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Hej på er, nu är det 2016 och vi är redan inne i mars månad. Än är det kallt 
och nu längtar jag efter våren. Vintern för mig och Tore har varit väldigt lugn. 
Enligt Tore har den nog varit lite väl lugn och tråkig. Men när man ska jobba 
så försvinner ju de ljusa timmarna och det är mörkt när man äntligen kommer 
hem. Tore undrar nog också varför promenaderna går saktare och saktare....
men eftersom vi ska få tillökning på den tvåbenta fronten så håller jag ju på 
och växer vilket gör att det går saktare och saktare. Att man kunde vara så här 
trött bara för att det finns en till inuti kunde jag nog aldrig annat. Träning 
som jag var flitigt på att utöva förut är ett minne blott. Så när vi ses på lägret 
i maj så kommer jag nog stånka och stöna mig fram. Men vi kommer ses där 
garanterat. 

Vi har ju också fått tillökning i Weimeraner Nytt, Olivia har också börjat som 
redaktör och det är jag väldigt glad över. Så mycket tid som går åt är det skönt 
att ha någon att dela det med. Så stor eloge till Olivia som vill hjälpa till.

Det som planeras för fullt just nu är ju klubbens årliga läger. I detta nummer 
hittar ni all information ni behöver för att anmäla er. Ni kan också läsa lite om 
vad andra medlemmar tycker om lägret och varför de har varit med tidigare år. 
Så glöm nu inte att anmäla er så att vi ses helgen 5-8 maj.

Några prov finns det kvar att starta, de hittat ni i kalendariumet och jag håller 
tummen för alla er som starta. I detta nummer kan ni läsa om Skk:s policy för 
hundanvändning vid jaktprov, jaktträning och jakt. Alltid bra att veta vad som 
gäller.

Ha nu en skön vår och njut av de soltimmar som 
kommer smygandes.

Vid pennan 
Zandra

Redaktörskornas Ruta

www.weimaranerklubben.se
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Ordföranden har ordet

www.weimaranerklubben.se

Härmed vill jag tacka för en underbart lärorik och framförallt rolig och 
givande tid som ordförande!

Då jag fortsätter att pendla i mitt jobb samt går lite nya vägar i mitt liv så 
räcker dygnets timmar inte längre för att vara den ordförande som jag vill 
vara. Jag har därför bestämt mig för att ställa min plats till förfogande.  Oav-
sett vem av er som vill ta upp stafettpinnen kan jag lova att personen i fråga 
inte kommer att ångra sig. Om årsmötet så vill kommer jag att fortsätta som 
ledamot i styrelsen.

Jag och styrelsen vill passa på att framföra ett stort TACK för de tretton år 
som vår eminenta kassör Kristina P Granath troget har skött klubbens bokfö-
ring. Jag hoppas att vi ses i skog och mark!

Vi summerar nu det gångna året och glädjande så ökar antalet medlemmar 
för varje år.  Många nya medlemmar har startat sina grå och även visat upp 
hur snygga dom är i både nationella som internationella tävlingar, vilket 
gläder mig mycket. Grattis till era framgångar!

Vi ser nu fram emot det kommande året med en fullspäckad provkalender 
samt VM i Danmark, och jag vill önska er all lycka med de utmaningar ni tar 
er an.

Vi gratulerar även Kadi Harjak med hen-
nes Snaiper’s Luke som har kvalificerat 
sig till Eurocup i Serbien . Vi håller tum-
mar, tassar och tår!

Själv längtar jag till det kommande lägret 
med många både gamla och nya bekanta 
och vänner. Att få vara på en ny plats ska 
bli extra spännande.

Jag hoppas vi ses under året!
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SKK

www.skk.se
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SKF
JAKTPROVSKALENDARIUM 

Våren 2016

DELADE JAKTPROV ordinarie:

Där inget ang. klasser är angivet gäller att det arrangeras ukl, ökl och ekl
När du betalar för prov, glöm inte ange som referens vad inbetalningen avser.

Anmälan till ordinarie prov skall vara genomförande klubb tillhanda senast 4 veckor före 
provdagen. 

Då skall även avgiften vara inbetald på genom förande klubbs bank/plusgiro.

Ev efteranmälningar i mån av plats beslutas av respektive genomförande klubb.

Anmälningstider för särskilda prov: kontakta klubben. Fliken Kontaktuppgifter.
Angiven avgift gäller till klubben, därtill kommer ev kostnader för provmark, resekost-

nader för domare och övriga funktionärer m m. Dessa kostna der delas mellan provdelta-
garna via provledaren.

