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Hej allihopa, nu är det dags för årets första weimaranernytt. Vintern har 
varit väldigt lång och nu är den älskade solen tillbaka. Jag hoppas verkli-
gen vi slipper fler bakslag med snö. Nu är det verkligen dags att komma 
igång med träningen igen. Ni uppe norr som kanske fortfarande har snö 
håller jag tummarna för att den snart försvinner. Ni kanske har delade 
meningar om det, men jag har hört att vissa av er vill komma igång med 
sin träning. På tal om att träna så har vi ett läger att se fram emot. Det 
håller på att planeras för fullt. Detta år kommer lägret hållas i Jönköping 
och ni kan läsa om det längre fram i tidningen.  Jag kommer vara där 
som en av de ansvariga och hoppas att se er där. 
Vad har jag annars sysslat med här under vintern? Jo det har varit fullt 
upp, främst att försöka uppfostra en tokig Tore. Det märks verkligen att 
han är både i spökålder, trotsålder och alla andra jobbiga perioder. Tur 
att det finns personer som stöttar en när man känner sig helt tokig och 
och utan idéer.Jag passade också på att gå en kurs i hur man skulle träna 
dessa unga tockar när det gällde fågeljakt och det var verkligen nyttigt.

I detta nummer har vi massor med intressant läsning, artikel om rally-
lydnad, medlems- och jägarintervjuer samt rapport från unghundsprovet 
som klubben annordnade i Falköping.

Jag måste ge ett stort tack till alla er som bidragit med material till detta 
nummer, det går inte utan er och jag är otroligt tacksam. Till nästa num-

mer har många varit ute på prov, 
träningsträffar mm och då kommer 
det att finna mycket att skriva om.
Lycka till nu alla med era provstarter 
och er träningar.

/ Zandra

redaktörens ruta
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Tiden går verkligen fort när man har roligt!!!

Tycker nästan att det var igår som årsmötet valde mig till ord-
förande. Under årets lopp har jag lärt känna många underbara, 
livliga och glada grå och deras engagerade förare. 

Jag vill återigen tacka för förtroendet för ytterligare 1 år.

Årets utmaning blir att organisera Weimaranerlägret på en för oss 
okänd plats ...plats. Detta ska bli spännande och kul! Jag hoppas 
att få träffa många gamla som nya medlemmar där.

Jag vill härmed tacka Stig Ericsson som avgått efter lång och 
trogen tjänst som jaktprovsansvarig där han har gjort ett superbra 
jobb!!!

Även ett stort tack till Karin Forsberg-Pettersson, Adam Dschul-
nigg och Anders Pettersson för er tid och engagemang i klubben.
Jag hälsar Lina Oweson, Per Johansson, Jenny Vinsa  samt Emma 
Pettersson hjärtligt välkomna till styrelsen och jag ser fram emot  
vårat samarbete. i nästa nummer av WN 
kommer ni få en presentation av dem.

Här i ”gnällbältet” har våren kommit 
med barmark, solsken, en massa sång 
och knölsvanar. Det är bara att damma 
av vintertröttheten och ge sig ut i solske-
net!
Ha en underbar dag!!

Annelie

Ordföranden har ordet
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skF
Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar

inbjuder till 

officiell utställning 

den 16 maj 2015 
på Hässleholmsgården, Hässleholm 

i samband med Nordskåne KKs internationella utställning

Domare: Liz-Beth C Liljevist 

Anmälningsavgifter: 
junior-, unghund-, öppen- och jaktklass - 250 SEK, 

valp-, champion- och veteranklass - 150 SEK 
på pg 606 67 70 - 6, SKF

IBAN SE87 9500 0099 6026 6066 7706, 
BIC/SWIFT NDAESESS

 
Anmälan senast 27 april 2015 till: 

Yvonne Hansén, Kila Apaltorp Furusta, 611 90  ÅLBERGA 

Anmälan kan göras på
på SKKs nedladdningsbara blankett, 
se hemsidan: www.specialklubb-skf.se

som skickas via e-post på nuitstaxar@hotmail.com

Anmälan skall innehålla kompletta härstamnings- och ägaruppgifter.

Utlandsägda hundar skall bifoga kopia av stamtavlan och ev WCC.

Upplysningar:
Yvonne Hansén, tel: 0155-721 17, e-post: nuitstaxar@hotmail.com

Mia Källberg, tel: 076-80 80 800, e-post: mia@lockfageln.com

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

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

Det är vi som står för trycket! 

Besök gärna vår hemsida för att se vad vi kan hjälpa just dig med!
www.krontryck.se



8

skF
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skF

Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar
inbjuder till 

officiell utställning 

den 8 augusti 2015 
på Nya IP, Askersund 

i samband med Örebro läns KKs nationella utställning

Domare: Bo Wallin 

Anmälningsavgifter: 
junior-, unghund-, öppen- och jaktklass - 250 SEK, 

valp-, champion- och veteranklass - 150 SEK 
på pg 606 67 70 - 6, SKF

IBAN SE87 9500 0099 6026 6066 7706, 
BIC/SWIFT NDAESESS

 
Anmälan senast 20 juli 2015 till: 

Yvonne Hansén, Kila Apaltorp Furusta, 611 90  ÅLBERGA 

Anmälan kan göras på
på SKKs nedladdningsbara blankett, 
se hemsidan: www.specialklubb-skf.se

som skickas via e-post på nuitstaxar@hotmail.com

Anmälan skall innehålla kompletta härstamnings- och ägaruppgifter.

Utlandsägda hundar skall bifoga kopia av stamtavlan och ev WCC.

Upplysningar:
Yvonne Hansén, tel: 0155-721 17, e-post: nuitstaxar@hotmail.com

Mia Källberg, tel: 076-80 80 800, e-post: mia@lockfageln.com

Väl mött i Askersund
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SWeiK har nöjet att återigen bjuda in alla nya och gamla medlemmar, allt 
från småvalpar till veteraner, oavsett utbildningsnivå, målsättning och in-
tresse till det årliga Weimaranerlägret i Kristi Himmelsfärdshelgen (14 maj 
-17 maj) 2015. I år kommer lägret att vara i Jönköping (Pensionat Sjöhagen) 
pga att Bergslagsgårdendär vi har haft lägret sedan 2005 är sålt. Detta gör 
att lägret kommer att få en liten form av nystart med nya spännande marker 
att träna på. Det här blir tionde året i rad lägret genomförs och vi hoppas på 
många deltagare med intensiva träningspass och mycket socialt umgänge. 
Alla kan vara med! Boka in den helgen redan nu, och dra med dina weimara-
nerkompisar. Vi lovar att det blir härliga dagar!

Grundtanken med weimaranerlägret är att vi som har weima-
raner skall träffas och lära av varandra. Huvuddelen av instruktörerna är aktiva 
SWeiK-medlemmar med stor erfarenhet av att träna och leva med weimaraner. 
Träningen under lägret sker i små grupper som hålls samman under lägerdagarna 
och träffar olika instruktörer. Grundlydnad inklusive dirigering och apportkom-
mando, apportering på land och i vatten, släpspår, fritt apportsök och viltspår 
finns med på programmet för alla grupper, anpassat till rätt nivå. Dessutom 
erbjuds möjlighet att få tips om hur man visar sin hund på utställning och så ges 
föreläsningar under lägret, när hundarna vilar. 

Målsättningen är att vi skall ha väldigt roligt tillsammans och att alla skall få hjälp 
att ta ett stort steg framåt i sin träning, och få med sig många idéer för fortsatt 
träning. Weimaranerlägret är SWeiK’s största aktivitet under året.

