, hösten 2010. Endast Weimaraner 
är med i statistiken.

Totalt antal provdagar: 10 
Följande prov är räknade: Kristianstad 3-4 juli, Svansele 3-4 juli, Vallentuna 10-11 
juli, Hällefors 24-25 juli, Öland 14-15 augusti. 
Totalt antal starter: 138st

Unghundsklass:   25 starter 
   18 enskilda hundar
   17 Godkända starter

Öppenklassklass:  97 starter 
   55 enskilda hundar
   47 Godkända starter

Elitklassklass:   16 starter 
   9 enskilda hundar
   4 Godkända starter

Foto: Rolf Ryberg

Foto: Rolf Ryberg

Foto: Nina Robertsson
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PROV I EFTERSÖKSGRENAR                                                 
Text: Katarina Persson 

Foto: Jerry Hildingsson

Ett av årets första eftersöksprov fi ck vi 
äran att ha i Kristianstad på Frederik 
Treschows marker. Detta tycker vi är myc-
ket roligt här nere i Skåne. Vi hoppas på 
att få ha eftersöksprov här nere nästa år 
också.

Som domare denna helg hade vi Patrik 
Sjöström som är nyauktoriserad domare 
inom SWeiK. Camilla Liljekow gick med 
som domarelev båda dagarna. Provledare 
var Kikki Ellström och Jonas Hansson.

Helgen bjöd på mycket fi nt väder med en 
enorm värme. Vi var ett gott gäng med 13 
hundar på lördagen och 9 på söndagen.

Vi började dagarna ute i skogen med 
släpspåren. Vi preparerade oss alla med 



lagom mycket myggmedel då det behövs 
i denna värmen. Vi hjälptes åt med att dra 
släpspår till varandra. Det rullade på bra 
och lagom till klockan tolv var vi klara och 
kunde hålla lunch.

Efter lunch förfl yttade vi oss till vattnet 
som bestod av en damm med en ö. Ung-
hundarna började med sitt vatten. Däreft-
er var det öppenklass hundarnas tur. De 

skulle simma ut ca 60m till en ö där ute stod Carl som var skytt och fågelkastare. Efter 
att alla var klara på vattnet samlades vi och Patrik höll en genomgång. 

Lördagens provbästa hund på vattnet blev Mimmtrix 
Bella. Provbästa hund på spåret blev Classic Dream´s 
Nogger.

Söndagens provbästa hund på vattnet blev Ensemble 
Another Piece of Art. Provbästa hund på spåret blev 
Silver Hunt’s Naud.

Slutligen vill jag tacka Frederik Treschow för att vi fi ck 
tillgång till markerna. Vill även tacka domaren Patrik 
och domarelev Camilla. Samt provledarna Kikki, Jonas 
och Jerry som fotograferade. Alla som hjälpte till med 
att dra släpspår samt Carl som stod ute på ön i den 
enorma hettan.
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REFERAT FRÅN EFTERSÖKSGRENAR 
SWEIK ORDINARIEPROV I HÄLLEFORS

Text Louise Andrén 
Foto: Rolf Ryberg

Det är alltid lika fi nt att komma till Bergslagsgården och markerna runt i kring. Vi 
är glada att vi får komma tillbaka år efter år. Spårmarkerna tycks oändliga och för 
vattenapporteringen fi nns det fl era platser att välja på.

Provet dömdes av två mycket roliga och trevliga domare från Gotland: Lars Karls-
son och Benny Nilsson, båda lika härligt rutinerade! Två mycket roliga och trev-
liga dagar i Hällefors blev det alltså. Med 43 starter totalt. Vi lyckades kanske inte 
prestera sommarens högsta resultat men kanske upplevde vi sommarens största 
entusiasm!

Förarna var väldigt måna om varandra och sina hundar, många hade spend-
erat veckan på träningsläger, men hundarna hade faktiskt också fått vila så att 
de verkligen skulle kunna prestera. Sedan spelar nervositeten in och en massa 
oförutsedda saker som gör att de höga poängen uteblir. Nya inslag i miljön kan 
orsaka förvirrning hos både förare och hundar: en kanot på svaj i vassen, stickigt 
tätt buskage, dofter av annorlunda djur och människor i skogen, rovdjur, get-
ingar.. . ja, mycket oförutsett fi nns i naturen. Fyra fullpottare (10,10) av de 19 god-
kända starterna.

Anders, Benny Nillson, Lars Karlsson, Pernilla Ryberg
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På prov får man ibland tunghäfta 
och man är rädd att få avdrag på 
poängen och törs knappt säga pip 
till sin hund, men som domarna 
poängterade, man får hjälpa hun-
den med små uppmuntrande tillrop 
så att den inte känner sig övergiven 
med uppgiften. Om hunden be-
höver en omstart skall man försöka 
göra det så lugnt och tydligt man 
kan. Som domare, funktionär och 
provledare ser man naturligtvis allt 
men står man där själv i startgropen 
då är huvudet inte alltid så klart. Det 
är därför det är så bra att vara med 
på prov för man lär sig så mycket! 

Vi tackar våra domare och domar-
eleven Pernilla Ryberg som gick 
sitt första pass som domarelev och 
således var till mycket god hjälp. 
God hjälp fi ck vi också av en Got-
ländsk funktionär som agerade 
sekreterare samt inte minst av Micke 
i granngården som kastade trut hela 
lördagen.

Funktionärer är ett provs A och 
O. Vi tackar därför särskilt alla de 
startande som hjälpte varandra 
på ett fantastiskt sätt med att dra 
släpspår, skjuta och kasta och pad-
dla kanot mm. Det hade inte gått 
att genomföra provet utan all er 
hjälp. Tack!

Louise A (provledare tillsammans 
med Maria Q)

Wilja 

Pupp

Atlas
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Norrlandsmästarn 2010

Ja då var det dags igen 2010 års norrlansmästerskap i eftersöksgrenar. Dagen till ära 
så strålar solen från klarblå himmel, jobbigt för hundar, men man får se till att vattna 
väl och parkera bilen i skugga. Domare var Lars karlsson från Gotland och vid hans 
sida som Domarelev Erling Wikman och Provledare Magnus Norlen/Leif Lundberg.

Dagen startade med att elithundarna fi ck göra sin ruta, man kan inte fatta hur kvavt 
det blir inne i skogen då vinden står helt stilla..förare var helt blöta i svett efter 
dessa starter,men duktiga hundar klarade av uppgiften väl. Sen så var det då dags 
för spåren, många bra hundar som hämtade hem både kanin och räv, och tänk att 
spårdragarna hittade tillbaka varje gång..vilken tur..

Då det nu gått några timmar och vi var både hungriga och varma av den stekande 
solen,så passade vi på att ta lunch och slappa en stund medans vi lyssnade på när 
Domareleven gick igenom vilka resultat som hundarna fått.. Som sagt, många bra 
hundar med höga resultat inför dagens sista moment..vattnet..skönt för hundarna 
att få svalka sig efter goda prestationer i skog och mark, nervöst för förare att få se 
om hundarna vill apportera trut som fi nns i vassen..skönt när det är över och man 
inser att det är samma hund som åker med hem oavsett resultat på dagens prov.
Då nu alla moment var avklarade så packade vi in oss i bilarna och styrde kosan 
mot vildmarkscampen, och för er som inte varit med kan jag berätta att det ligger 
mitt ute i skogen på nästan oframkomlig väg..en vildmarkscamp med kåtor, stugor, 
bastu och badtunnor med trärutchkana.
Helt underbart att få samlas allihopa, äta god mat tillagad över öppen eld, lyssna 
på dagens domarkritik och höjdpunkten som alla väntar på korning av 2010 års 
NORRLANDSMÄSTARE spänningen är olidlig, vem tycker domaren är dagens bästa 
hund? Jo 2010 års vinnare blev Teamdivas Wilma-Af-Quasi Ägare och förare Anna-
carin Wikman Bjurträsk

Vi vill också passa på att tacka Domare Lars 
Karlsson som ställde upp och dömde våra 
hundar, elev Erling Wikman får en fj äder i 
hatten för utmärkt elevarbete, provledare 
Magnus Norlen och Leif Lundberg som 
ordnat så att provet fl utit på så bra och 
alla funktionärer som hjälp till med både 
det ena och det andra, utan eran hjälp hur 
skulle det då gott?
Tack för i år och hoppas att vi ses igen 
2011.

Under tangenterna: Annacarin Wikman
Lars Karlsson och Annacarin Wikman 
Foto: Jessica Lundkvist
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Pia Carlsson heter jag, gift med Kjell och 
vi har tre utfl ugna barn och så har vi våra 
två grå. Mimmtrix Malte, 5 år och 
Mimmtrix Ture, 1 år.

Jag arbetar inom hemtjänsten i Ström-
sunds kommun. Det har alltid funnits 
hundar i mitt liv, allt från pudel, yorkshi-
terrier, stövare, drever, schäfer och bo-
vierer.

Mitt intresse för jakt började i unga år 
då jag fi ck följa med min styvfar på har-
jakt och blev intresserad av hur hundar 
arbetar. Själv har jag mest hållit på med 
brukslydnad och lydnad.

Jag tog jägarexamen 1992 och dom 
första åren blev det älgjakt men det 
blev allt för tråkigt att sitta på pass så 
jag köpte mig en drever för att jaga hare 
med. Tråkigt nog så funkade det inte så 
bra med barnen så vi fi ck ta bort honom, 
därefter blev det bouvierer igen.

Jag fl yttade från Göteborg 1989 till 
Strömsund i Jämtland för att få bättre 
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tillgång till jakt och fi ske.

Det blir oftast skogsfågel jag jagar men 
någon gång under jaktsäsongen så blir 
det fj ället.

Att det blev Weimaraner är mer än slump. 
Vi ville ha en fågelhund som jag även 
kunde använda till lydnad och bruks.
Det fi nns några raser att välja mellan 
men så köpte bekanta till oss en valp 
som vi var och tittade på och redan då 
blev vi betagna av denna vackra hund.

Jag tog reda på mer om rasen och vi 
åkte iväg på ett Väla -läger för att träff a 
ett fl ertal hundar och ägare för att få en 
bild av dessa grå.
Efter detta blev vi fast och beslutade att 
vi skulle skaff a en Weimaran. 

Så fort man är ledig så försöker man ta 
sig ut, främst till skogen men också en 
och annan sväng upp på fj ället.
Ute till skogs kan det bli allt från några 
timmars jakt till heldag då jag har så nära 
till markerna.

JÄGARINTERVJU 

Första jakten för Malte Foto: Pia Carlsson En jaktdag i skogen med Malte, Sylvia och Fritz
Foto: Pia Carlsson



Med Malte har jag gjort eftersöksproven 
men ej gått på fält, men han är däre-
mot vildspårscahmpion. Jag har tänkt 
att göra eftersöksproven med Ture i år. 
Om det går vägen så ska jag försöka att 
komma med på ett fältprov också.

Lyckad och lyckad...
Malte har varit för trång men med trän-
ing hos Amir så går han ut mycket bättre 
och är mer fokuserad. 

I fj ol fungerade Malte bättre än tidigare 
och jag blev glad av att kunna se att han 
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Man håller väl alltid på med någon form 
av träning men det blir mer då snön förs-
vinner.
Vi är ett gäng med Mimmtrixare i Jämt-
land, Silvia med Frizt, Bernt och Eva med 
Elsaby och så jag och Kjell med Malte och 
Ture som ungefär två gånger per år åker 
till Amir Zand i Långtora för att träna.