Datum Plats        Prov-typ Arran-gör Domare                        Ansvarig och/eller provledare  Max antal 
160311 Tossåsen  Fjäll SBnK       Niklas Bodin                Agneta Berglund                             12
160312 Tossåsen  Fjäll SBnK       Lennart Berglund         Agneta Berglund                           12
160402 Enköping  Fält SWeiK     Carl-Magnus Olofsson  Anders Sundvall                             12
160403 Enköping  Fält SWeiK     Carl-Magnus Olofsson  Anders Sundvall              12
160408 Klimpfjäll  Fjäll SBnK       Ulf Richardsson            Maria Hörnlund                24
                   Lennart Berglund
160409 Klimpfjäll  Fjäll SBnK       Erling Vikman              Maria Hörnlund                        24+ev skl, 
                                                 Niklas Bodin                                                                     ej ekl då
                                                                Öyvind Nagelhus
160410 Klimpfjäll  Fjäll SBnK       Ulf Richardsson             Maria Hörnlund             24 
                                   Erling Vikman
160416 Lofsdalen  Fjäll SBnK       Lars Lööf                       Anna Norén              12-24
                   Kan ev bli 2 partier
160417 Lofsdalen  Fjäll SBnK       Lars Lööf                       Anna Norén                             12-24
                   Kan ev bli 2 partier
160423 Abisko  Fjäll SBnK       Joachim Almgren      Ronnie Jansson                             12
160424 Abisko  Fjäll SBnK       Joachim Almgren      Ronnie Jansson                             12

www.specialklubb-skf.se
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SWeik

Svenska Weimaranerklubben håller årsmöte 19 mars.

Mötet arrangeras på Sofiedals Golfklubb,
Vångavägen 33, 238 41 Oxie.

Agenda

10:00         Uppfödarmöte – Anmäl dig till ordforande@weimaranerklubben.se
11:30-13:00  Lunch – Beställ lunch enligt nedan
13:00         Årsmöte – Anmäl dig till ordforande@weimaranerklubben.se

Lunch tillhandahålls av restaurangen på golfklubben och måste förbeställas. 
Information om rätter och priser kommer på hemsidan...

Årsmöte 19/3 i Malmö

www.weimaranerklubben.se
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Championgalleri

J, SE UCH, SE VCH, SE JW-12, SE W-12, SE W-13, NO 
W-14, NORD W-14, SE W-15, EU W-15, NORD W-15. 

Classic Dream’s Bald Eagle
Ägare: Tina Ekström

Uppfödare: Pernilla & Rolf Ryberg
Foto: Tina Ekström 

www.weimaranerklubben.se

J, SE VCH,
Jerikogårdens Time for A Change

Ägare: Lisbeth Ericsson
Uppfödare: Lisbeth Ericsson

Foto: Lisbeth Ericsson

J, SE VCH,
Jerikogårdens Time for A Star

Ägare: Lisbeth Ericsson
Uppfödare: Lisbeth Ericsson

Foto: Susanne Sillsten
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J, SE VCH, NO V-05, NORD junV-05, 
NORD V-05, NORD V-07, KBH V-07, 

DKK V-07, WW-08, VWW-13, VWW-14, 
SE UCH, NO UCH, DK UCH, POL CH, 
NORD UCH, INT UCH, NORD VV-15 

Classic Dream’s Yupya
Ägare: Pernilla & Rolf Ryberg

Uppfödare: Pernilla & Rolf Ryberg
 Foto: Rolf Ryberg

J ,SE VCH, C.I.E   
Weimstars Pink Panther af Isolda

Ägare: Adené Edsheim
Uppfödare: Sara Svensson

Foto: Anna Grevin

www.weimaranerklubben.se

Titelgalleri

J, C.I.E
Granitehill Verifyed Copy

Ägare: Mia Källberg
Uppfödare: Granitehills Kennel, Ungern

 Foto: Mia Källberg

J, SE VCH, SE UCH, NO UCH, FIN 
UCH, DK UCH, NORD UCH, FR 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, NO V-10, NORD V-10, WW-11, 
Tallin W-13, EST CH, WW-13, WW-14, 

NORD V-15 Classic Dream’s Hazel Grouse
Ägare: Pernilla & Rolf Ryberg

Uppfödare: Pernilla & Rolf Ryberg
Foto: Rolf Ryberg
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J, SE VCH, SE V-14, BWNL-15, SE V-15, 
VDH, GW-15, EUW-15