Boende:
Det finns boende på Sjöhaga pensionat där vi har samling för träning och olika 
kringaktiviteter, dock är det begränsat antal platser för boende där.  Vi har också 
tillgång till stugor som ligger ca 17 km ifrån Sjöhaga. Det finns främst dubbelrum 
och i stugorna bor man flera. 

weimaranerlägret 2015

Foto: zandra Öjring
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I stugorna finns kök så man kan alltså vara självförsörjande i dessa.
Platser för husvagn och tält finns det obegränsat med, dock är platser med el för 
husvagn begränsat.

Eftersom det finns olika varianter på boendet så vill vi att ni i anmälan talar om 
hur ni vill bo. Dessutom vill vi att ni anger ett förstaval respektive andraval på 
boende utifall det boende ni önskar i första hand är fullt.
Boendet kommer att fördelas vartefter anmälan kommer in så vill ni vara säkra på 
att ni får ert förstaval så anmäl er snarast.

För mer info se:
Sjöhaga pensionat   http://sjohagapensionat.se/
Kyrkekvarn    http://kyrkekvarn.com/ 
Stugorna (Typ A) ser ut så här  http://kyrkekvarn.com/boende/  
     vara-stugor/typ-a-stuga 

De varianter som finns på boende och priser ser ni nedan:

Möjlighet finns även för de som bor i stugorna att beställa slutstädning för 550:-
Husvagn (elplats): 100:-/natt

Mat:
För de som bokar rum på Sjöhaga pensionat ingår frukost.
Frukost, lunch och middag bokas på plats och betalas direkt till Sjöhaga.

Priser mat:
Frukost:  40:-
Lunch:  70:-
Middag: 85:-
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Vi erbjuder fyra olika deltagandeformer:

1. Valpar upp till 6 månaders ålder: Valpträning i grupp i korta pass mitt på da-
gen de första två lägerdagarna, samt att titta och prova på träningen som de äldre 
hundarna gör. Instruktör med utbildning och erfarenhet av valpträning. 
Pris: 1.250 kronor per valp.

2. Vuxna hundar, alla nivåer: Omväxlande träning i små grupper, grundlydnad, 
apportering på land och i vatten, släpspår och viltspår. SWeiK-medlemmar med 
stor erfarenhet av att träna weimaraner är instruktörer. 
Pris: 1.250 kronor per hund.

3. Intensivkurs, hundar 12-24 månaders ålder: Intensiv grundlydnad för erfa-
ren instruktör första 1,5 dagen på lägret, sedan deltagande i det ordinarie läger-
programmet (alternativ 2).
Pris: 1.750 kronor per hund.

4. Fullbrukskurs: Svenska Vorstehklubben har en provform som heter ”full-
bruksprov” som testar hundens kvalitet som allroundjakthund. Fullbrukskursen 
omfattar introduktion till fullbruksmomenten och tips om hur momenten byggs 
upp. Plats på kursen ges i första hand till ekipage som har apportkommandot be-
fäst och som har meriter på viltspår- och fältprov men i mån av plats bereds andra 
möjlighet att delta. Kursen lämpar sig inte för unghundar.
Pris: 2.100 kronor per hund.

Viltspår:
Vi har viltspårprovdomare på plats och det finns möjlighet för alla deltagande 
hundar över 9 månaders ålder att avlägga viltspårprov i anlagsklass (AKL) och öp-
pen klass (ÖKL) under lägret. Detta betalas på plats. Om ni redan nu vet med er 
att ni vill avlägga viltspårsprov så meddela gärna detta i samband med anmälan! 

Anmälningarna görs till weimaranerlagret@weimaranerklubben.se
Sista anmälningsdatum: 19/4-2015

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

via mail på 
weimaranerlagret@weimaranerklubben.se
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Då är det återigen dags för klubbens KM i viltspår.

Förra årets vinnare Nora med förare Helena med Nora.

Klubben kommer anordna klubbmästerskap i viltspår tors-
dagen den 14/5 2015. Detta kommer ske i Jönköping i 

samband med vårt läger. 
Sista anmälningsdag är den 16/4 2015.

Pris: 300kr

Anmälan ska skickas till: jaktprov@weimaranerklubben.se 
eller med posten till klubbens provsekreterare.

Josefin Zackrisson
Norra Altervägen 1050

945 92  Altersbruk
Varmt välkomna!

kM i viltspår 2015

Foto: Rolf Ryberg
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Championgalleri

SE JCH, SE VCH, SE UCH Wellieson Eazac
Ägare:  Adam Dschulnigg & Karin D Ekh

Foto: Karin D Ekh

BIS 1 lh kh Classic Dream´s Snipe, ägare: 
Stina Säfström 

& 
BIS 2, kh C.I.B, C.I.E, NORD UCH, SE JCH Classic Dream´s Im A Flying Fox, 

Ägare: Magnus Norlén
Foto: Jenny Degerman

RättElSE FRån WEIMARAnERnytt nR 3

Classic Dream´s Snipes ägare heter Stina Säfström och inget annat. 
Snipe som blev Bästa långhår och Bäst i show på vår jubileumsutställning i Jörn.
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KännER DU Att DU äR SUgEn På Att HJälPA 
tIll På REDAKtöRSSIDAn MED VåR 

MEDlEMStIDnIng Wn?

Hör gärna av dig då till 
wn@weimaranerklubben.se

och visst vet du väl...

Att om du som medlem är varmt välkommen att 
bidra med material till Weimaraner Nytt?

Det kan vara allt från bilder, till färdig text, till öns-
kemål om något du vill att vi ska skriva om.

Låt idéerna flöda och kom ihåg att det är ni där ute 
som gör att vi kan ha vår fina tidning. 

So keep up the good work!
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 J, SE VCH, SE UCH, NO UCH, FIN UCH, DK UCH, NORD UCH, FR UCH, C.I.E, 
C.I.B, NORD JunV-08, NORD V-08, FIN JunV-08, FIN V-08, NO V-08, SE V-09, NO V-09, 
FIN V-09, NORD V-09, SE V-10, WW-10, NO V-10, NORD V-10, WW-11, Tallin W-13, 
EST CH, WW-13, WW-14, nO V-14. nORD  V-14 
Classic Dream´s Hazel Grouse
Ägare: Pernilla & Rolf Ryberg
Foto: Rolf Ryberg

J, FI V-09, NORD V-09, SE V-09, NO V-10, NORD V-10, SE V-10, WW-10, WW-11, FR 
CH, nO V-14. nORD  V-14 Stormdancer A Classic Dream
Ägare: Pernilla & Rolf Ryberg
Foto: Rolf Ryberg

titelgalleri
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J, SE VCH, SE JW-12, SE 
W-12, SE W-13, nO W-14, 
nORD W-14, 
Classic Dream’s Bald Eagle 
Ägare: Tina Ekström
Foto: Claes Josefsson

Classic Dream’s Jaguar
J SE VCH, SE V-14
Ägare: Peter Mayerhofer
Foto: Katarina Abrahamsson

J JWW-14 NORD JV-14 
SE JV-14 SE UVCH Classic 
Dreams´s Virgo
Ägare: Åsa Bergqvist.
Foto: Katarina Abrahamsson
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BERättA lItE KORt OM ER SJälVA: 
Vi heter Anna och Magnus Norlén och har två 
barn på 4 och 2 år och två korthåriga weima-
raner, Frej 9år och Tia 3 år (samt änglahunden 
Uma som skulle varit 7 år). Till vardags jobbar 
vi båda åt gruvbolaget Boliden Mineral AB, där 
Magnus är inköpare av bl.a interna transporter 
och Anna är sekreterare och lokal inköpare. Vi 
har haft weimaraner sedan 2006. 

VAR BOR nI? 
Vi bor i en liten by nära Skellefteå i Västerbot-
ten.
 