I år har mycket varit fokuserat på Ture då 
det är hans första säsong. Mycket inlärn-
ing med spår, släpspår och vattenträning 
för att förhoppningsvis kunna gå på prov 
i höst.

I vanliga fall så blir det mestadels spår 
och träning till eftersöksgrenarna med 
Malte eftersom att jag lagt ner lydnad-
sträningen med honom.
På senare tid har vi även börjat att träna 
lite agility för skojs skull.

Både ja och nej.
Jag tycker att det har varit roligt att träna 
på eftersöksgrenarna eftersom att det 
har varit helt nytt för mig.

Här fl ög det precis upp en orr höna som Malte och Ture fann intressant. Foto: Pia Carlsson

Tures första dag i jakt skogen! Foto: Pia Carlsson
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arbetade ut och det får jag nog kalla lycka, synd bara att det var dåligt med fågel i fj ol, 
inte ens jag lyckades skrämma upp en enda!
Men att bara få vara i skogen och se hunden arbeta är lycka för mig.

Malte är den försiktiga killen som har haft svårt att släppa sin matte.
Men efter råd om att sluta att tävla lydnad med honom så har han börja att släppa 
mig mer och mer för att söka ut under jakten.
Så till hösten skall det bli intressant att se hur vi får till det efter att även jag lärt mig 
mycket nytt om hur sådan här jakt går till, alla är vi nybörjare någon gång!
Ture är desstomer framåt och vi får se hur vår första höst blir.
Han har fått bättre start eftersom att vi har varit hos Amir och tränat och jag hoppas 
att det har gett resultat på oss båda.

Jag har nog aldrig blivit riktigt tillfrågad om hur Wimaraner fungerar som jakthund.
Man talar om att det är en ställande fågelhund och folk i allmänhet sammankopplar 
dem med forster och pointer.
Kommentarerna brukar oftast vara “snygg hund”.

För mig blir det nog ingen ny hund på ett bra tag men min man står på tur och då blir 
det säkert en träskällare eftersom att han tycker att den jakten är roligare.

Malte med husse Kjell och “Lill” husse Carl tar en välbehövlig fi ka i det fi na höstvädret Foto: Pia Carlsson
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Vid den här årstiden är hundens kon-

dition i fokus för många av oss. För 

att väcka lite tankar kring fodrets be-

tydelse för hundens kondition har WN 

bett om att få publicera delar av en 

artikel där foderföretaget Royal Canin 

presenterar sin syn på detta ämne. WN 

tar gärna emot tips från er medlem-

mar om hur ni fodrar era hundar inför 

och under jaktsäsong!

Förberedelserna med hunden inför ar-
bets-/jaktsäsong bör påbörjas i god tid. 
Hunden arbetar efter sin förmåga, kondi-
tion och ägarens förberedelser.

Att tro på idén att året om kunna ge sam-
ma foder till hunden är inte rimligt om 
man vill ha bästa eff ekt. Minst en månad 
före säsong bör hunden ställas över på 
en korrekt anpassad och balanserad kost 
som fortsatt ges till hunden över hela 
säsongen. För bästa välbefi nnande bör 
hunden ges två måltider per dag jämt 
fördelat över dygnet.

Under arbetsperioden

fördelas mängden foder så att 1/3 ges på 
morgonen och 2/3 på kvällen.

Tiden för uppbyggnad, inför säsong, 
kräver foder med högt energiinnehåll 
och som är förstärkt med sådana näring-
sämnen som både underhåller och stärk-
er muskulatur, leder, hud och allmänt väl-
befi nnande.
Under arbetsperioden ska inte hunden 
behöva tappa hull, bli dålig i magen eller 
drabbas av kramper i muskulaturen, det 
handlar i högsta grad om att hunden är 
rätt förberedd och att fodergivans volym 
och innehåll är korrekt utifrån aktiv-
itetsnivån hos individen.

Vid avslutad prov-,arbets/jaktsäsong 
måste hunden successivt trappa ned 
i mängdträning, välj en kost som är 
näringsmässigt anpassad med den män-
gd foder för att hunden ska må riktigt 
bra.

Egenheter hos hårt arbetande 

hundar

Det speciella med arbetande hundar 
och konsekvensen ur betydelsen kost 
är många. Hur man med kost kan neu-
tralisera de vanligaste konsekvenserna 
av ansträngning blir huvudfrågan. Det 
mest kända symptom som förekommer 
benämns SSDD (symptom of stress, de-
hydration and diarréhoa) vilket står för; 
stress, diarré och uttorkning.

Mekanismen för SSDD

består i en minskad rörlighet av magsäck-
en vilket indirekt minskar passage av kost 

JAKT- OCH ARBETANDE HUNDARS 
NÄRINGSBEHOV
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genom tarmarna. Detta fenomen i sin tur 
orsakar en ökad tarmgenomsläpplighet 
vilket är begränsande för blodgenom-
strömningen men stimulerar på ett be-
tydande sätt tarmsekretion (enzymer, 
elektrolyter).

Som en direkt konsekvens av denna pro-
cess sker det en ökad transport men med 
försämrad vatten- absorption vid ankom-
sten i tjocktarmen. Det är skälet till att allt 
för mycket vätska försvinner ur kroppen 
och blir orsak till den dåliga avförings-
konsistensen.

SSDD – en ond cirkel

Stress är en orsak till den typ av diarré 
som uppträder under arbete eller i direkt 
anslutning till avslutat arbete. Om den 
här typen av diarré tillåts pågå leder det 
till uttorkning av hunden. Uttorkning 
leder i sin tur till fl er problemtillstånd, till 
exempel anorektiskt beteende (vill inte 
äta), kräkning, blodförluster i tarmarna.

Konsekvenser av stress

Det är klarlagt att hundar likaväl som an-
dra sportande utsätts för en betydande 
del fysisk och psykisk stress. Likaväl 
som energibehovet ökar ställs krav om 
näringsmässig anpassning vid dessa 
tillfällen. Betydelsen av detta minskar 
dock vartefter hunden tillvänjs vid situa-
tionen och når högre kondition.

Produktionen av fria radikaler, genom 
den ökade metabolismen, ställer större 
krav på innehållet av antioxidanter. Det 
måste vara rikligt av kraftfulla antioxi-
danter som motverkar den negativa ef-
fekten och skador från fria radikaler. Värt 
att tänka på är att andelen fria radikaler 
får betydelse för starten av många olika 

funktionella anomalier och tillstånd (cell-
degenerering, infl ammation, nedsatt 
funktion).

Leder och ligament

De arbetande hundarna är ofta mer 
utsatta för skador som mikrofrakturer, 
ledproblem och ligamentskador som 
en konsekvens av upprepad kraft mot 
leden. Kraften är stor och kan orsaka en 
progressiv degeneration av ledens brosk 
och leda till artros. Föreställ er en 25 ki-
los hund som springer med en fart av 20 
km/h. Om vi i en sekund kunde stoppa 
hunden och ställa den i balans skulle vik-
ten vara 138 kg. För en kapp-
löpningshund på 25 kilo skulle vikten 
motsvara ett halvt ton. En ledyta är inte 
alltid förberedd eller anpassad för den 
typen av belastning.

Oxidativ stress – fria radikaler

En annan egenhet hos de hårt arbetande 
hundarna är att de i mycket hög grad 
utsätts för oxidativ stress. Fria radikaler 
frisätts genom det höga uttaget av ener-
gi som går åt vid arbete, genom miljöex-
ponering och skiftningar i omgivnings 
temperatur.

Det är välkänt hur sportande individer 
befi nner sig utöver de vardagliga stress-
nivåerna, även de stressorer som hunden 
utsätts för ökar kraven om mer energi 
och högre näringsvärde på kosten.

Självklart måste hunden vara genetiskt, 
fysiskt och psykiskt förberedd för kraft-
ansträngning som pågår under lång tid 
även om betydelsen av stress minskar 
efter hand som hunden tillvänjs. Produk-
tion av fria radikaler påverkas av ökad 
metabolism. Antioxidant verkar i krop-



pen som skydd för bland annat cellmem-
branen och immunförsvaret.

Kom ihåg att en ökad frisättning av fria 
radikaler även blir en startsignal för 
många andra funktionella anomalier och 
sjukdomar. Den arbetande hundens syre-
omsättning och muskelbelastning ställer 
krav om hög fettförbränning för att ge 
energi, det medför ökad stress som kan 
vara orsak till infl ammatoriska tillstånd.

Det fi nns en enkel väg

för att bibehålla hundens kondition 
genom hela arbetsperioden! 
Prestation hos arbetande hundar är till 
stor del beroende av det genetiska urva-
let, utbildning-, träning- och återhämt-
ningsteknik. Men en mångfald veten-
skapliga studier indikerar att näring/kost 
verkligen gör skillnad och får betydelse 
för uthållighet.

Proteinråvarorna ska ha balans mellan 
de livsnödvändiga aminosyrorna. Det 
är genom en väl avvägd balans mellan 
protein och omsättningsbar energi som 
fodergivan kan regleras så att den inte 
belastar mag- och tarmkanalen. Andelen 
protein med mycket hög smältbarhet 
minskar dessutom risken för gasbildning 
och diarré som i sin tur sänker riskerna för 
uttorkning.

Biologiskt värde hos protein i kosten

Det biologiska värdet av tillfört protein 
är aldrig högre än dess lägsta innehåll 
av aminosyror. Begränsande aminosyra 
i sojaisolat är tryptofan medan för vete-
gluten är det treonin. 

Fett

Det viktigaste näringsämnet för den ar-

betande hunden är fett, eftersom det in-
nehåller dubbelt så mycket kalorier som 
protein och kolhydrat. För dessa hundar 
bör minst 40 % av energin komma från 
fett. Betydelsen av fett får inte överdrivas, 
det måste alltid vara en balans mellan fett 
och protein eftersom ett proteinunder-
skott kan leda till blodbrist.

Glutaminets verkan

Glutamin är den mest förekommande fria 
aminosyran i kroppen. Den utgör 50% av 
innehållet i muskler och ryggmärgsvätska 
och representerar mer än 60% av de fria 
aminosyrorna i kroppen. En frisk hund 
syntetiserar viss mängd av glutamin själv 
i kroppen.

Det fi nns dock fl era skäl till att fokusera 
på glutamin: bättre hälsa hos matsmält-
ningsorganen, ett starkare immunförsvar, 
större muskler, bättre blodsockernivåer 
och en mer “aktiv” hjärna. Även hjärtat 
och dess funktion har nytta av glutamin. 
Glutamin är särskilt populärt bland “body-
builders” och bland dem som vill öka sin 
psykiska och fysiska kapacitet.
Glutamin skyddar kroppen och ger brän-
sle till hjärnan. Andra positiva eff ekter 
av glutamin fi nner man i dess verkan för 
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nivån av blodsocker och pH-värdet.

Vetegluten är en intressant ingredi-

ens, varför?

Det talas om styrka och svaghet i vete, 
men vetegluten är en bra glutaminkälla. 
Styrkan hos vetegluten är dess höga kon-
centration av protein vilken dessutom 
har ett extremt högt biologiskt värde och 
därmed högsta smältbarhet.

Kolhydratsråvarorna måste alla vara om-
sorgsfullt utvalda och noggrant värme-
behandlade för att bli verksamma för 
hundens prestationsförmåga, muskler 
och immunförsvar.