Classic Dream’s Jaguar
Ägare: Peter Mayerhofer

Uppfödare: Pernilla & Rolf Ryberg
Foto: Lillemor Bergman

C.I.E, SE VCH, SE V-07, SE V-09, NORD 
V-09, DK V-12, NORD VV-14, NO VV-14, 

WEUW-15, Schleswig-Holstein Veteran 
Sieger 2015, NORD VV-15 

Lockfågelns Klöver Dam
Ägare: Mia Källberg

Uppfödare: Mia Källberg
 Foto: Mia Källberg

J, SE VCH, WW-14, SE W-12, SE W-13, 
SE-W14, NORD V-15 

Jorky Classic Dreams z Milhostovskych polí
Ägare: Pernilla & Rolf Ryberg

Uppfödare: Michal Urban, Slovakien
Foto: Rolf Ryberg

J, SE V-15, SE VCH,
Lockfĺgelns Barbera d’Alba Piani 

Ägare: Rebecca Hansson & David Fryklind
Uppfödare: Mia Källberg

Foto: Josefin Lehn

www.weimaranerklubben.se



12

Uppdaterade utställningsregler 2016

Ska du ställa ut din weimaraner nästa år? Då är det bra att börja träna hunden att 
mätas för vid årskiftet blir det obligatorisk för rasen.

Från 1 januari 2016 till sista december 2017 är det obligatorisk mätning av 
weimaraner på utställning. 

Du hittar alla ändringar i supplementet till 
Svenska Kennelklubbens utställnings- och championatregler.

www.skk.se

C.I.B, SE JCH, NORD UCH, SE UCH, 
C.I.E, DK UCH, SE VCH, RLDN,  

 RLDF,  NORD VV-15
Lockfågelns Åliwer
Ägare: Mia Källberg

Uppfödare: Mia Källberg
Foto: Mia Källberg

C.I.E, DK V-13, SE JV-13, SE V-13, 
NO V-14, NORD V-15

Lockfågelns Dodge Victory
Ägare: Mia Källberg

Uppfödare: Mia Källberg
Foto: Johan Frick-Meijer

Foto: Katarina Hansson

www.weimaranerklubben.se
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SWeiK har nöjet att bjuda in alla nya och gamla medlemmar, allt från små valpar till 
veteraner, oavsett utbildningsnivå, målsättning och intresse till det årliga weimaranerlägret 
i Kristi Himmelsfärdshelgen 5-8 maj 2016. I år kommer lägret att hållas på Gammelkrop-
pa Skogsskola (www.gammelkroppa.pp.s) som ligger utanför Filipstad i Värmland, cirka 
30 minuter från Sävsjön där vi varit tidigare år. Nya spännande marker att träna på. Det 
här blir tionde året som 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 weimaranerkompisar. Vi lovar att det blir härliga dagar!

Grundtanken med weimaranerlägret år att vi som har weimaraner skall träffas och lära av 
varandra. Huvuddelen av instruktörerna är aktiva SWeiK-medlemmar med stor erfaren-
het 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, apportkommando, apportering på land och i vatten, släpspår, fritt apportsök 
och viltspår finns med på programmet för alla grupper, anpassat till rätt nivå. Målsätt-
ningen år att vi skall ha väldigt roligt tillsammans och att alla skall få hjälp att ta ett stort 
steg framåt i sin träning och få med sig många idéer för fortsatt träning. Weimaranerlägret 
är SWeiKs största aktivitet under året.

Boende:
Boendet kommer vara på Gammelkroppa Skogsskola där vi tillsammans äter, har samling 
för träning och olika kringaktiviteter. Det finns singelrum och dubbelrum. Platser för 
husvagn och tält finns, dock är platser med el för husvagn begränsat till 7 st.

extranatt inklusive frukost

650 kr  per person

Boende 2 per/rum

Tor-sön
2 265 kr/per

Inklusive frukost & lunch

Boende singelrum

Tor-sön
2 865 kr

Inklusive frukost & lunch

Weimaranerlägret 2016
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Husvagn (7st platser med el): 100:-/natt
Tält 50:-/natt

priser mat:
Frukost & lunch: 150:-
Middag:  120:-
Bokning av mat ska ske i samband med kursanmälan.

Vi erbjuder fyra olika deltagandeformer:

1. valpar upp till 6 månaders ålder: Valpträning i grupp i korta pass mitt på dagen 
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, ap-
portering på land och i vatten, släpspår och viltspår. SWeiK-medlemmar med stor erfaren-
het av att träna weimaraner är instruktörer. Pris: 1.250 kronor per hund.

3. intensivkurs, Hundar 12-24 månaders ålder: Intensiv grundlydnad för erfaren 
instruktör första 1,5 dagen på lägret, sedan deltagande i det ordinarie lägerprogrammet 
(alternativ 2). Pris: 1.850 kronor per hund.