HUR BöRJADE ERt HUnDIntRESSE? 
Anna har alltid haft ett stort intresse för djur, 
speciellt hästar och hundar. Sommaren 2006 
blev drömmen om en egen hund verklig-
het då lille Frej flyttade in. Våren 2008 fick 
han sällskap av Uma (SE JCH C.I.B SEVCH 
NOUCH SEUCH Classic Dream’s Hat-
hor) och våren 2012 flyttade även lilla 
Tia in (J SEVCH Classic Dream’s Beccac-
cia). Ungefär samtidigt som Frej flyttade 
in tog vi också jägarexamen. Då vaknade 
också Magnus intresse på allvar för hundar 
och jakt (Magnus är numera också färdig 
jaktprovsdomare på fält, fjäll och skog och 
ska under 2015 även försöka göra klart 
examinationen till eftersöksdomare) Vi är 
båda utbildade provledare. 

VIlKA tyPER AV JAKt ägnAR nI 
ER åt? 
 Vi ägnar oss i huvudsak åt fågeljakt och 
Äägjakt. 

Medlemsintervju

Frej blir Bäst i rasen på Weimaranerspecialen 2014 
för tyska domaren Tanja Breu-Knaup.

Foto: Jenny Vinsa

DENNA GÅNG HAR VI INTERVJUAT ANNA OCH MAGNUS NORLéN SOM 
ÄR BOSATTA I VÄSTERBOTTEN, NÄRMARE BESTÄMT I SKELLEFTEÅ. 
MAGNUS ÄR JAKTPROVSDOMARE PÅ FÄLT, FJÄLL OCH SKOG. UNDER 
2015 SKA HAN ÄVEN FÖRSÖKA GÖRA KLART ExAMINATIONEN TILL 
EFTERSÖKSDOMARE. BÅDA ÄR OCKSÅ UTBILDADE PROVLEDARE OCH 
AKTIVA I KLUBBEN. 

Tia och barnen tältar! 
Foto: Anna Norlén
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VAD JAgAR nI MED ERA HUnDAR? 
 Med hundarna jagar vi mest skogsfågel (Tjäder, Orre, Järpe, Ripa), men det brukar även 
kunna bli minst en sväng söderut på fasanjakt eller västerut (på fjälljakt) per år. Våra hun-
dar har inte varit med på älgjakten annat än som tillgängliga eftersökshundar. 
 
VARFöR BlEV DEt WEIMARAnER 
SOM JAKtHUnD? 
Vi fastnade för rasens mångsidighet, styrka och 
givetvis dess vackra yttre! 

HUR MångA JAKtDAgAR PER åR 
BlIR DEt I gEnOMSnItt? 
Det är väldigt varierande, något mindre 
senaste åren då vi sällan kan jaga samtidigt då 
någon av oss alltid måste vara med barnen.  
Under höstmånaderna blir det ofta en sväng i 
skogen hemma på någon timme efter jobbet 
innan det blir mörkt. På helgerna kan det 
ibland bli längre turer. 

HUR SER ERt JAKt OCH tRänIngSåR Ut? 
Under december-februari gör vi inte många knop, och inte hundarna heller (vi tränar 
apportering och trix inne i govärmen möjligtvis), om vädret är gynnsamt kan hundarna få 
dra oss på skidor. Framåt april börjar vi tina fram och då blir det många och långa turer 
ute, vill vi komma riktigt långt tar vi fyrhjulingen. 
När det torkat upp lite utomhus kör vi apporte-
ringsträning, både med vilt och dummys. I juni 
börjar vi med vattenapportering också. Om någon 
hund ska gå prov under hösten så startar vi den i ef-
tersöksgrenarna någon gång under sommaren. Den 
16 augusti får vi börja släppa hundarna i skogen och 
då vill man se att hunden har koll på att hunden 
sätter sök, löparbeten och inte stöter. Det är också 
bra att se hur stora kullarna av skogsfåglar hunnit bli 
och att de flyger ordentligt. Den 25 augusti är det 
så dags för den efterlängtade premiären. Oftast blir 
det i form av skogsfågeljakt hemmavid, men ifjol så 
blev det jakt i västerbottensfjällen istället. Sen följer 
någon intensiv vecka med jakt så ofta vi kan (från 
och med 1:a måndagen i september är det älgjakt 
här och dels jagar vi själva och dels måste vi samsas 
om marken). Sen jagar vi kontinuerligt under hela 
hösten förutom kanske just under lövfällningen 
då fåglarna är extra varska. Om någon hund ska gå 

Frej efter lyckad fasanjakt Hösten 2014. 
Foto: Anna Norlén

Tia och husse på ripjakt hösten 2014.
Foto: Magnus Norlén
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jaktprov försöker vi klämma in det under 
några helger också. Vi har provat våra hun-
dar på alla underlag förutom vinterfjäll. 

VAD tyCKER nI äR WEIMARA-
nERnS FRäMStA StyRKA OCH 
HUR SKUllE nI BESKRIVA WEI-
MARAnERn SOM JAKtHUnD? 
Weimaranern är inte snabbast och den har 
inte störst vidd eller störst fart. Men den är 
väldigt bra på väldigt mycket. Den är tuff 
och tålig och den apporterar allt, både på 
land och i vatten, den spårar väldigt bra, 
och anpassar sitt jaktsätt till de olika un-
derlagen på ett fördelaktigt vis. I vårt tycke 
kommer weimaranern mest till sin rätt 
under skogsfågeljakt, även om den givetvis 
också jobbar bra på fält och på fjäll.
 
VIlKA HUnDAR HAR DU HEMMA, VAD HAR DE FöR StyRKOR OCH 
SVAgHEtER? 
Just nu har vi hanhunden SE VV-14,SEJCH, NORDUCH,SEVCH C.I.E. C.I.B Clas-
sic Dream’s Im A Flying Fox ”Frej” Som fyller 9 till våren och tiken J SEVCH Classic 
Dream’s Beccaccia ”Tia” som blir 3 i mars. Frej är vår första hund och vi gjorde en hel del 
fel i början förstås. Frej är orädd, glömmer fort obehag, är lätt att dressera och gör alltid 
sitt bästa när han vet vad som förväntas. Han är socialt begåvad och kommer överens med 
de flesta andra hundar. Till hans nackdel kan sägas att det är en hund som lätt får för-
väntningar på att något ska hända och lätt blir uppspelt när något är ”på gång”. Där fick 
vi jobba med passivitetsträning då han var 
unghund. Han är i våra ögon en typisk wei-
maraner som gör allt vi ber om, oavsett om 
det är trixiga löparbeten efter fasantuppar, 
strama stånd på stora orrkullar, apportera en 
räv eller grävling, spåra en älg eller dirige-
ras ut efter sjöfågel, han gillar att göra allt. 
Vår lilla Tia är som ett kvicksilver och ett 
solsken. Hon är alltid glad, och väldigt snäll! 
Hon älskar alla människor och trivs som 
bäst när hon får vara mitt i barnens lego. 
Väldigt go och tillgiven och vill ha mycket 
klapp och kel från kända som okända. Tia 
har en fart i kroppen som vi gillar skarpt, 
hon kan fortsätta i all oändlighet och älskar 
att springa. Jaktlusten är STOR. Tias nack-

Frej är ”babyvakt”. 
Foto: Anna Norlén

Tia och Magnus.
Foto: Anna Norlén
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del är att hon ibland vill lite väl mycket (jaga allt, 
det finns alltid något att jaga om man frågar Tia, 
ett bra stopp och inkallning är ett MÅSTE). Tias 
specialitet är fågeljakten och hon apporterar med 
fin och mjuk mun, allt som hon kommer med går 
att äta. Däremot är hon en svårare nöt att knäcka 
när det gäller att apportera besvärligare saker som 
rävar och annat som fina fröken klassar som lite 
”äckligt”. Men vi har en ”plan”. 