Näringsmässiga behov därutöver

Det näringsmässiga sättet för problem-
lösning är via ingredienser, men främst 
genom näringsämnen vilka reglerar 
passagen genom magsäck och tarm. De 
skall minska volymen osmält protein ut i 
grovtarmen och optimera smältbarheten 
av fodergivan. 
Säkerställd harmonisk interaktion mel-
lan fodervolym – energibehov och 
matsmältningsprocessen (sammandrag-
ning av magsäcken och tarmens peristal-
tik) tillåter en fungerande organism. 

EPA – DHA (fi skolja) fungerar som ett ut-
märkt antiinfl ammatoriskt näringsämne, 
vilket tack vare sitt infl ytande över mik-
rocirkulationen hindrar upplagring av 
molekyler som kan orsaka skador i led-
miljön (genom dess infl ammatoriska 
risker). Glukosamin och kondroitin är 
föregångare till brosk och verkar vid cell 
förnyelse i ledbrosket. Magnesium be-
gränsar överrörlighet i led- och muskel-
ligament. Överrörlighet är ofta det första 
steget mot skador i leder och vid skel-

ettskador.

Praktisk utfodring

För en hund som ska kunna prestera sitt 
max under en längre tid. Nedanstående 
gör det möjligt att optimera den välträn-
ade hundens prestation och är av största 
vikt när vi ”laddar om” och ger underhåll 
till hunden på bästa sätt. Du svarar för 
rätt träning och rätt kost anpassad till 
det arbete hunden utsätts för. Genom 
insikt/kunskap kan man minska risken 
för skador och behålla hunden i arbete 
under många år.

Morgonmålet

max 1/3 av dagsransonen senast två tim-
mar före arbetets början.

Lunch

Underhåll, – Kom ihåg vätska! Redan 
3% vätskeförlust försämrar prestations-
förmågan. 

After work

som glykogenåterställare.

Huvudmålet

2/3 av dagsbehovet två timmar efter avs-
lutat arbete.

För att läsa hela artikeln besök:

http://royalcanin.se/hund/lar-dig-mer-
om-hunden/foder-och-naring/jakt-och-
arbetande-hundars-naringsbehov/

Foto: Nina Robertsson





Weimaraner, lång- och korthår samt SRHP 
  Vi har sedan starten av uppfödningen lagt stor vikt vid att få fram duktiga eftersökshundar. Att ha en duktig eftersökshund med sig på jakten ger en trygghet och säkerhet som vi i jägarkåren uppskattar. Hundarna älskar att arbeta med viltspår så det skapar dessutom många fina tillfällen för en allsidig träning.  Vi är stolta att presentera de hundar som lyckats väl på viltspårsproven och erövrat Viltspårs Championat i Sverige, Norge och Finland.  
Våra importerade Viltspårs Champions. ‐ AUSTCH SE VCH NO V‐04 SE V‐07 VWW‐08 Grausturm Dare to Dream, ”Sasha”.  ‐ J, SE VCH, SE V‐09, FIN V‐09, NO V‐09, NORD V‐09, SE V‐10, WW‐10 Stormdancer a Classic Dream, 
“Oona”. SRHP. 

 
Classic Dream´s Svenska, Norska & Finska Viltspårs Champions. ‐ SE VCH, LP II, TJH Classic Dream´s Grace, "Saga". ‐ SE VCH, LP II, TJH, SE V‐00 Classic Dream´s Goggo, "Athena". ‐ SE VCH, SE LCH, SE V‐04, SE V‐05 Classic Dream´s Gosan, "Gosan".  ‐ SE VCH, TJH, LP I, SE V‐01 Classic Dream´s Goliat, “Demon”. ‐ SE VCH Classic Dream´s Golly, “Weima”. ‐ SE VCH, SE V‐01 Classic Dream´s Izola, “Irma”. ‐ SE VCH Classic Dream´s Isis, “Isis”. ‐ SE VCH Classic Dream´s Jade, “Jade”. ‐ SE VCH Classic Dream´s Jumbo, “Titus”. ‐ SE VCH Classic Dream´s Liam, “Liam”. ‐ SE VCH Classic Dream´s Mercedes, “Merzan”. ‐ J, SE VCH Classic Dream´s Ninja Star, “Ninja”. ‐ SE VCH Classic Dream´s Opal, “Nellie”. ‐ SE VCH Classic Dream´s Oden, “Oden”. ‐ SE VCH Classic Dream´s Oska, “Drutten”. ‐ SE VCH Classic Dream´s Ozzian, “Sigge”. ‐ J, SE VCH, FIN VCH, BH Classic Dream´s Orcan, “Indi”. ‐ J, SE VCH, LP I Classic Dream´s Patron, “Patron”. ‐ SE VCH Classic Dream´s Pulz, “Pulz”. ‐ SE VCH Classic Dream´s Quiz of Qubics, “Texas”. ‐ J, SE VCH, NORD V‐07 Classic Dream´s Quick in Fields, “Fille”. ‐ SE VCH Classic Dream´s Queen of Stars, “Arja”. ‐ SE JCH, J, SE VCH, JWW‐03, NO V‐04, NORD V‐06, NO V‐07, NORD V‐08, SE V‐09, SE UCH, NO UCH, DK UCH, FIN UCH, NORD UCH, INT UCH, NL UCH Classic Dream’s Quasimodo In 
Grey, “Quasi”. ‐ NO VCH Classic Dream´s Red Rose, “Bella”. ‐ SE VCH Classic Dream´s Rock´n Roll, “Aragorn”. 



j‐ SE VCH Classic Dream´s Royal Raven, “Goblin”. ‐ J, C.I.B, FIN UCH, SE VCH, BALT V‐04, FIN V‐05 Classic Dream´s Silver Sorbet, “Mango” ‐ J, SE VCH Classic Dream´s Silver Spirit, “Spirit”. ‐ J, SE VCH, LP I Classic Dream´s Silver Star, ”Cleo”. ‐ J, SE VCH Classic Dream´s Silver Super Sonic, “Sigge”. ‐ J, C.I.B, SE VCH, EST OBCH, SE LCH, EST & LV & LT CH, BALT CH, BALT JW‐04, FIN W‐05, LV W‐05, LV W‐07, EST W‐07, EST W‐08, FIN W‐08, EST & LV & LT JCH, BALT JCH Classic 
Dream´s Tic Tac Toe, “Tiki”  ‐ SE VCH Classic Dream´s Tiny Tender, “Flores”. ‐ SE VCH, LP I Classic Dream´s Teté a Teté, “Diva”. ‐ SE VCH Classic Dream´s Till Tomorrow, “Tindra”. ‐ SE VCH Classic Dream´s UpandComing, “Ilot”. ‐ SE VCH Classic Dream´s UptotheMinute ‐ J, SE VCH Classic Dream´s Xclusive, “Gimli”. ‐ J, SE VCH, C.I.E, NO V‐05, FIN V‐09 Classic Dream´s Xceptional, “Nemo”. ‐ J, SE VCH, NO V‐05, NORD V‐06, SE V‐06 Classic Dream´s XLNT, “Jaeger”. ‐ J, SE VCH, NO V‐05, NORD junV‐05, NORD V‐05, NORD V‐07, KBH V‐07, DKK V‐07, WW‐08, SE UCH, NO UCH, DK UCH, POL CH, NORD UCH, INT UCH Classic Dream’s Yupya, 
“Yuppie”. ‐ J, SE VCH, SE UCH Classic Dream´s Yeoman, “Jojje”. ‐ SE VCH Classic Dream´s Zodiac of Sasha, “Zack”. ‐ SE VCH, NORD junV‐06, NORD V‐06 Classic Dream´s Zethon of Sasha, “Rolex”. ‐ J, SE VCH, SE UCH Classic Dream´s Zafir of Sasha, “Zafir”. ‐ J, C.I.B, SE VCH, SE UCH, NORD UCH, FIN UCH Classic Dream´s Ima Flying Fox, “Frej”. ‐ J, SE VCH Classic Dream´s Ima Tassie Devil, “Tassie”. ‐ SE VCH Classic Dream´s Nogger, “Gråben”. ‐ SE VCH Classic Dream´s Girlie, “Leija”. ‐ J, SE VCH Classic Dream´s Åttio Åttan, ”Pupp”. ‐ J, SE VCH Classic Dream´s Black Grouse, "Achille" ‐ J, SE VCH, SE UCH, NO UCH, FIN UCH, DK UCH, NORD UCH, NORD JunV‐08, NORD V‐08, FIN JunV‐08, FIN V‐08, NO V‐08, SE V‐09, NO V‐09, FIN V‐09, NORD V‐09, SE V‐10, WW‐10 
Classic Dream´s Hazel Grouse, “Axa”. ‐ LT JunW‐09, EST JunW‐09, EST W‐09, EST W‐10, EST JCH, LV JCH, LT JCH, BALT JCH 
Classic Dream´s Patridge Game Point, “Yaya”. ‐ SE VCH Classic Dream´s Ptarmigan, “Doris”. ‐ SE VCH Classic Dream´s Hathor, "Uma". ‐ J, SE VCH Classic Dream´s AmonRe, "Wasco". ‐ SE VCH Classic Dream´s Benu, “Hälge”. ‐ SE VCH Classic Dream´s Maat, “Tilja”. ‐ J, SE VCH Classic Dream´s Geb, “Geb”. ‐ SE VCH Classic Dream´s Cruella de Vil, ”Isa”. ‐ SE VCH Classic Dream´s Noblesse, “Lykkis”. 
 
Stort Tack till Er alla, duktiga valpköpare.  

Det är ni som är Classic Dream’s!  
Pernilla & Rolf mé resten…*forts följer*… 
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Welliesonträff  i Sala
I mitten av juli samlades ett glatt gäng för att 
genomföra åtets Welliesonträff .

Det var bra uppslutning av hundar från samt-
liga kullar; 12 av 18 Welliesonhundar var på 
plats och dessutom sex weimaraner med an-
dra kennelnamn samt taxen Skorpa. Redan 
när pm:et gick ut insåg vi att det kommer bli 
välplanerat med en givande bra individan-
passad träning med mycket skämt. – Det är 
så det brukar vara.
 
Vi som har vuxna hundar samlades på fred-
agskvällen över en lyxig grillmiddag hemma 
hos Micke och Agneta Svedberg som bor ett 
halvt stenkast från lägerplatsen. Under mid-
dagen fi ck vi gå gå laget runt och berätta vad 
vi ville få ut av helgen och vad vi tyckte vi be-
hövde träna på.
 
Om jag summerar listan såg det ut ungefär 
så här:
Ut-kommandot, dirigering,  avlämningar, 
spårupptag för elitklass, vattenarbete med 
olika typer av störning samt passivitet.

Träningen började lördag morgon med ge-
mensam lydnad och, genomgång/repetition 
av olika övningar.  Därefter delade vi upp oss 
i grupper om tre och spred ut oss för träning 
på ut-kommandot och dirigering med hjälp 
av minnesmarkeringar på   dummies.

Efter lunch anslöt valparna från De-kullen 
som fi ck börja med gruppbus. Sedan hängde 
de med till vattnet för att se och lära (förarna) 

Text: Nina Robertsson
Foto: Tobias Andersson,

Micke Svedberg

RAPPORT FRÅN SOMMARENS
KENNELTRÄFFAR
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och vara passiva (valparna). De vuxna hundarna tränade på rutan och körde vatten 
under eftermiddagen. Vattenarbetet bestod av markeringar och träning på ut-kom-
mandot, övningar som byggde på det vi hade gjort på land på förmiddagen. När 
vi kom tillbaks till lägerplatsen var det de vuxna hundarnas tur att vara publik, då 
valparna provade på att apportera dummy och göra apportsök på rävsvans, kanin-
skinn och nötskrika. 