VAD SAKnAR nI I RASEn? 
 Vet inte, weimaranerns egenskaper som typisk 
”tiokampare” passar oss, om vi skulle söka andra 
egenskaper skulle vi välja en annan ras. 

KännS DEt VIKtIgt Att JAKtMERItERA ERA HUnDAR? 
 Ja det gör det, det är en viktig avelsutvärdering. Som valpköpare är det 
också det enda man ibland har att gå på, att det finns på papper att föräldrarna till ens nya 
valp faktiskt besitter vissa jaktliga egenskaper. Om man inte har möjlighet att få se föräld-
rarna jaga förstås. Då kan man ju som valpköpare göra sig en bedömning utifrån det.
 
VAD äR ROlIgASt MED Att HA HUnD? 
Det mesta är roligt. Det är ju som en familjemedlem som är med jämt. Man kommer sig 
ut vareviga dag, året runt i alla väder. En annan aspekt är ju alla nya och trevliga männ-
iskor vi lärt känna genom åren tack vare hundarna, på prov, utställningar, träningar och 
jakter. 
  
VAD äR ERt JAKt OCH tRänIngSMål FöR I åR? 
Vår lilla Tia, som gjorde klart jaktproven i öppenklass i höstas, tränas nu för 
jaktprovs-momenten i elitklass. Frej hjälper till med det eftersom han hämtar allt och 
vi har funnit konkurrens väldigt motivationshöjande för våra hundar, bl.a när det gäller 
rävapportering. Som vanligt blir det en hel del skogsfågeljakt till hösten, och säkert en och 
annan tur till sydligare breddgrader för att besöka fälten.  
Hur skulle ni beskriva en weimaraner för någon som inte har en? 
Stark, pigg, aktiv, träningsvillig, tjurskallig, sällskaplig. Den integreras i familjen och vill 
vara med på ALLT. Det är en härlig ras för den som har tid. Har man dåligt med tid för 
träning och annan stimulerande aktivitet bör man välja en annan ras. En weimaraner är 
mycket kreativ och kan lätt i brist på roligheter, hitta på egna saker att göra som oftast 
inte är jätteuppskattade av husse och matte.  
 
 

Tia efter lyckad fasan-
jakt Hösten 2014.

Foto: Anna Norlén
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Klockan 02.45 lördagen den 9/8-14 ringde väckarklockan hemma hos oss på Axelberg i Stig-
tomta. Efter att ha packat det sista så stoppade jag och min man Mange in hundarna och all 
packning i bilen och for iväg mot Stockholm och Silja-terminalen. Äntligen var vi på väg mot 
Världsutställningen i Finland.

Jag tycker ju att det är väldigt kul med utställning, åker både gärna och ofta, så det här med 
en världsutställning var stort för mig. Jag hade sagt i flera år att nån gång i mitt liv så ska jag 
åka på en världsutställning, med eller utan hund. När det sen blev så nära som Finland och 
Helsingfors så fanns det inget som kunde hålla mig borta! Lilla Winna, som inte ens var ett 
år gammal, hade jag farit runt med på en massa utställningar. Jag ville att hon skulle vara så 
föreberedd som det bara gick för en så här stor utställning. 
 
Båtresan gick bra. Det var ju första gången för Winna men det var inga problem alls och 
klockan 20.30 på kvällen kom vi fram till hotellet i Åbo där vi skulle bo ett par nätter.
 
Klockan 04.30 söndagen 
den 10/8-14 ringde väckar-
klockan på hotellet i Åbo. 
Efter frukost och rastning så 
var det återigen dags att packa 
in hundarna i bilen och åka 
de 16 milen till Helsingfors. 
Naturligtvis så var det långa 
bilköer när vi närmade oss 
arenan där utställningen skul-
le vara. Till slut så hade även 
vi fått en parkeringsplats i ett 
stort parkeringshus 
som låg i anslutning 
till arenan. Äntligen på plats !!
 
Efter lite letande hittade vi fram till den ring som våra långhår skulle dömas i. Som vanligt när 
man kommer till en utställningplats så var massor av goa vänner där också. Dessutom att få 
möjligheten att träffa s.k facebook-vänner från olika delar av Europa, det var en riktig höjdare. 
Det blev en hel del kramar och fraser som; Äntligen så träffas vi!! Ett fantastiskt minne att bära 
med sig, om man nu inte skulle träffas fler gånger.
 
Snart nog var det dags att börja värma upp hundarna, och ju närmare start vi kom, desto mer 
nervös blev jag. Jag brukar inte vara så nervös på utställning, men som sagt, det här var stort 
för mig. När jag fick klart för mig att Sixten och Winna skulle gå efter varandra, så bad jag 
Winnas kennel-mamma Pernilla att hon skulle visa Winna. Jag misstänkte att jag skulle ha 
fullt sjå att hålla min nervositet i schack när jag visade Sixten, och så blev det också.....
 

 världsutställningen 2014

Winna, jag och Sixten.

Text och bilder: Åsa & Magnus Bergqvist
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Sixten och jag har ju gjort ganska 
många utställningar genom åren 
och vi känner varandra ganska 
väl. Trots att jag vet hur han 
brukar reagera när jag blir nervös 
så var mitt huvud inte med över 
huvudtaget den dagen. När det till 
slut var vår tur så var jag på en an-
nan planet och mina nerver var i 
upplösningstillstånd. Jag har aldrig 
varit så nervös någonsin på en ut-
ställning, så efteråt tycker jag nog 
att det var ganska komiskt. Vi gick 
in i ringen och ställde upp oss, och 
där är Sixten en pärla, han står stilla och låter domarna att klämma och känna så mycket dom 
vill, så även denna dag när domare Kathy Gorman kollade igenom honom. Sen ber hon oss att 
springa ett varv, och det är där man skulle tro att jag gjorde det här för första gången. Sixten 
är ju en glad en kille, som tycker det är lattjolajbans när jag sätter igång och springer, så han 
vill ju gärna hoppa och skutta för att visa hur kul han tycker det är. Detta vet jag ju om, så jag 
burkar hålla lite extra i honom så att han inte får chansen, men inte denna dag.......... för som 
sagt mitt huvud var någon annanstans. Jag börjar springa, med ett alldeles för långt koppel. 
Sixten är överladdad pga min nervositet och sätter igång att hoppa och skutta som aldrig förr, 
och vad gör jag??? Ingenting!! Så här efteråt så skrattar jag bara åt allting, vad lustigt det kan bli 
ibland. Men men Sixten var glad och dom få meter han sprang som han skulle så sprang han 
riktigt fint, så vi fick excellent (det delas inte ut några ck på världsutställningen, så excellent 
är det "högsta" man kan få) och han slutade som tvåa i championklassen och det får vi vara 
jättenöjda med.
 
Lagom som jag och Sixten går ut ur ringen så är det då Winnas tur. Jag lämnar snabbt över 
Sixten till husse och ställer mig på sidan av ringen för att titta när Pernilla och Winna är där 
inne och får träffa domaren. 
Jag kan tala om för er att det 
var minst lika nervöst att stå 
på sidan som det var att vara 
inne i ringen!! Winna gick i 
juniorklassen och det var den 
klassen som det var flest del-
tagare i, så det tog ju en stund 
innan domaren hade gått 
igenom alla. Hela tiden stod 
jag utanför och försökte med 
tankekraft tala om för Winna 
att hon skulle sköta sig och 
det gjorde hon alldeles extra 
bra. Sen fick dom alla springa 
igen och sen pekade doma-

Jag och Sixten.