Lördag kväll var det gemensam grillning.

Söndag bjöd på släpspår, med fokus på upptag i 
ruta och träning på att möta fi guranter i skogen,  
samt vattenarbete.  Många ville köra igenom hun-
darna på ett ÖKL respektive EKL vatten/släp/spår 
och passade på att prova för dom nya viltslag som 
mård, räv och gås. Vattenarbetet på söndagen bjöd 
på en hel del utmaningar i form av längd och att 
passera vittringsstörning på vägen ut till apporten. 
Hundar och förare kämpade på in i det sista men 
vid lunch avbröt vi träningen eftersom hundarna 
då tydligt signalerade att de hade fyllt sin kvot av 
träningstimmar under en helg. Vi avslutade med 
att summera helgen över en enkel  lunch.

Såhär i efterhand kan jag konstatera att helgen var 
toppen, ingen tvåbent behövde hoppa i och bada 
ofrivilligt, den mesta delen av helgen vart vädret 
sådär lagom träna hund väder, vi bodde bra i Tor-
pet som Adam har tillgång till i Sala, alla hjälps åt 
att laga mat. Tack Sigrid & Joe, vi uppskattar ert en-
gagemang i våra utmaningar. Ett särskilt tack ock-
så till Eva Bjärud som ställde upp som funktionär 
under helgen!



HÄLSNING FRÅN CLASSIC DREAM´S 
KENNELLÄGER                                       Foto: Rolf Ryberg

Varje år anordnar Rolf och Pernilla Ryberg, 
kennel Classic Dream´s Weimaraner, ett 
veckolångt träningsläger för sina valpkö-
pare och ”barnbarn”. I år var det vecka 29 
dags för det 12:e i ordningen.

Förra sommaren åkte jag till Bergslags-
gården och mitt första kennelläger med 
Classic Dreams utan förväntningar på vad 
som komma skulle. Jag hade fått hem min 
lilla fågelhundsvalp ett par veckor tidigare 
och visste väl egentligen inte vad jag gett 
mig in på. Vi hade mest försökt lära känna 
varandra vid det laget, hon och jag. Det var 
en helt ny värld som öppnade sig. Full av 
intryck och motivation gav jag mig hemåt 
efter lägret både upprymd och en smula 
skräckslagen – är det meningen att VI ska 
klara av allt DET DÄR så småningom?

I år var det en annan femma. Efter ett år 
tillsammans känner vi varandra ganska bra 
vill jag tro, och även om vi inte alltid har 
samma syn på hur saker och ting skall ut-
föras, eller vad som ska göras är vi rörande 
ofta överens. Det fi nns få saker som får mig 
att trivas så bra som när jag är ute och trä-
nar hund i gott sällskap.

Och gott sällskap bjuds det mycket på un-
der kennellägret utanför Hällefors. Det va 
inget undantag detta år. Det fi nns utrymme 
till träning av alla slag: lydnad, apportering, 
vattenträning, släpspår, apportruta, utställ-
ning, viltspår mm, allt i grupper där man tränar utifrån nivå på de olika ekipagen. Kun-
niga och erfarna instruktörer och funktionärer hjälper oss mindre erfarna hundägare 
med råd och tips, och den goda stämningen genomsyrar allt man tar sig för under 
veckan. Man gläds åt varandras framgångar vid träningen, får många härliga skratt 
vid diverse dråpliga situationer (som vi gärna bjuder på) och hjälps åt att gnugga ge-

Grillning vid udden

Jojje apporterar

Domare Lars Karlsson, domarelev Pernilla 
Ryberg. Förare är Karin med hunden Tarra. Tarra 
& Karin efter ett lyckat spår
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niknölarna för att lösa eventuella problem som uppstår. 
Nya kontakter knyts och inspirationen fi nns kvar långt 
efter hemkomsten från Bergslagsgården.

Det erbjuds även möjligheter till viltspårprov under 
veckan, och våra uppskattade och kunniga viltspårsdo-
mare, Anders Pettersson och Helena Sjöström, hade i år 
instiftat två fi na vandringspriser för att ytterligare öka 
motivationen för de duktiga spårekipagen, ett för an-
lagsklass och ett för öppen klass.

Under kvällarna syns tydligt hur träningen tar på kraft-
erna hos både hundar och folk - hundarna sover gott i 
bilar, burar och inne på rummen, och mänskorna sitter 
och umgås, gärna över en öl, myser och surrar om da-
gens och morgondagens träning.

I anslutning till lägret fi nns det också möjlighet att starta 
prov i eftersöksgrenarna under helgen, något som mån-
ga passade på att göra. Det var roligt att se fi nt arbete av 
många hundar och deras förare, och de som inte riktigt 
fi ck till det denna gången har förmodligen många bra 
idéer med sig hem om hur de ska jobba vidare för att nå 
hela vägen.

Och ska man välja något tillfälle att stå på säkert avstånd 
i vattnet med bara tassarna blöta och skälla ut pippin i 
stället för att simma och hämta den ska man väl göra det 
med stil under ett pågående provtillfälle?

Tack Rolf och Pernilla för att ni ger oss möjlighet att trä-
na våra hundar på ett positivt sätt med mycket värdefull 
uppmuntran, få nya vänner och helt enkelt bara ha en 
väldigt rolig vecka! Och tack alla som var där för 
att ni gjorde lägret till ett enda stort leende i år 
igen!

Med varma hälsningar från Karin och Tarra

Lill  med Bell gosar mellan 
övningarna.

Atlas lämnar av kaninen fi nt till 
Björn

Gammal är äldst, Quasi bär 
omkring på räven

Vatten träning, Anna med Pupp
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SVENSK VINNARUTSTÄLLNING 2010 
Text: Nina Robertsson

Årets vinnarutställning gick i Avesta 13 juni. Domare för rasen var Göran 
Bodegård.  
Antal tävlande för korthår: 9 (hanar) + 17 (tikar), för långhår: 1 (hanar) + 6 (tikar)

BIR kh SE V-10 LOCKFÅGELN´S 
LOTUS EUROPA 
BIM kh REBEL WITHOUT A CAUSE 
IMPERIUM STAR 

BIM lh, YELLOW EYE’S EXPLOZEN

Ett stort grattis till BIR och BIM i 
raserna som nu kan titulera sig som 
Svenska vinnare 2010  

Foto: Rolf Ryberg

Foto: Nina Robertsson

Foto: Sara Svensson

BIR Grupp kh; CLASSIC DREAM’S, som 
representerades av; Classic Dream´s 
Black Grouse, Classic Dream´s Xcep-
tional, Classic Dream´s SuperMan och 
Classic Dream´s I’m A Flying Fox

BIR lh, J, SE VCH, NORDjunV-08, NOR-
DV-08, FINjunV-08, FINV-08, NO V-08, 
NO V-09, SE V-09, FINV-09, NORDV-09, 
SE V-10  CLASSIC DREAM’S HAZEL 
GROUSE.
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AMONG BORDER COLLIES WITH A 
WEIMARANER - OBEDIENCE WORLD 
CHAMPIONSHIP 2010                                                       Text: Killu Ahi 
     Foto: Margus Woll

Everything started almost 7 
years ago, when I wanted to train 
something seriously with my fi rst 
weimaraner, and hunting just 
seemed impossible. So Tiki is my 
fi rst obedience dog, and even 
though we are fortunate to hunt 
every week today, I still value obe-
dience training very much, for the 
very advanced skills it can give 
in motivating, reading the dog, 
analyzing, making training strate-
gies and so on. When we reached 
to the place of second best obe-
dience dog in our country, with 
mostly fi rst prizes under international judges, one logical step was said to be Obedi-
ence World Championship. Few years later I gathered every bit of courage I had and 
on we went. I feared, that failing in the eyes of the world would not be exactly pleas-
ant, but thought I needed to take this opportunity. 

This event is usually arranged together with the World Winner Dog Show, and usually 
next to the show rings, where World Winners are born. These are never easy circum-
stances – thousands of people yelling, loudspeakers, masses of all kinds of dogs etc. 
This year the obedience arena had its own hall, but the environment was surprisingly 
not that much easier, because the work was going on in two rings at the same time, 
the previous competitor was completing its second half of the obedience exercises 
in the ring two, when the next one entered to the ring one. It would happen, that 
in the middle of your heeling, for example, the other pair fi nished their exercise in 
the ring next to yours, and to the quite normal environment the bomb of scream-
ing people and loudspeakers would explode, leaving your dog without any chance 
of hearing your commands. The two rings were divided mostly with the tables and 
chairs of helpers and secretaries, both rings were equipped with ring-stewards and 
two judges (total four), moving around very closely with you, and many secretaries, 
who all would start to run around when the exercise was over in one of the rings. 
Around the rings on three sides were the spectators, the fourth had half of the com-
petitors and teams residing behind the curtains. The competition lasted four days, 
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while on Sunday all the fi rst 20 competitors from previous days would compete in 
the fi nals, for the second time around. 

The judging, of course, was extremely strict, at times easily 5 points less than at any 
other, „normal“ competition. Most of nearly 100 dogs were border collies, only 20 
dogs from other breeds, and many of those „others“ to my eyes were sadly more 
aff ected by the conditions. Tiki was probably the fi rst weimaraner to be there, and 
quite possibly the only „working“ dog, which I took pride in.
We started our journey towards Herning on Monday, arrived on Wednesday morn-
ing, the offi  cial trainings started early next morning, 6 minutes for each dog. We an-
ticipated that food was not allowed (and it did not prevent the „big“ countries from 
using it), but as a backup plan I had an old, oven-dried roe-deer leg – as a typical 
weimaraner, Tiki loves those. That was also banned upon asking, for my surprise. I can 
not but wonder, what about the modern real-skin furry tugs or a rabbit-skin dummy, 
what about the smell of rubber-balls, that turns many dogs crazy ...  My competi-
tion-time was on Saturday, the same time the weimaraner bitches were started to be 
judged at the WW show. 

Tiki was tired by Saturday, after the traveling, days in hot car and tiny camping-hut , 
laying in the cage day and a half at the hot obedience hall, closely side by side with 
aggressively acting dogs (to every movement on our part). Luckily, I managed to get 
her motivation nicely high, and as the fi rst exercise she did very nice heeling for well 
over 4 minutes, which received many nice comments later. But from there on, our 
lack of preparation started to kick in – due the noise she could not hear and missed 
some of my commands, would turn her head to look surprisedly towards the other 
ring, my own nerves gave pretty much up from supporting me, making me to send 
Tiki to the wrong side on the directed retrieve (I was very surprised to hear I had sent 
her wrongly). I also made few other mistakes, that would have been avoided with 
calmer head, causing us few zeros more. I still recall wondering – „what does she 
mean, with all those zeroes“, when hearing our team captain shouting:  „carry on with 
same attitude!“. Of course, I still think „what if“, specially since some exercises turned 



out as planned and got pretty high points. 

On top of all the stress, I for some unknown reason had entered both my bitches 
to the show as well, and when after my obedience performance we ran through 
the show grounds to the breed judging, I was still unable to function and show the 
dogs.

But for the fi rst entry with my fi rst ob-dog, all that we experienced was probably 
normal. I heard fi nnish competitors comment, that for these conditions it just takes 
experience. Due to diff erent things we could`nt fl ollow our training-plan for the last 
1,5 months, making me very unsure of how Tiki would perform. Afterwards, I sur-
prisingly received many positive comments - that it was nice to see her motivation, 
happiness, the need for other breeds in there etc. We were encouraged and asked 
to participate next year and a captain of another team was even interested in Tiki`s 
off spring. Our team`s second competitor, by the way, was left out of the fi nals only 
by few places, with a nice fi rst prize – her third time in these competitions and fi rst 
time she succeeded.

The truth is, there is no point trying to compete at the world level fi gure carving, 
when all you have is a fork. As much as I wanted to believe all these years, that suit-
ably accessorized weimaraner could be as good as the obedience-Ferrari – border 
collie, at the top-level it never can, I believe. They can be equally excellent in the 
highest class, just not at the world class level, where the conditions are too hard and 



diff erent for our hunting dogs. Instead of the tunnel-vision and –mind of a normal 
border collie, a normal weimaraner is equipped with a wide open fi eld, I like to think. 
That wide openness makes them excellent versatile hunters, but maybe not the best 
at concentrating on one single moment, sound, person - through any kind of distrac-
tion. A weimaraner will not work only for the joy of working, like many border collies 
do. Of course, one can always try to prepare for every condition, but you loose great-
ly in time and in the end in result, comparing with inborn abilities to block distrac-
tions out. And, of course, many of the qualities that make excellent versatile hunting 
dogs, make excellent obedience dogs – making it tempting to try obedience with a 
weimaraner.

Alla uppfödare och medlemmar kan publicera en 
julannons i WeimaranerNytt

 Detta gäller:
 - En annons per kennel/medlem (öppet för alla) 
 - Annonspris: Halvsida 400 kr, Helsida 800 kr 
 - Storlek halvsida: Höjd 9 cm, bredd 12 cm 
 - Storlek helsida: Höjd 19 cm, bredd 12 cm 
 - Svart/Vit 
 - Betalning görs till klubbens plusgiro 460 66 06-4 

Annonsen ska vara redaktören tillhanda senast 15 november. 
Skicka den i färdigt skick, som PDF till WN@Weimaranerklubben.se

Är det inte en pdf behöver vi ditt material senast 1 november.
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Resultat från Världsutställningarna 2010 i 
Herning, Danmark
WEIMARANER, Korthår
Antal hundar anmälda i rasen: 114. Antal placerade hundar i rasen: 97
Dommare: Horst Kliebenstein, Tyskland
 
Best i racen - BIR
NOBISKRUG PLAYING ALLEGRO    Katalognr.: 10786
Ejere: Lenaerts Edwin & Kristina, Belgien
Opdrætter: NOBIS BRASILIEN

World Winner CACIB - Hanhund
NOBISKRUG PLAYING ALLEGRO    Katalognr.: 10786
Ejere: Lenaerts Edwin & Kristina, Belgien
Opdrætter: NOBIS BRASILIEN

World Winner CACIB - Tæve
WILANA ZIELONE CHRUSTY     Katalognr.: 10875
Ejere/Opdrætter: Agnieszka Oledzka,  POLEN

Cert - Hanhund
LE FOL DU VENT FALA LOVE'A    Katalognr.: 10831
Ejere: Dorota Mikus-Koralewska, POLEN
Opdrætter: KRZYSZTOF SZWARC, POLEN

Cert - Tæve
INDABAS SACAJAWEA V SILVERSTREAK   Katalognr.: 10892
Ejere: JESPER T. KJELDS, DANMARK
Opdrætter: KIM HARTER USA

World Junior Winner - Hanhund
VALMAR'S NATIONAL VELVET     Katalognr.: 10796
Ejere: J. Marsen-Mosterman & J. Sales, HOLLAND
Opdrætter: MR. LEE MEADOWS & JOAN VALDEZ USA

World Junior Winner - Tæve
KAN TRACE DELILAH GREY     Katalognr.: 10861
Ejere: Natalija Kalecak - Radovanovic HR, KROATIEN
Opdrætter: NATALIJA KALECAK & ANTE LUCIN KROATIEN

World Veteran Winner - Hanhund
NOBISKRUG WHTEVR WILLBE WILLBE    Katalognr.: 10838
Ejere: Mimmi Erixon, Sverige
Opdrætter: INGRID HEINS RIO DE JANIRO BRASILIEN



World Veteran Winner - Tæve
NANI’S TO BE OR NOT TO BE     Katalognr.: 10898
Ejere: Raimondi Cominesi Dario, Italien
Opdrætter: CHRISTINE GRISELL ITALIEN
 

WEIMARANER, LANGHÅR
Antal hunde tilmeldt i racen: 17. Antal placerede hunde i racen: 14
Dommer: Horst Kliebenstein, Tyskland
 
Best i racen - BIR
IKHEM SILVER VOM STAPELABROEK    Katalognr.: 10902
Ejere: Ellen Winter NL-1405 CL Bussum HOLLAND
Opdrætter: E.W ENZERINK HOLLAND

World Winner CACIB - Hanhund
IKHEM SILVER VOM STAPELABROEK    Katalognr.: 10902
Ejere: Ellen Winter, HOLLAND
Opdrætter: E.W ENZERINK HOLLAND

World Winner CACIB - Tæve
CLASSIC DREAM’S HAZEL GROUSE    Katalognr.: 10917
Ejere: Pernilla & Rolf Ryberg, Sverige
Opdrætter: PERNILLA & ROLF RYBERG, SVERIGE

Cert - Hanhund
CASPAROV VAN DE PUTTERSLAMP    Katalognr.: 10909
Ejere: Katleen Marien B, Belgien
Opdrætter: STEFAN WINDELINCKX BELGIEN

Cert - Tæve
CLASSIC DREAM'S HAZEL GROUSE    Katalognr.: 10917
Ejere: Pernilla & Rolf Ryberg, Sverige
Opdrætter: PERNILLA & ROLF RYBERG, SVERIGE

World Junior Winner - Hanhund
ERASME D'AZUR AUX CINQ FUSEES    Katalognr.: 10903
Ejere: Brigitta MAURICE- ZANDANELL, SCHWEIZ
Opdrætter: SOPHIE DE LA FERTÉ SÉNECTÈRE, FRANKRIG

World Junior Winner - Tæve
LOCKFÅGELNS NOVA ZEMBLA    Katalognr.: 10914
Ejere: Mia Källberg, Sverige
Opdrætter: MIA KÄLLBERG SVERIGE
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Resultaten är hämtade från:
https://www.hundeweb.dk/dkk/public/openIndex?ARTICLE_ID=100&UTID=101001&RAID=0
991&GRID=07&SHOW_UPLASSERTE_HUNDER=J
 
https://www.hundeweb.dk/dkk/public/openIndex?ARTICLE_ID=100&UTID=101001&RAID=0
992&GRID=07&SHOW_UPLASSERTE_HUNDER=J

 

Kh hane, JWW-10 VALMARS NATIONAL VELVET

Kh hane VWW-10 
NOBISKRUG WHTEVR WILLBE WILLBE

WW-10, kh tik, WILANA ZIELONE CHRUSTY

VWW, tik NANI´S TO BE OR NOT TO BE
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LH hane, WW-10 
Ikhem Silver Vom Stapelabroek

1 Champion kl tik
J, SE VCH, NO V-05, NORD junV-05, 
NORD V-05, NORD V-07, KBH V-07, 
DKK V-07, WW-08, SE UCH, NO UCH, 
DK UCH, POL CH, NORD UCH, INT UCH 
Classic Dream’s Yupya

World Junior Winner - Tæve
LOCKFÅGELNS NOVA ZEMBLA



BIR, Kh

WW-10, kh hanar, 
NOBISKRUG PLAYING 
ALLEGRO

BIR, Lh

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, 
SE V -10, WW-10 

CLASSIC DREAM´S 
HAZEL GROUSE
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Kommandot ”UT”              Text: Sigrid Agenäs 

                                                   Foto: Swedberg/Andersson

Kommandot ”ut” är ett av de   mest användbara kommandona när man 

arbetar med sin hund, särskilt vid apportering när föraren men inte hun-

den vet var viltet fi nns, eller om man vill att hunden skall hämta vilt i en 

viss ordning. Jag har sett kommandot ut användas på två olika sätt, dels 

som i ”ut och sök längre bort från mig” och så den kanske mer strikta an-

vändningen där man anvisar en riktning och hunden på kommandot ”ut” 

skall springa rakt fram på en linje, så kallat linjetag, tills den får ett annat 

kommando eller tills den hittar en apport. För mig betyder ”ut” ett linjetag 

och det är den betydelsen som jag avser i den här texten. Jag har under 

åren provat några olika sätt att befästa kommandot ”ut” och skall i den här 

texten försöka förmedla hur jag lägger upp träningen. Jag har själv fått 

många bra råd under åren som jag förmedlar här och vill absolut inte påstå 

att det är jag som har kommit på knepen eller att det är några nyheter men 

jag hoppas texten kan vara till hjälp och inspiration!

”Ut” betyder ”full fart rakt fram på en linje” inte ”ut och sök hur du vill”

Det är viktigt att hålla isär kommandot för ”ut och sök längre från mig” och det kom-
mando man använder för linjetag eftersom det är två helt skilda sätt för hunden att 
arbeta. I sökarbete skall ju hunden med hjälp av vinden självständigt söka medan 
den i ett linjetag skall springa eller simma i full fart åt det håll jag har pekat – helst 
utan att bry sig om vindriktningen. Kommandot för sökarbete kan till exempel vara 
”sök” och då skall ingen riktning anges utan hunden skall arbeta självständigt.

Föraren visar riktningen med sin kropp och ger sedan kommandot ”ut!”

Innan man ger kommandot ”ut” måste man visa hunden i vilken riktning, eller på vilk-
en linje, den skall gå. Det gör man genom att rikta upp hunden med sin arm (höger 
eller vänster eller båda), många förare anger riktningen med hela sin kropp. När hun-
den har sin kropp i rätt riktning och fokuserar åt rätt håll ger man röstkommandot 
”ut!”. Förarens kropp och arm(ar) skall vara stilla när kommandot ges, viftar man till 
med en arm är det stor risk att hunden blir distraherad och springer iväg åt fel håll. 
Börja därför med att träna din startposition och att säga ordet ”ut” utan att vifta med 
armarna.

Använd något hunden vill ha för att bygga upp förväntan på ordet ”ut”!

Inlärningen av ut-kommandot börjar med att skapa en positiv förväntan hos hunden 
på kommandot ”ut”. För att lyckas med det måste jag har något som hunden tycker 
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om att hitta; det kan vara en rolig apport, 
om hunden tycker om att apportera. Annars 
går det bra med en köttbulle eller en bit le-
verpastej.