Winna i ringen.
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ren på Pernilla och Winna. I min hjärna just då tänkte jag..... jädrans nu åker dom ut och jag 
kunde inte förstå varför Pernilla började hoppa och tjoa och hon såg så väldigt glad ut. Winna 
vann sin klass och blev JUNIOR WORLD WINNER!!!!!! Då brast det på fru Bergqvist........
Snacka om att det var någon som tjöt, stora tårar bara rann över, ner för kinderna. Jag stod där 
helt chockad vid sidan om ringen, med krokodiltårar och skakande huvud och funderar fortfa-
rande på om det verkligen var sant. Just då fick jag ögonkontakt med domare Kathy Gorman, 
jag läste hennes fråga på hennes läppar; Is this your dog?? Jag kan inte göra annat än att nicka 
och då läste jag igen på hennes läppar; Congratulations. Återigen ett fint minne att bära med 
sig. Inte nog med det, sen delade hon ut certet till Winna. Jag vet att man inte pratar placering 
på WDS, men eftersom jag inte har varit på WDS förut och är van vid att man placerar, så 
tänker jag göra det ändå. BIR-vinnande hund fick cacib, men den hunden är ju fullcertad, så 
då fick Winna det istället, däremot fick hon ju inte tävla om r-cacib eftersom hon var junior, 
jag kan bara tolka det på ett sätt, hon kom tvåa totalt av tikarna .. 
 
Tänk att jag äntligen fick uppleva en världsvinnar-utställning, och dessutom att det gick så bra 
för mina fina vovvar. Och det var inte bara oss det gick bra för.....
Det var naturligtvis många svenskar på plats med sina weimaraner, både kort och långhåriga. 
Många av våra fina svenska kennlar var representerade på plats;
Classic Dream´s, Scuba´s, Mimmitrix, Lockfågelns, Free Will´s och Team Diva (jag hoppas 
inte jag har missat någon nu) Och i stort sett ALLA svenska weimaraner fick excellent. Riktigt 
skoj!!
 Jag hoppas att jag inte har läst resultat-listorna fel, jag tar inte med alla men här kommer ett 
axplock:

KORtHåR
2:a juniorklass Scuba´s Number One Hundred "Gissa"
3:a jaktklass Scuba´s Kiss The Boys Goodbye "Terra"
2:a veteranklass Lockfågelns Klöver Dam
2:a i veteranklass Classic Dream´s I´m A Flying Fox "Frej"

gRUPP
2:a i uppfödargrupp Scuba´s

Pernilla och Classic Dream´s Hazel Grouse 
”Axa” BIR WORLD WINNER.

Hanna och Classic Dream´s Yupya ”Yuppie” 
WORLD VETERAN WINNER. 
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långHåR
1:a juniorklass Classic Dream´s Virgo "Winna" JUNIOR WORLD WINNER
3:a juniorklass Classic Dream´s Jaguar "Waow"
1:a unghundsklass Granitehill Verifyed Copy (Lockfågelns)
2:a öppen klass Lockfågelns Dodge Victory
2:a öppen klass Lockfågelns Dodge Mirada
2:a championklass Sixten
1:a championklass BIR Classic Dream´s Hazel Grouse "Axa" WORLD WINNER
1:a Veteranklass Classic Dream´s Yupya "Yuppie" VETERAN WORLD WINNER
 
SRHP
1:a öppen klass Jorky Classic Dreams Z Milhostovskych Poli "Jorky" BIR WORLD WINNER
1:a jaktklass Classic Dream´s Sea Eagle "Varg" BIM WORLD WINNER
1:a championklass Stormdancer A Classic Dreams "Oona"
 
Jag har faktiskt varit i kontakt med FCI angående Classic Dream´s makalösa resultat, jag var 
nyfiken på om det någonsin hade hänt att samma 
kennel hade tagit alla tre titlarna inom samma ras. 
Men tyvärr så för inte FCI någon sån statistik, men 
jag fick till svar att det var unikt. Att sen ta ytterligare 
två titlar inom en annan ras, måste ju nästan vara ett 
världsrekord. Att en och samma kennel har med sig 5!! 
världsvinnar-titlar hem, det är ju helt fantastiskt.
Hatten av för Classic Dream, jag är säker på att ni har 
blivit firade (och firat) ordentligt.
 
Sammanfattningsvis av denna otroliga dag, en helt 
vanlig dag i augusti 2014, är att jag har fått så många 
fina minnen att bära med mig resten av livet. Stort 
grattis till alla våra fina svenska weimaraner.
 
Åsa Bergqvist Storslam för Classic Dream´s kennel.

Pernilla och Jorky BIR WORLD WINNER.Classic Dreams Virgo. 
”Winna” JUNIOR WORLD WINNER.
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Tyckte du att agilityn i förra numret var för snabb och att du helst rör dig i makligare 
tempo när du jobbar med din hund men ändå känner att den klassiska lydnaden är för 
stel och tråkig, det finns ett alternativ – Rallylyd-
nad!
Rallylydnaden blev officiell tävlingsgren 2011 
och har sedan dess, vuxit och tagit plats som 
hundsportens näst största gren. Bäst sammanfattas 
det som en blandning av agility, lydnad med in-
slag av freestyle och det som bedöms, är samspelet 
mellan förare och hund. Till skillnad från många 
av de äldre och ibland lite stelare hundgrenarna så 
är det tillåtet att prata med sin hund, ge hjälpande 
gester, uppmuntra och berömma!

Rallylydnaden består precis som i agilityn av en bana som förare och hund ska ta sig ige-
nom. Hindren är utbytta mot skyltar, varje skylt visar ett moment som förare ska utföra 
i följd och sedan fortsätta längs med banan. Det finns fyra olika klasser, nybörjarklass, 
fortsättningsklass, avancerad klass och mästarklass. I nybörjarklass är hunden kopplad, 
i övriga klasser är hunden okopplad. Svårigheterna i momenten som ska utföras, stegras 
efter hand som man tar sig upp i klasserna och i de högre klasserna arbetar man ofta med 
hunden på höger sida och gör alla momenten spegelvänt.

När man tävlar i rally består banan av 12-20 skyltar. Man börjar på 100 poäng och för 
varje miss dras det poäng. Kvalificerande resultat (godkänt) räknad från 70 poäng uppåt. 
Tre kvalificerade resultat resulterar i titel, diplom och uppflyttning. Går man en felfri 

Rallylydnad
Text och foto: Sandra Sonesson

Skyltar.

En av skyltarna som används i rallylydnad.
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runda med 100 poäng 
så är man direktkvalife-
cerad att kliva upp till 
nästa klass. 
Titlarna förkortas RldN, 
RldF, RldA och RldM.

När man frågar de som 
utövar rallylydnad om 
vad som gör sporten 
så rolig så svarar de 
flesta att det är glädjen, 
lättsamheten och den 
avslappnade atmosfären. 
Att man får ha roligt 
med sin hund och att 
sporten verkligen är för 
alla oavsett ålder och oavsett vilken 
ras man väljer att delta med. Det är 
många som ser Rallylydnaden som en 
inkörsport för tävling i andra grenar, 
andra ser det som en chans att på ett 
lättsamt sätt hålla igång äldre hundar 
som annars hade legat och ”rostat 
ihop”. Oavsett skäl till att vara där, är 
alla välkomna!

Rallylydnaden har varit otroligt duktig 
på att göra reklam för sig själv och 
dyker upp och håller förevisningar både 
här och där. Ser du ett gäng rallyutö-
vare som tränar, be att få testa! 

Vem vet, du kanske är nästa som dyker 
upp på tävlingsbanan med en grå, vi är 
inte många så vi syns och våra hundar 
är mycket uppskattade deltagare av 
domarkåren.

Vill ni läsa mer så kan ni gå in på:
http://www.brukshundklubben.se/
tavling-utstallning/tavlingsgrenar/rallylydnad/
Där kan man också ladda ner skyltar och momentberkrivningar.