Övning 1: Minnesövning

Ta hunden i koppel och gå med den längs 
en smal rak stig, 10-20 meter beroende på 
hur gammal hunden är. Sätt hunden vid 
din sida och visa den vad du har i handen. 
Kasta föremålet i stigens ritning, så det 
landar mitt på stigen. Låt hunden sitta och 
memorera föremålet i några sekunder, så 
du är säker på att den vet vad som fi nns där. 
Vänd sedan helt om bort från föremålet och 
ta mjukt med dig hunden. Korrigera inte 
hunden och bråka inte med den, nu skall 
den hålla kvar minnesbilden av föremålet 
och behöver få koncentrera sig på det. Gå 
tillbaks 10-20 meter, gör helt om igen och 
sätt hunden vid din sida, så den har nosen 
i ritning mot föremålet. Visa riktningen –lin-
jen- med din(a) arm(ar) och din kropp. Håll 
mjukt i hundens halsband så den inte råkar 
tjuvstarta för då blir inte övningen så lyck-
ad. Du kan till och med peppa den genom 
att viska till den ”fi nns det något därute”. 
När hunden är spänd och laddad i rätt rik-
tning släpper du halsbandet och ger samti-
digtkommandot ”ut”. De allra fl esta hundar 
sätter då iväg i full fart och skall snabbt få 
beröm för att den lydde ut-kommandot. 
Berömmet ger du med din röst: ”braa!”. 
Hunden kastar sig sedan över föremålet, 
om det är en köttbulle behöver du knappast 
berömma att den glufsar i sig sitt byte. Är 
det en apport beter du dig förstås som vid 
annan apportering. Det är dock viktigt att 
komma ihåg att syftet med övningen är att befästa kommandot ”ut” och du måste 
därför komma ihåg att berömma så fort hunden har gjort rätt, dvs så fort du har givit 
”ut” kommandot. Du får inte vänta tills den är framme vid föremålet. Du måste alltså 
vara förberedd på att säga ”Ut! Braaa!” i ett svep! 

Visa riktningen med din arm. Placera ar-
men så att din hand är strax framför hun-
dens nos, i höjd med huvudet. När hunden 
har fokus åt rätt håll ger du kommandot 
”ut” med din röst, rör inte kroppen för det 
är risk att du då distraherar hunden så 
att den startar åt fel håll. Så fort hunden 
sätter fart ska den ha beröm: Braaa! (sista 
bilden)
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Minnesövningen kan du sedan bygga vidare på genom att använda längre sträcka 
och även att kasta två föremål så att du när hunden har kommit tillbaka till dig första 
gången kan rikta upp den igen och skicka en gång till. Det är ofta svårt till en början 
att få ut hunden på det andra föremålet, innan hundens förväntan och förtroende 
för ditt ut-kommando är tillräckligt hög. Första gången du lägger ut två föremål skall 
sträckan fram till föremålet därför vara väldigt kort! Nästa steg är att lägga ut ett 
föremål utan att hunden ser det. Arbeta hela tiden längs raka linjer i naturen, stigar, 
staket osv så att hunden lär sig att springa rakt fram.

Övning 2: Minnesövning med vinkel

Nästa svårighetsgrad är att kasta ett föremål som i övningen innan, gå från föremålet 
med hunden ca 20 meter och sedan vinkla 90°, gå ytterligare 20 meter och sedan 
rikta upp hunden mot föremålet och skicka. Då har du möjlighet att skicka hunden 
längs en linje den inte har gått på tidigare, men den har fortfarande dragning framåt 
mot föremålet eftersom den förhoppningsvis kommer ihåg att ni lämnade något! 
Planera övningen så att det fi nns en tydlig linje i naturen på den linje där du skickar 
hunden. Öka svårighetsgraden genom att gå längre sträckor.

Övning 3: Målområden

När hunden börjar förstå vad ”ut” betyder kan man bygga vidare på kommandot 
genom att arbeta med målområden. För den här övningen behöver du en funktion-
är, massor av dummies och så måste hunden tycka det är roligt att apportera! Har du 
allt det är det bara att köra igång.

Leta reda på en rak stig eller väg som går över ett öppet område, t ex en äng. Hitta 
något längs stigen som utgör ett tydligt landmärke, t ex en stor sten. Ställ din funk-
tionär vid stenen, ställ dig och hunden en liten bit ifrån, längs stigen. Funktionären 
kastar en eller ett par dummies i ett litet område vid stenen. Låt hunden memorera 
målområdet, vänd ifrån en liten bit, gör helt om, rikta upp hunden och skicka. Övnin-
gen försvåras genom att backa längre ifrån och att minska hjälpen hunden får med 
markeringar, apporterna kan istället läggas ut när hunden inte ser. När din hund har 
fått upp en hög förväntan på målområdet kan du be om en markering, sedan gå i 
en halvcirkel på ängen och skicka hunden mot stenen från andra hållet. Nu går hun-
den över ”ogådd mark” men har fortfarande hjälp av stigen för att hålla riktningen. 
Fungerade det bra? Be om en ny markering, gå sedan ut mitt på ängen, rikta upp 
hunden mot stenen och skicka den. När du har befäst ett målområde bygger du upp 
ett till och ett till. Tänk på att hela tiden öka avstånden genom att backa längre från 
målområdet, det är startplatsen som skall fl yttas – inte målområdet. Det är viktigt 
för att bibehålla farten i linjetaget. Det är också viktigt att aldrig lägga ned föremål 
(dummies) längs linjen. Även om du tar upp föremålet igen fi nns en vittringsfl äck 
kvar och lurar hunden att stanna upp innan den är framme i målområdet. Då blir 
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övningen otydlig och hunden blirosäker.

Öka svårighetsgraden i övningen genom att använda färre och färre markerin-
gar, längre tid mellan markering och skick (t ex låta hunden se en markering, gå 
därifrån och gå tillbaka nästa dag och rikta upp och skicka hunden) och att öka 
avståndet mellan startplatsen och målområdet. Din funktionär måste dock alltid 
ha en dummy i reserv ifall övningen blir för svår och din hund behöver en ny mark-
ering! Försök att bygga upp fl era målområden som du kan skicka mot från samma 
startplats, då kan du växla mellan olika målområden och på det sättet kontrollera 
att hunden verkligen går dit du pekar och inte bara åt det håll den senast hade en 
markering. Tänk på att skicka hunden längs linjer du inte har gått på med hunden, 
det är betydligt svårare för den än att springa tillbaka på en linje den redan har 
gått.

Målet är att du skall kunna rikta upp din hund mot vad som helst i naturen (ett träd, 
en sten, en hölada eller en vassrugge i vatten) och skicka den ”ut”.

Krav i starten

För att vara säker på att hunden förstår att den skall sätta fart rakt fram, även om 
det innebär att gå rakt igenom lera, vass eller över en stenmur, lägger jag till ett 
krav i starten. Det gör jag genom att ha koppel och kedja på hunden, ge den en 
markering, rikta upp den med min vänsterhand och samtidigt som jag ger ut-kom-
mando göra ett kort ryck framåt i kopplet med högerhanden, direkt följt av beröm, 
dvs ut+ryck exakt samtidigt och direkt efter det ”braaaaa!” Är det en vuxen hund 
som har visat ovilja att gå rakt fram i svår terräng, eller tvekat vid svåra igångar i 
vatten, försöker jag hitta ett djupt och tråkigt dike, sätta hunden vid dikeskanten,
kasta en apport över diket och göra den lilla koppelkorrigeringen framåt så att 
hunden måste ta ett språng rakt fram, ner i eller över diket. Den här övningen kan 

man även göra vid 
vattenkanten, men 
kom ihåg att växla 
den med roliga lek-
fulla igångar så hun-
den inte tycker det 
blir för pressande 
och jobbigt att gå i 
vatten!

Du kan lägga på ett krav i starten genom att göra ett litet ryck framåt i kopplet precis sam-
tidigt som du säger ”ut”. Gör gärna övningen mot ett dike eller hinder eller något annat 
som hunden tvekar att gå ner i/över. I den här övningen är det extra viktigt med ett snabbt 
beröm som hunden tar till sig! Kolla därför av att berömmet fungerar (=hunden blir glad) 
innan du gör den här övningen.
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Att vända hunden när den är på väg mot föraren

En annan viktig pusselbit är att kunna vända hunden helt om ut längs en linje som 
går rakt bort från dig. Det behöver man om hunden vänder om för tidigt på linjen, 
innan den kommit fram till målet. Det här bygger man upp genom att sätta hunden, 
kasta ett föremål över hunden som landar bakom ryggen på den, backa ifrån hunden 
en liten bit så man står mitt emot hunden, visa riktningen med sina armar framåt mot 
föremålet och sedan ge kommandot ”ut”. Första gången kan du behöva ta några steg 
mot hunden när du ger kommandot men håll armarna stilla! Så fort hunden vänder 
180° skall den få beröm och snabbt hitta föremålet. Öka svårighetsgraden genom att 
stå längre och längre från hunden när du kommenderar, och genom att öka avstån-
det mellan hunden och föremålet. Du kan även lägga ut ett föremål i förväg, sedan 
sätta hunden och testa att den gör helt om på ditt kommando. Gör gärna övningen 
vid vatten; då sätter du hunden med ryggen mot vattnet, ställer dig mittemot hun-
den och kastar över hunden ut i vattnet. På ditt kommando ”ut” skall hunden vända 
helt om och kasta sig ut i vattnet.

Att starta hunden ut i vatten helt utan hjälp av minne eller markering

För att få till igångarna så att hunden villigt, med hög förväntan, går i vattnet på ut-
kommando utan att ha någon retning framåt brukar jag rikta upp hunden, ge ”ut”-
kommando och så fort den tar an linjen (dvs går rakt ut i vattnet) ge den beröm och 
kasta en apport över huvudet på hunden som landar framför den i vattnet. Dummyn 
från en båt som ligger framför hunden. På det här sättet får hunden markeringen 
som belöning för att den har bjudit till och börjat ta an linjen. Det är dock viktigt att 
inte göra den här övningen ofta, för då får man en hund som förväntar sig ett kast – 
det blir inte alls bra. Jag försöker också se till att det inte är jag själv som kastar.

Gör övningarna i vatten!

De fl esta av övningarna går utmärkt att göra i vatten, men prova på land först.
Grundövningen, minnesövningen, gör jag till exempel i vatten för att bygga upp 

Du behöver kunna vända hunden när den är på väg emot dig, så den fortsätter ut. Det lär du in 
genom att sätt hunden framför dig, kasta ett föremål över hundens huvud som landar bakom 
hunden. Ange riktningen med båda armarna och starta hunden med kommandot ”ut! Braaa!”. 
Öka successivt avståndet mellan dig och hunden.
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avståndet som min hund törs simma rakt bort från mig. Jag tar med mig ett par 
små apporter, simmar ut med hunden kopplad, kastar apporterna och låter hunden 
memorera nedslagsplatsen, vänder om och simmar in med hunden bredvid mig, går 
upp på land och skickar hunden ut, första gången brukar det gå jättebra eftersom 
hunden har färskt i minnet att den har sett apporterna landa där ute. Andra gången 
kan det bli svårare, om hunden tvivlar på att jag faktiskt lämnade två föremål. Därför 
är det viktigt att inte ta alltför lång sträcka första gången! 

Vanliga problem och förslag till lösning

Problem: Hunden fattar inte övningen, den har glömt bort att det fi nns något att 
hämta.
Lösning: Gör om övningen, gör den enklare, prova igen en annan dag.

Problem: Hunden vet exakt var föremålet ligger, den har ju en tydlig markering och 
hittar dit utan att riktningen anvisas så jag säger bara ”apport”.
Lösning: Du måste ändå rikta upp hunden och säga ”ut”, annars kommer den ju 
aldrig att lära sig att koppla ihop ”ut” med att det fi nns något därute! Du använder de 
enkla minnes/markeringsövningarna för att bygga upp hundens förväntan på kom-
mandot ”ut”.