Domarprotokoll.
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VAR BOR DU/nI?
Jag heter Patrik och bor i Örebro tillsammans 
med min sambo Mia och mina grå tjejer. Till 
vardags arbetar jag som chef för material sup-
porten på Atlas Copco nyutveckling, avdel-
ningen för gruvmaskin i Örebro.

VIlKA tyPER AV JAKt ägnAR DU 
DIg åt?
Jakten blir lite det säsongen bjuder på. 
Allt ifrån duva till rådjur, älg och 
bäver. Det har blivit väldigt olika 
sorters jakter de senaste åren, men 
framföra allt rådjur och älg. Fågeljakt i liten 
skala har det också blivit. Jag arrenderar jakt-
rätten på mark straxt utanför Örebro och till-
sammans med grannjaktlaget blir marken på 
över 1700 hektar. Jag är även med i ett jaktlag 
utanför Laxå, även den marken på 1700 hek-
tar så gott om skog att jaga i finns det.

VAD JAgAR DU MED DIn HUnD? 
Mina hundar är med på det mesta av den 
praktiska jakten som jag ägnar mig åt. 
Vid älg och rådjursjakten agerar de 
stöthundar och vid fågeljakten som 
apportörer. Vi har ägnat oss åt lite skogsfå-
geljakt på tjäder och fjälljakt på ripa. Sedan 
har det blivit en del fältprov med min ena 
hund.  Under förra året fick vi till många bra 
träningstillfällen på fältet där båda hundarna 
visade framtassarna. 
Dessutom är vi registrerade eftersöksekipage 
på älg, rådjur och gris hos polisen. Så det 
blir en de eftersöksekipage hos polisen på 
älg, rådjur och gris så det blir en del skarpa 
utryckningar. 

Jägarintervju

Tjejerna och jag på hjälmarens is.
Foto: Mia Grenemo

Höstjakt på stubben.
Foto: Eva Bjärud 

Bockjakten med Mimmtrix Leah. 
Foto: Patrik Härd

DENNA GÅNG INTERVJUAR VI VÅR MEDLEM PATRIK HÄRD. PATRIK BOR 
I ÖREBRO MED SIN SAMBO MIA OCH DERAS HUNDAR LEAH OCH IOWA. 
PATRIK JAGAR ALLT FRÅN DUVA TILL ÄLG. DE ÄR OCKSÅ EFTERSÖKSEKI-
PAGE HOS POLISEN
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VARFöR BlEV DEt WEIMARAnER 
SOM JAKtHUnD? 
När barnen var små hade vi en Berner 
Sennenhund. En snäll hund med mycket 
päls, men som inte riktigt passar de intres-
sen jag har idag. När det blev dags att för 
en ny hund letade vi efter en ras som med 
fart och glädje kunde ta sig fram i skidspå-
ren. En hund som skulle vara smidig, rörlig 
och samtidigt oerhört lojal mot sin familj. 
Valet föll på weimaraner. Rasens bredd och 
allround egenskaper har gjort att jag lärt 
mig lärt mig otroligt mycket med hundarna. 
Från noll jakt till dagens stora jaktintresse. 

VIlKA HUnDAR HAR DU HEMMA, 
VAD HAR DE FöR StyRKOR OCH 

SVAgHEtER?
Vår första weimaraner var Mimmtrix 
Winston, en aktiv hane med stor motor. 
Tyvärr fick han inte chansen att jaga på 
samma sätt som de hundar jag har idag. 
Mina jaktkunskaper var långt ifrån dem 
jag har nu. På äldre dagar var Winston en 
glad pensionär som blev aktningsvärda 
13år.

Straxt innan Winston gick vidare kom 
Mimmtrix Leah kom in i våra liv. Hon 
är en tik med stor jaktlust och arbets-
vilja. Leah är en riktig hussehund och 
jagar ganska nära mig. Kanske inte det 
optimala på fältet men i den övriga jakten 
fungerar det väldigt bra. Leahs stora 
styrkor är att jag alltid kan lita på henne 
i jaktsituationer och att hon har den 
dådkraft som krävs i skarpa lägen.

Efter att vi haft Leah i ca 1,5 år utökades flocken med Winsome Weims Iowa Girl At 
Mimmtrix. En liten, glad och positiv tik efter fina jaktlinjer från USA. Iowa jagar mera 
självständigt och springer större. Hon är lite av en Ferdinand som alltid utstrålar glädje 
och gärna ett stort leende. Båda tjejerna fyller 5år under 2015. 

Relax efter jaktdagen. 
Foto: Patrik Härd

Leah & Iowa. Girl power.
Foto: Patrik Härd 
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HUR MångA JAKtDAgAR PER åR BlIR DEt I gEnOMSnItt?
Eftersom jaktmarken jag arrenderar bara ligger 3km söder om Örebro kommer jag snabbt 
ut på jakt. På den marken finns det många olika vilt så i genomsnitt blir det nog nästan 
någon slags jakt 2 gånger i veckan. Det drar igång i juni med skyddsjakt på duva och sen 
är det ripan i augusti, bockjakten och älg varvat med lite eftersöksjobb åt polisen.

HUR SER DItt JAKt OCH tRänIngSåR Ut?
Praktisk jakt varvas med träning. Under förra året införskaffade jag en apportkastare 
vilket ger både bra apporteringsträning och chans att söka stort. Så ofta jag får möjlighet 
försöker jag få till träningstillfällen 
på fältet och Leah har jag startat 
eftersöksgrenarna med varje år. 
För att underhålla spårarbetet blir 
det en hel del viltspår i varierande 
svårighetsgrader, så vi är redo när 
polisen ringer och behöver hjälp 
med eftersök. Att få chansen att hjäl-
pa till vid eftersök är oerhört kul och 
något jag inte ångrar en sekund. 

KännS DEt VIKtIgt 
Att JAKtMERItERA 
DIn HUnD?
Både ja och nej. Det kan 
vara lämpligt för att ge 
en rättvis bedömning 
på hundens kvalitéer. 
Viktigast för mig är att 
hunden fungerar bra på 
den praktiska jakten i 
vardagen. Båda mina tjejer 
är viltspårschampion och 
det är klart att det är roligt 
om det blir pris på fältet 
och så vidare.  Att få sin hund meriterad kan var ett kvitto på att träningen är rätt och att 
det funkar, men inte livsviktigt.

BERättA gäRnA OM Ett JAKtMInnE DU HAR, En lyCKAD JAKt EllER 
KAnSKE någOt SOM IntE AllS BlEV SOM DU tänKt.
En vän ringde en kväll och sa att han ville ha hjälp med ett eftersök på vildsvin. Leah 
och jag hade aldrig gått ett eftersök på gris men någon gång måste vara den första. Hade 
hoppats på en liten årsgris men när vi kom till platsen var de två skyttarna ganska så 
uppskrämda. De berättade att de hade skjutit på en stor galt som grymtande drog iväg in 
i skogen och de hörde hur kvistar bröts när den sprang iväg. Okej, fick samla mig lite och 

Fasanjakt i Svennevad. 
Foto: Martin Karlsson

Mimmtrix Leah tränar fält. 
Foto; Patrik Härd
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tog på Leah skyddsvästen 
för säkerhets skull. Med 
pannlampa på huvudet, 
Leah i spårlina och de två 
skyttarna straxt bakom mig 
drog vi igång söket. Leah tog 
an spåret direkt och efter 50 
meter minskade hon i tempo 
och nästan som ståndet på 
en fågel markerade hon 
plötsligt för något.
Jag lyste bort mot en tät 
gran i den riktigt snåriga 
skogen och där under en 
gran där låg det en galt på 
över 100kg. 
Pulsen på 200 med en lugn 
och cool hund i linan, en helt 
underbar och häftig känsla.
Skyttarna gick fram och kontrol-
lerade att den verkligen var död 
(man är rädd om sin grå). Släppte 
sen fram Leah som först smög 
lugnt och försiktigt fram, för att 
sedan döda besten på sitt sätt. En 
härlig första griskontakt.
Verkligen skönt att veta att hon 
reagerar på ett sunt sätt vid ett 
sådant skarpt läge. 

HUR SKUllE DU BESKRIVA 
WEIMARAnERn SOM 
JAKtHUnD?
En oerhörd allroundhund som fungerar till så otroligt mycket. En hund utan ramar och 
med det menar jag att bara för att det är en stående fågelhund går gränsen inte där. En 
ras som funkar till i princip all jakt, ja kanske inte gryt då. De jagar mer än gärna för sin 
ägare och backar inte när det gäller. En weimarnaner kan man lita på vid skarpa lägen. 
Det gäller att våga själv också. 

VAD äR DItt JAKt OCH tRänIngSMål FöR I åR?
Att skjuta en bjärv =)
Nej mitt ända mål är friska hundar som vill jaga med glädje.

En grå en jägare och en gris.
Foto: Patrik Härd

Mimmtrix Winston min vän. 
Foto: Patrik Härd
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Helgen 20-21 september 2014 gick Weimaranerklubbens första unghundsprov av stapeln!
Detta innebar att det var premiär både för mig som provledare och för klubbens ung-
hundsprov. Det var därför lite extra pirrigt för mig att allt skulle bli riktigt bra.

Proven var lagda till Vartofta Gård i Falköping, och vi fick en riktigt härlig helg.

Domare var Anders Beskow och som skytt hade vi Peter Andreasson.
Provet var nästan fullt, det var 10 unghundar till start på lördagen, och 11 unghundar på 
söndagen.Fyra raser var representerade under provet. 

Lördagens prov gick i värmens och solens tecken och det var nästan ingen vind alls. Lite 
väl varmt för en hel dags fältprov.
Trots detta jobbade alla hundar på bra, och alla hundar fick minst 60 minuters släpptid.

Weimaranerklubbens 
 Unghundsprov

Text: Tina Ekström
Foto: Helena Lundbohm
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Två hundar gick till pris:
Classic Dream's Jaguar (Peter Mayerhofer) 
(Weimaraner, LH). 6 på fält, 9 på apport. 
Det gav 158 poäng, och ett 2:a pris.
Fresh Lemon Alive Silver (Thorbjörn Ru-
bin) (Weimaraner, KH)7 på fält, 8 på ap-
port. Det gav 166 poäng, och ett 1:a pris.

På söndagen växlade vädret till dimma, molnigt och till slut lite regnskurar mellan sol-
glimtarna. Vinden ngt bättre. Betydligt bättre för hundarna, men dag två tar ut sin rätt. 
Många var lite trötta efter gårdagen.
 
Söndagen resulterade i 3 st pristagare:
Bonsai Venator d'Ursus (Tina Gavling) (Bracco). 8 på fält, 9 på apport. 
Det gav 148 poäng, och ett 1:a pris.
Bookvalleys Nettle (Helena Lundbohm) (Drent). 7 på fält, 4 på apport. 
De gav 158 poäng, och ett 2:a pris.
Almkullens Demi (Peter Nilsson) (Breton). Ett 1:a pris.

För övrigt bjöd markerna på vilt av alla de slag, det var inte många arter som inte visade 
upp sig på markerna denna helgen.
En mäktig upplevelse för en del som aldrig sett en stor älgtjur på så nära håll.

Ett stort grattis till alla pristagarna än en gång, och ett stort tack till alla för ett riktigt 
trevligt prov!

Med vänlig hälsning,
Tina Ekström /Provledare
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Husvargen 
Artikelserie taget ur Jenny Vinsas examensarbete från 
utbildningen Hunden som yrke.

Avståndsminskande signaler är precis vad de låter som, ett sätt för hunden att minska 
avståndet. Genom att visa upp dessa signaler så säger hunden ”Jag är snäll och ofarlig, 
gör mig inte illa”. Beroende på hund och hur intensivt den vill förmedla sitt budskap 
så kan signalerna variera från att uppvisa hela registret till att bara vända bort blicken.
En hund som uppvisar avståndsminskande signaler brukar beroende på intensitet 
slicka sig om munnen, gäspa, ha långa mungipor, vika bak öronen, vända kinden 
mot den andra hunden. Kroppen hålls ofta låg med svansen lågt viftande till vikt in 
under magen.  Hunden kan även lägga sig på rygg och visa mage och strupe. Förr 
trodde man att hundarna gjorde så här för att visa sina sårbara ställen såsom buk och 
strupe, för att visa underkastelse och på så vis slippa obehag.  Tanken med detta var 
nästan rätt. Idag vet man att hundarna inte lägger sig på rygg för att visa sina sårbara 
ställen utan för att vända bort sina aggressions medel, i detta fall rygg, nacke, svans, 
ögon och öron. Om man föreställer sig alla avståndsminskande signaler (eller aggres-
sions dämpande som de också kallas) så ser man logiken i detta för vid alla signaler så 
förtydligar hunden att den inte vill visa sig aggressiv. Den visar istället motsatsen till 
aggressiva signaler. Nedfällda öron istället för resta, låg kroppshållning istället för hög, 
mjuka rörelser istället för stela, bortvänd blick och huvud istället för stirrande etc. 
Situationerna då dessa signaler kan uppvisas är givetvis oändliga men anledningen är 
nästan alltid den samma. Hunden tycker att situationen är mer eller mindre jobbig, 
den känner sig osäker eller kanske till och med rädd. 

I hundvärlden så kan man nog säga att det är en oskriven regel att respektera dessa 
signaler, men som med alla regler så finns det undantag, särskilt om man tittar på oss 
människor som ofta p.g.a. okunskap ignorerar de signaler hunden sänder ut.  Givetvis 
så behöver inte en hund uppvisa dessa signaler för att den är rädd eller osäker. Äldre 
och språksäkra hundar kan ibland ta hjälp av dessa signaler för att uppfattas som 
mindre hotfull av en annan hund som är osäker eller rädd. Det är därför viktigt att vi 
inte tar dessa signaler ur sitt sammanhang utan kommer ihåg att se hela bilden, för en 
hund som gäspar kan ju faktiskt gäspa för att den är trött.

- om kommunikation på olika villkor!

AVSTÅNDSMINSKANDE SIGNALER

Text & bilder Jenny Vinsa
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Kilah (t.h.) är inte alls med på Speeds noter och tycker att hela situationen är obehaglig. 
Hon visar det genom att tydligt lägga kroppen i ”bakvikt” med svansen vikt under magen, 
öronen bakåt och kinden lätt vänd mot Speed och på så vis ögonen bortvända. I den här 
situationen kan Speed antingen svara på hennes signaler genom att ta det lite lugnare eller 
helt enkelt bara fortsätta som vanligt. Om han fortsätter kan hon antingen välja att fly, 
visa aggression eller öka intensiteten i sina avståndsminskande signaler.