Problem: Hunden går inte hela sträckan, den startar i bra fart men saktar sedan in.
Lösning: Ge hunden en ny markering, antingen innan start eller precis när den har 
startat –för att höja motivationen.

Problem: Hunden börjar längs linjen men lägger sig sedan på vinden och går över 
i ett fritt sök.

Lösning: Kalla in hunden när den lämnar linjen, förenkla övningen. Om det är en 
vuxen hund som är nonchalant kan du stoppa den när den lämnar linjen och vända 
ut den på håll, eller kalla in och skicka på igen. Var försiktig med att använda ”nej” 
eftersom det kan sänka intensiteten i arbetet till nästa gång. Jag tillåter dock viss 
avvikelse från linjen, särskilt vid långa skick. Så länge hunden jobbar på rätt sätt får 
den fortsätta.
Problem: Hunden vänder tillbaka till föraren när den får beröm.
Lösning: Gör riktigt enkla övningar med stor retning framåt och ge beröm där 
”ut-braaa!” så att den lär sig att ta berömmet och fortsätta framåt. Du måste kunna 
berömma hunden när den är på väg från dig för att t ex kunna stötta den genom vass 
när den skall apportera i vatten!

Problem: Hunden sitter inte still när jag riktar upp den, den tjuvstartar.
Lösning: Träna stadga separat! Ett alternativ är att ha halsband på hunden att hålla i 
medan man riktar upp den.



Problem: Hunden gör några skick bra, sen verkar den tröttna.
Lösning: Jobba upp glädjen i apporteringen separat. Under tiden måste du planera 
ut-övningarna så att din hund inte måste gå så många skick att den hinner ledsna.

Problem: Hunden stannar upp längs linjen och nosar i backen på platser där vi har 
startat tidigare i övningen, och blir väldigt långsam mot målområdet.
Lösning: Var noggrann med att inte lägga ned någonting längs linjen när du tar 
emot apporter. Du måste ha en dummyväska eller stora fi ckor att lägga apporterna i, 
annars lurar du hunden att göra fel när ni fl yttar startplatsen längre bort.

Problem: När vi har backat startplatsen en bit blir hunden osäker och tar inte an 
linjen, den får liksom inte upp farten.
Lösning: Gå några steg i riktning mot målområdet med hunden vid din sida innan du 
sätter den, riktar upp och ger kommando. Då hjälper du den att hitta linjen. Fungerar 
inte det heller måste du förenkla övningen – be om en ny markering!

Problem: Hunden går bra ut till målområdet med den apporterar inte.
Lösning: Jobba på med apportkommandot separat, bråka inte med apporterna i 
samband med ut-kommandot, det skall ju vara ett positivt kommando och bör inte 
förknippas med att det blir bråk i målområdet!

Problem: Hunden har en väldigtfart på linjen och springer förbi apporten.
Lösning: Det här är ju egentligen inget problem – kul att hunden har bra fart ut! En 
enkel lösning är att träna med målområde och att när hunden kommer in i målområ-
det säga något som gör att den förstår att den är nära apporten. Det kan t ex vara ko-
rta pigga ”sök sök sök”. Gör du det konsekvent kommer du sedan när du skickar iväg 
hunden på en ny linje, och den sätter iväg i full fart, kunna hejda den när den börjar 
närma sig apporten genom att då säga ”sök sök sök”. Hunden skall då växla från be-
teendet ”springa full fart rakt fram utan att tänka” till ett apportsök i litet format. Ett 
annat sätt är att skicka iväg hunden längs linjen, stoppa den när den är i området 
och sedan ge ett nytt kommando: ”sök apport”. Det är förmodligen också det bästa 
sättet att undvika att hunden successivt lämnar linjen och övergår i apportsök för 
långt från målområdet. Har du en hund med väldigt mycket energi som rör sig med 
hög näsa skall du nog överväga att jobba så för att hjälpa den att hålla isär linjetag 
och apportsök!
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JAKTHUNDSBUTIKEN
                        i Veberöd

-allt för jakthunden och hundföraren!

mejerigatan 4
247 62 Veberöd

tel/fax: 046-28 00 668
jaktbjorn@hotmail.com



Rättelse av 

Astis Vandringspris! 

Det framkom att poängen räknats 
fel för Astis Vandringspris och att

 en annan hund därmed har vunnit 
priset än den som tidigare uppgetts. 

Vinnare av Astis Vandringspris 2009 
på 1025 poäng är:

 J SEVCH SEUCH NUCH FINUCH 
NORDUCH C.I.B

Classic Dream's Im A Flying Fox  

ägare : Magnus Norlén, Skellefteå. 
Grattis!



Oslo Double 2010   Text: Eva Bjärud

Augusti bjöd in till Crufts kvalifi cering och Norsk vinnare på Bjerke travbana strax 
utanför Oslo.

Under lördagen den 14 augusti dömde den schweiziska domaren Laurent Pichard 
fram till dubbelt svenskt hos korthåren genom BIR, hanen Classic Dream's Black 
Grouse (Achille) och BIM Lockfågelns Lotus Europa (Zelda)

Bland långhåren blev det dubbelt norskt genom BIR av tiken Hella's Phoebe följt av 
Hellas Sirius.

Även hos raskusinen SRHP blev det ett svenskt BIR genom Stormdancer a Classic 
Dream (Oona). Även hennes kullsyster fanns på plats och representerade rasen 
väl. Oona föll domaren i smaken även i gruppfi nalen. och placerade Oona på en 
välförtjänt BIG 2 plats. Samt BIR på söndagen.

På söndagen var det norsk vinnartitel som var målet. Domare för dagen var Wenche 
Eikeseth som bemötte hundarna mycket väl. Några fl era korthår fanns på plats i 
jämförelse med lördagen och den som drog det längsta strået hos korthåren var 
den norska hanen Hella´s Roy tätt följd av den svenska tiken Mimmtrix Sydney af 
Bromhund. Roy placerade sig som BIG 3 i gruppfi nalen. 

Även hos långhåren blev det delad titel mellan Norge och Sverige. BIR blev tiken 
Classic Dream´s  Hazel Grouse (Axa) följd av den norskfödda och ägda hanhunden 
Hellas Sirius.

Grattis till er alla som fått fi na kritiker under helgen och ett extra grattis till er som 
fi ck norska vinnare med er hem.

BIM: SV CH, NV 06, NV 10 Mimmtrix Sydney af Brom-
hund Foto: Catharina Nilsson
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Vinnare i FotoTävlingen 2010
Vi kan nu stolt presentera årets vinnare Rolf Ryberg i vår fototävling 
“En aktiv grå“ Bilden kommer att pryda nästa nummer av Weimaraner Nytt!

WN har fått in över 70 bidrag! Tack alla som deltagit! Vi kan konstatera att ni är 
aktiva så väl med kameran som med de grå! 

MOTIVERING:
1A EN ÖGONBLICKSBILD SOM VISAR MYCKET KÄNSLA OCH UTTRYCK HOS HUNDEN, 
KOMBINERAT MED FANTASTISK SKÄRPA OCH KLARA FÄRGER. (BILDEN KOMMER ATT VISAS I 
FÄRG I VÅRNUMMRET)  
1:A PRIS EN RICOH KAMERA -                ROLF RYBERG,  
2:A-3:E PRIS EN VILTKOKBOK -              LINA EDÉN, KARIN D. EK

4:E-5:E PRIS EN MAGVÄSKA MED SJUKVÅRDSKIT -   SUSANNE SILLSTEN,   
      CAMILLA ISAKSSON

6:E-10:E JUBILEUMSBOKEN -                SARA SVENSSON

                    KRISTINA P GRANATH

                                                           ANNA STRONGSTONE

                    ULRIKA OSTMANN

                                                           EMMA B JOHANSSON

                                   SYLVIA ERIKSSON                          
      INNA EK
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2:a-3:e pris,
Fotograf: LINA EDÉN,                              Fotograf: KARIN D. EK



VINNANDE BIDRAG ÄR IN SKICKAT AV ROLF RYBERG OCH VISAR ACHILLE, GRATTIS!
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Vid varje utställning får alla hundar en ny 
chans. Som domare får man oftast bara 
en! Jag dömer din hund oavsett tidigare 
meriter. Du dömer mig på gamla meriter 
eller vad du tror dig veta om mig. Det kan 
vara lösa rykten, vilken person du tror 
jag är, vilka hundar jag ägt eller har i min 
ägo. I bästa fall bedöms jag efter hur jag 
senast dömde din ras. Är din bedömning 
av mig därmed i sanning överensstäm-
mande?

Såsom utbildad exteriördomare av Sven-
ska Kennelklubben har jag fått lära mig 
att bedöma ett avelsresultat. Hundarna 
ska bedömas efter gällande rasstandard 
med hänsyn tagen till fel och förtjän-
ster. Jag ska döma för dagen och kan 
aldrig säga hur din hund ser ut vid nästa 
tillfälle!

Din bedömning av mig grundar sig ofta 
på vad du tror dig veta, eller vad andra 
säger sig veta om mig. Låt mig ta ett ex-
empel. Mina första hundar på 70-talet 
var golden retriever. Som så många an-
dra golden under samma tid, var de av 
den mörkare färgen. En av dem blev 
också internationell champion. Än idag, 
efter 26 år som domare på rasen, påstår 
”de som vet”, att endast mörka hundar 
har chans att vinna då jag dömer. Oav-
sett hur kvalitén är på de anmälda hun-
darna, så har ”andra” bestämt vilka som 
kommer stå som segrare!

Liknande ogrundade uttalanden görs 
om många av mina kollegor. Det talas 

om att vissa domare enbart sätter upp 
enfärgade hundar och andra bara väljer 
brokigt. Någon väljer unghundar före 
vuxna. Vissa föredrar endast jakttyper 
och att andra bara premierar hundar 
av utställningstyp. Att de bedöms efter 
samma standard, nämner inte ”de som 
vet”! Andra ”experter” har bestämt att 
en domare som börjat sin domargärn-
ing i vinthundsgruppen enbart sätter 
upp tunna hundar och det motsatta för 
den som kanske har newfoundlands-
hund i sin bakgrund. Ibland påstår grup-
pen ”experter” att utställare ska vara 
klädda på ett visst sätt för att falla do-
maren i smaken. Det sägs även att valet 
av vinnare beror på vilket kön den som 
visar hunden har. Raden av påståenden 
om hur vi domare är och hur vi dömer, är 
många fl er än så. Bevisligen fl orerar det 
en mängd oemotsagda rykten, som för 
många blir till en sanning.

Saknar vi domare sunt förnuft?

För att bli exteriördomare krävs, föru-
tom godkännande från både läns- och 
specialklubb, praktiskt och teoretisk ut-
bildning i Svenska Kennelklubbens regi. 
Svenska domare anses med rätta vara 
både kunniga och omdömesgilla. Med 
den bakgrunden blir jag lite förvånad att 
vissa utställare verkar tro att vi domare 
helt saknar sunt förnuft.  Eller vad sägs 
om följande bortförklaringar? Schampo 
i ögat – när det var inåtrullat ögonlock! 
Eller den brännande solen som under 
en helg gjorde den svarta pälsen både 

Jag dömer din hund för dagen, 
du dömer mig för resten av livet!                                                                                            
                                                 SKK Spånga juni 2010/HR
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ihålig och fl äckigt brun – som var van-
lig fällning! Felaktig päls – som skylls på 
byte av päls! Ljusa näsor som bleks av 
både för lite och för mycket sol! Hundar 
som enbart förstår engelska eller franska 
– så vi inte missar att det är en import! 
Blyg hund – för att den aldrig tidigare har 
varit utanför kenneln! En hund som gör 
utfall – som aldrig tidigare har betett sig 
så! ”Ni som vet”, tror ni att vi domare sak-
nar både erfarenhet och sunt förnuft när 
vi tar oss an uppdraget?