Speed tog ingen större hänsyn till hennes signaler och hon ökade därför intensiteten i dem 
genom att även vända bort hotsignalerna på ovansidan av kroppen. Här genom att lägga 
sig på rygg. 
Om en hund som visar avståndsminskande signaler blir pressad tillräckligt långt så kan 
det resultera i att den försöker fly eller kanske till och med blir aggressiv, den uppvisar s.k. 
avståndsökande signaler istället.
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AVSTÅNDSÖKANDE SIGNALER

Dessa signaler är även de precis vad de låter som, ett sätt för hunden att öka avståndet, 
signalerna består till största delen av kroppshållning och mimik men även en god del rö-
relser och ljud. En hund som uppvisar avståndsökande signaler kan göra det av flera olika 
skäl och det är mycket viktigt att dessa signaler ses i sitt sammanhang och inte plockas isär 
var för sig för då kan missförstånden bli stora. Ta rest ragg som exempel. En hund som re-
ser ragg behöver inte göra det för att den är arg, den kan vara upphetsad också, som inför 
lek eller vid arbete. En hund som har rest kroppshållning kan absolut vara förbannad men 
om det är en Am.staffordshire så har den inte anatomin på sin sida för de är byggda till att 
ha en rest kroppshållning.  Man bör med andra ord ta med alla signaler och hela situatio-
nen innan man bestämmer sig för vad det är hunden ”säger”. 
Generellt om avståndsökande signaler kan man säga att det som oftast uppvisas är en rest 
hållning med högt buret huvud och hög svans samt rest ragg, sätt som gör att hunden 
upplevs större. Till detta så har vargen fördelen av att ha mörkare hår på ryggen och en 
mörk buskig svans. Vissa av våra hundraser har denna fördel men många saknar den helt. 
Rörelserna är stela och ofta långsamma. Ansiktsmimiken är tydlig med korta läppar och 
rynkiga mungipor som gör att det syns tydligt. Resta öron som ofta ger rynkad panna 
och stirrande ögon, alla eller inga tänder kan visas. Även här har vargen fördelar av sitt 
utseende med mörka läppar och ljus päls runt läpparna samt väl markerade öron. 

Den här hunden är stor, har 
rest ragg och skäller kraf-
tigt, hon skulle lätt kunna 
uppfattas som riktigt arg om 
man bara slänger ett öga på 
henne. Men om man tittar 
närmare så ser man att hon 
har en tydlig bakvikt, svansen 
hålls lågt, öronen lika så och 
hennes mungipor är inte 
alls framdragna. Hon är helt 
enkelt mer rädd än arg och 
uppvisar därför en blandning 
av avståndsminskande och 
ökande signaler, med tonvikt 
på de avståndsminskande 
signalerna.
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Ayla uppvisar flera avståndsökan-
de signaler med sin ansiktsmi-
mik. Läpparna är framdragna 
och ger rynkiga mungipor. Hen-
nes öron är ”vippade” och kan 
alltså inte spetsas på samma sätt 
som hos en varg men man ser att 
de är spetsade så gott det går och 
att hennes panna blivit rynkig. 
Eftersom att hon har samma färg 
på hela kroppen och mycket kort 
päls så är det lite svårare att se 
hennes resta ragg, men den finns 
där. Nosen är något sänkt vilket 
också är ett tecken på avstånd-
sökande signaler och hennes 
blick stirrar rakt fram på det hon 
reagerar mot. Trots att man inte 
ser hela henne så är det lätt att se 
att hon har en framtung kropps-
hållning.

Här ser vi en helkropps bild på Ayla och nu syns hennes framtunga kroppshållning 
tydligt. Hon är så framtung att hon nästan står på tå med baktassarna. Svansen är rest och 
huvudet högt hållet. Hon är vänd rakt mot släden som dras mot henne. Hon har samma 
ansiktsmimik som på den tidigare bilden och visar än så länge inget som helst tecken på 
rädsla.
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Hej alla grå och era tillhörande tvåbenta. 
Hoppas att ni har haft det bra i denna snö-
iga vinter. Äntligen har snön ersatts av sol 
och varmare väder, kylan är ingen favorit i 
mitt tycke. Ni grå som har lite mer hår kan-
ske inte fryser så mycket, men det gör jag. 
Eftersom matte förstår att jag blir kall så sät-
ter hon ju på mig massor med kläder. Först 
sydde hon någon form av tajt tröja som jag 
skulle ha på mig, det hette underställ. Sen 
ett grönt fleecetäcke som gjorde att jag såg 
ut som en oliv. Därefter ett brunt, då lik-
nade jag en pepparkaka. Till slut så fixande 
hon ett tjockt täcke som åtminstone var lite 
snyggt. Grått och grönt som passade min 
päls och jag behövde inte skämmas över det 
som jag hade på mig under. 

Annars har mitt liv lunkat på. Matte säger att jag är en odåga och slyngel emel-
lanåt men jag är ju en tonåring, måste ju testa henne. Liksom se hur mycket jag 
kan jävlas... 

Jag har också växt en del, eller ganska mycket, väger nu 35 kg hörde jag matte 
säga. Det där med att äta gillar jag verkligen, jag brukar faktiskt smaka på det 
mesta. Den vanliga maten jag får två gånger per dag är bra, men det bästa är allt 
som finns ute. Man måste ju lära sig vad som är gott och inte. När jag springer 
runt och smakar på allt så håller jag mig en bit ifrån matte. Säkrast så....hon kan 
bli väldigt arg när jag provsmakar. Då hinner jag ta några tuggor och smita iväg 
innan hon kommer närmare. Sen är det ju alltid roligt att göra henne upprörd.

Vi kan ta ett exempel som hände för ett par dagar sedan. Matte hade tagit bilen 
ut till ett jättestort fält där jag skulle få springa. Det var så skönt att få sträcka ut 
sig ordentligt i solen. Men det bästa av allt var bajset efter alla andra djur. Det var 
som i himmelriket. Om man tycker att detta bruna godis är gott förstås. Jag har 
verkligen fattat tycke för det. Det var de goda små runda efter rådjur och de lite 
större från älgarna. Hittade också några enstaka från de där halvstora fåglarna som 
heter gäss. Men vet ni vad det bästa var som jag hittade? För första gången sma-
kade jag denna delikatess. Mums! Matte kallade djuret för vildsvin. Det var sååå 

tores syn på livet...

Foto: Zandra Öjring
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gott och det fanns i mängder. Jag sprang från den ena högen till den andra, hela 
tiden på lagom avstånd till matte. Det var så gott att jag till och med tog några 
bitar i farten när jag sprang.

Nu till den negativa delen av detta godisbord. Ibland när man äter lite mycket av 
det goda så kan man få ont i magen. Detta händer även matte när hon ätit lite för 
mycket god mat. Självklart hände det mig. Vi kom hem och allt kändes bra. Jag 
var ute en stund med mina två kompisar i deras uterum. Sen fick jag komma in 
i mitt eget lilla rum och matte gav mig mat med lite leverpastej, det är också en 
favorit. Jag smaskade i mig maten och sen blev det vila. Efter en kvällskiss var det 
dags att hoppa upp i min säng och sova, så mysigt med filtar och täcken. Vad jag 
inte hade räknat med var att mitt i natten började det kurra i min mage. Tänkte... 
hmm vad är nu detta? Jag kände att jag var nog tvungen att gå ut för att göra 
nummer två. Jag försökte verkligen knipa så mycket det bara gick, men tillslut 
gav jag upp. Hur pinsamt det än var så kunde jag inte hålla mig. Inte nog med att 
jag hade ont i magen dessutom var mitt bajs väldigt rinnande, det bara kom mer 
och mer. När mattes tvåbenta kille kom ut till garaget på morgonen så tyckte han 
att det luktade väldigt mycket från soppåsen. Men när matte kom för att gå på 
morgonpromenaden med mig möttes hon av ett nedbajsat golv. Även mina fina 
golvmattor och filtar var nedbajsade. Så här efteråt kanske det var dumt att äta så 
mycket godsaker,  man kanske ska hålla sig borta från vildsvin! Ni har säkert egna 
delikatesser som ni tycker om. Ät av det men inte för mycket bara. Då är det inte 
lika roligt.

Nu ska jag ta och lägga 
mig i solen och bara 
njuta och jag hoppas att 
ni kan göra det samma. 
Hoppas att vi syns i som-
mar på läger, prov och 
utställningar. Kom gärna 
fram och säg hej till 
matte och mig, alltid kul 
att träffa er alla.

Soliga hälsningar

/ Tore 
Foto: Zandra Öjring
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