Är vi allas egendom?

Knappt är klassen färdigbedömd förrän 
både bilder, resultat och kommentarer 
fl orerar på alla tänkbara forum. Helt 
plötsligt är jag som domare allas egen-
dom och står själv på palperingsbordet. 
Många anser att det är fritt fram att dis-
kutera och kommentera precis vad som 
helst, bara man gör det på sin egen sida. 
När påhoppen på ens bedömning och 
uppförande blir för grova är det inte lönt 
att vare sig kommentera eller dement-
era. Risken att det ytterligare förvrängs 
är stor och enbart till vår nackdel. Vi lever 
i en tid med en otrolig teknik som både 
hjälper men också stjälper hundvärlden. 
Tänk om alla tänkte en extra gång innan 
de öppnar sin mun eller skickar iväg ett 
inlägg! Då skulle många missförstånd 
undvikts, många rykten ha stoppats och 
många osanningar aldrig sagts! Även 
bland oss domare fi nns det de som tror 
sig sitta inne med facit, de som vet vilken 
hund som alltid är den rätta vinnaren etc. 
Dessvärre drar de sig inte heller för att på-
peka det vid mindre lämpliga tillfällen. 

Vi har alla ett ansvar
Vi – utställare, uppfödare, funktionär och 

domare – har alla ett stort ansvar för den 
sport som vi själva valt och som vi så högt 
värderar och lever för. Hur vi agerar och 
hur vi uttrycker oss, präglar nästa genera-
tions utställare. Nybörjare ser upp till sin 
uppfödare, andra erfarna utställare och 
oss domare. De lyssnar och tar till sig det 
mesta av det vi säger och påstår. För vem 
vågar ifrågasätta erfarna personers kun-
skaper? Det är därför extra viktigt att vi 
slussar in dem på rätt sätt så att de för det 
positiva med sporten vidare och att det 
blir fl er utställare till våra utställningar. 

Slutligen tror jag mig kunna påstå att 
många av oss trivs i ringen och med för-
troendet att bedöma andras hundar. Vi är 
medvetna om att vi själva har valt vår situ-
ation och därmed har allas blickar på oss. 
Dock kvarstår – att jag dömer för dagen 
och vill inte att du dömer mig för resten 
av livet! Sanningen är nämligen inte så 
enkel!

Hans Rosenberg

Exteriördomare sedan 1984
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NYA FÖRTROENDEVALDA I AVELSRÅDET

Pernilla Ryberg
Jag heter Pernilla Ryberg och är uppvuxen med hun-
dar så hundintresset har funnits sedan barnsben. 
Jag skaff ade min första egna hund, en dobermann 
hane 1985. Rasen intresserade mig då jag ville ha en 
hund att arbeta med. Det blev både tävlingar inom 
draghundssporten, bruks-, lydnads- och inom tjän-
stehunds delen. Intresset för avel väcktes också och 
den första dobermannkullen föddes 1993. 

I samma veva skaff ade min syster en weimaraner-
hane, ”Clipton”. Den gråa, coola skönheten gjorde 
stort intryck på mig så jag började titta på weimaraner och den första ”grå” inköptes 
från kennel Gundras, ”Wallisen”, 1995. 

Avel och genetik har alltid intresserat mig extra mycket. Då rasen var tämligen liten i 
Norden importerades två weimaraner från Australien. Detta gjordes bl a för att bred-
da avelsbasen och få in en vacker, rastypisk exteriör. Det blev ett korthår ”Rage” samt 
ett långhår ”Master”. Dessa tre hundar blev starten på Classic Dream’s Weimaraner 
och den första kullen föddes 1997. 
Sedan 2008 har vi utökat familjen med en ny ras nämligen SRHP (Slovakian Rough 
Haired Pointer) som är snarlik weimaranern. Vi imorterade en tik, ”Oona” från England 
och hon har visat sig vara en utmärkt representant för sin ras.

Vi, i vår familj, jagar med alla våra hundar. Vi prövar dem också på jaktprov, både i 
skog och på fält, visar upp dem på utställningar samt använder dem som de goda 
eftersökshundar de är. 

Jag tycker att det är viktigt att ta vara på rasens mångsidiga egenskaper, att avla för 
en god mentalitet och en bra exteriör enligt rasstandarden samt få fram friska, sunda 
och duktiga jakthundar.
Jag har genom åren lärt mig mycket om avel och delar gärna med mig av mina kun-
skaper, erfarenheter och kontakter inom weimaranervärlden. Det är av stor vikt att vi 
som uppfödare är öppna och ärliga i vårt avelsabete. Vi arbetar alla seriöst för att få 
fram så bra och härliga weimaraner som möjligt. 

Jag är stolt och glad att blivit vald av de övriga uppfödarna som sammankallande 
i avelsrådet och skall göra mitt bästa för att vara behjälplig i olika avelsfrågor samt 
verka för rasens bästa. 
Pernilla Ryberg, Classic Dream’s Weimaraner & SRHP.

Foto: Rolf Ryberg
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Martina Levin
Intresset för djur har funnits sedan barnsben, 
men inte förrän 1999 kom ett fl äckigt yrväder på 
10 månader in i huset. Fråga mig inte vad jag gav 
mig in på, aldrig haft hund tidigare, här stod jag 
nu med en vorsteh, full av energi och lust att jaga 
allt som jagas kunde. Lisa var dock skotträdd och 
fungerade därför inte i praktisk jakt. Här började 
min bana med hund. Tillsammans med Lisa har 
jag tillbringat otaliga timmar på hundklubben, 
tränat och tävlat främst agility, men även lydnad 
och åkt på utställningar.

Under dessa år höll jag kurser i agility och satt som ordförande inom SHU, Sveriges
hundungdoms lokala avdelning i Skåne.

2005 började jag och min sambo, Martin, planera för ytterligare en hund. Vi kände
att vi nu hade tiden för en valp och efter mycket letande fastnade vi för weimaranern. 
Vi ville ha samma arbetsglädje som fanns i vorstehn, men samtidigt pröva en ny ras.

In i huset kom Silver Hunt´s Demeter, Agnes. Nu fi nns utöver Agnes och Lisa ytterlig-
are två weimaraner i huset, Classic Dream´s Ptarmigan, Doris och Silver Hunt´s Sense 
of Umbra, Ines. Vi är aktiva med våra hundar, såväl inom jakt, eftersök, viltspår och 
utställning.

Sedan 2008 är jag delägare till kennel Silver Hunt´s, som jag driver tillsammans med 
Kristina Ellström. I gemensam regi har vi fött upp en kull valpar, som föddes i mars 
2009. I skrivandes stund går vi även i väntans tider på vår andra gemensamma kull 
weimaranervalpar.

Anna Norlén

Jag heter Anna Norlén och bor utanför Skellefteå med 
man och två Weimaraner.
Vår första Weimaraner fl yttade in för drygt 4 år sedan 
och vi blev fast direkt. Det är en fantastisk och mångsi-
dig ras som har mycket att erbjuda och sedan dess har 
det rullat på med träningar och jaktprov, utställningar 
och drag och framförallt den praktiska jakten. Vi är väl-
digt aktiva och åker land och rike runt med våra hun-
dar. Detta har gett mig tillfälle att få se många andra 
weimaraner än våra egna och bekantas, mycket intres-
sant eftersom det kan skilja ganska mycket i utseende, 

Foto: Magnus Norlén

Foto:  Levin
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Nya medlemmar – Välkomna!
SWeiK välkomnar de nya medlemmar som blivit medlemmar i klubben mellan maj 
och augusti 2010. Vi ser fram emot att träff a er och välkomnar er varmt på klubbens 
aktiviteter under 2010 och framåt! 

Nya medlemmar:

Johan Ahlgren, Glanshammar
Giovanni Ferrara, Stockholm
Veronica Gustavsson, Habo
Görel Petersson, Staff anstorp
Emma Johansson & Martin Johansson, Loftahammar
Malin Holmberg, Vellinge
Tiina Kuusela, Märsta

Medlemskap skänkta av Snaiper’s Weimaraner:

Anna-Lotta Ohlén & Carl Camper, Malmö
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mentalitet och typ trots att det är samma ras. Intresset för avel och genetik hade 
jag redan innan jag skaff ade Weimaraner. Då jag utbildade mig och jobbade med 
travhästar fi ck jag bland annat chansen att göra arbetspraktik hos Avelsföreningen 
för Svenska Varmblodiga Travhästen som bl.a. gör riksstamböckerna och bestämmer 
vilka hingstar som ska avelsgodkännas i Sverige. Jag har även sommarjobbat på ett 
av Sveriges största stuterier. Så småningom kommer jag att prova på uppfödarbiten 
i praktiken också eftersom vi hoppas kunna spara en tik efter vår duktige Frej från 
någon intressant kombination. Men fram till dess är det nyinförskaff ade kennelnam-
net ”Grauenwald’s” än så länge oanvänt.
Jag tackar för förtroendet att få sitta med och arbeta i Avelsrådet, jag hoppas och tror 
att jag har en hel del att tillföra.
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Information från Styrelsen
Den 16 juni i år avgick styrelsens ordförande Anders Beskow och någon vecka 
senare avgick även ordinarie ledamot Louise Andrén och suppleant Ted Karlsson. 
Det är förstås väldigt tråkigt, men vi övriga i styrelsen respekterar era beslut och 
tackar för tiden som varit.

Styrelsen har nu minskat med fl era personer men är dock fortfarande beslutsmäs-
sig. Vi som är kvar kommer att fortsätta styrelsens sedvanliga arbete för klubben 
och medlemmarna i samråd med SKK: s Föreningskommitté och våra revisorer.

Styrelsen ser nu ut på följande sätt: Vice Ordförande Anna Norlén går in som Ord-
förande, Sekreterare Mia Källberg sitter kvar, Ordinarie ledamot Tina Ekström sitter 
kvar och går upp som Vice Ordförande, Suppleant Anders Sundvall sitter kvar.

När ni läser detta är både jakt-och jaktprovssäsongen redan igång. Och om ni inte 
redan gjort det, anmäl er till något (eller fl era!) av våra fältprov, det är fantastiskt 
roligt, spännande och givande att komma ut i markerna med sin kamrat. Den goda 
gemenskapen på proven gör inte saken sämre heller! Klubben ordnar många fält-
prov i år, så vi i styrelsen hoppas på att få träff a så många av er medlemmar som 
möjligt ute på fälten i höst. 

Och sist men inte minst, ett av årets största Weimaraner-evenemang, Klubbmäster-
skapet! Det går av stapeln den 16-17 oktober på Gotland. Det är dags att återigen 
göra upp om de åtråvärda klubbmästartitlarna: ”KM-mästare i fält”, ”KM-mästare” i 
eftersöksgrenar och ”Årets Weimaranermästare”!
Därtill kommer bl.a också ”Skyttens hederspris”. Så skynda dig att anmäla om du 
inte redan gjort det, kanske är det just du och din hund som åker hem med ett 
pris?

Mer information om hur du anmäler till våra jaktprov hittar du på: 
www.weimaranerklubben.se

/Styrelsen
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