4. fullBrukskurs: Svenska Vorstehklubben har en provform som heter ”fullbruksprov” 
som testar hundens kvalitet som allroundjakthund. Fullbrukskursen omfattar introduk-
tion till fullbruksmomenten och tips om hur momenten byggs upp. Apportkommandot 
bör vara befäst. Vill du testa nya utmanande övningar med din hund så ska du prova 
detta. Kursen lämpar sig inte för ungahundar.
Pris: 2.250 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 öppen klass (ÖKL) 
under lägret. Om ni redan nu vet med er att ni vill avlägga viltspårsprov så meddela gärna 
detta i samband med anmälan!

Anmälningarna till lägret görs till weimaranerlagret@weimaranerklubben.se
Sista anmälningsdatum är 5/4-2016

Om du har frågor innan dess så kontakta lägeransvariga
Zandra Öjring eller Micke Svedberg via mail på

weimaranerlagret@weimaranerklubben.se
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Lägret då och nu...
”Weimaranerlägret gjorde debut år 2006, under namnet ”Pingstlägret”. Vid den här tiden fanns 
flera träningsträffar med övernattning inom weimaranersverige, huvudsakligen i form av ken-
nelläger men även träningsträffar som var öppna för alla, t ex i Skogaryd med Fabror Lennart 
(Karlsson) och Birgitta (Wilhelmsson) som värdpar. De här aktiviteterna arrangerades huvudsak-
ligen på försommaren eller i början av juli och på agendan stod socialt umgänge, lydnadsträning, 
släpspår, vattenapportering och i vissa fall viltspårträning och viltspårprov. En liten inventering 
som jag genomförde i form av att besöka en del av träningsträffarna och att lyssna på aktiva som 
deltagit på olika ställen gav en bild av enormt stort engagemang och mycket kunskap, men med 
kunskap och erfarenheter lite ojämnt fördelade. Tanken föddes då att sammanföra alla vid ett 
tillfälle så vi kunde ha ett stort idé och erfarenhetsutbyte, lära av varandra och bli mycket bättre 
på allt! Det skulle gagna både de aktiva hundägarna, som på det sättet skulle få tillgång till mer 
kunskap, och även stimulera rasens utveckling genom att hundarna kanske skulle vara bättre 
tränade och komma mer till sin rätt på prov. 

Första gången vi arrangerade lägret reserverades en kväll för uppfödarna att ordna egna akti-
viteter för sina valpsköpare men det lev aldrig så, minns jag rätt bjöd man in sig till varandras 
korvgrillning och ringträning. Lägret blev enormt lyckat och förhoppningen att lära av varandra 
slog verkligen in. Dessutom fungerade lägret som en språngbräda att delta i annan verksamhet 
inom SWeiK, vilket vi såg i stigande andel av de registrerade valparna som kom till start på prov. 
Många uppfödare har dessutom behållit sina egna kennelläger och det är ju toppen, då blev 
klubbens läger ett tillskott istället för att ersätta de läger som redan fanns och som fungerade så 
bra. Möjligheten finns dock som uppfödare att hänvisa valpköparna till SWeiKs läger för träning 
i eftersöksgrenar och viltspår och att själv isytället fokusera tid och energi på att hjälpa valpkö-
parna ut på fält med sina hundar.

Vi har kombinerat att använda SWeiK aktiva medlemmar och inbjudna instruktörer och tycker 
att blandningen har varit bra. När man kommer med sin fina grå hund till weimaranerlägret 
skall man inte behöva förklara och försvara sitt val av ras så de inbjudna instruktörerna har valts 
med omsorg. Under några år i början av lägrets liv var det Anders Landin som kom som inbju-
den instruktör, nyttigt både för lägerdeltagare och dem som ställde upp som ideella instruktörer 
då Anders delade med sig av träningstips till oss alla. Andra viktiga grundförutsättningar för 
lägret har varit, och är, att det skall finnas något för alla, oavsett vad man har för kunskap och 
målsättning med sin hund. Vi har också sagt att om det är någonstans man skall kunna få hjälp 
med det som är speciellt för weimaraner så är det på weimaranerlägret och vi hoppas att vi har 
uppfyllt den målsättningen. Weimaraner är ju underbara hundar men de har ju också en del 
egenheter som kan vara lite jobbiga och det skall man känna sig bekväm med att be om hjälp 
med när man kommer till SWeiKs eget läger.

Vi hade nio fantastiska år på Bergslagsgården utanför Hällefors, en fantastisk anläggning där 
Classic Dream’s kennel haft kennelläger i många år innan SWeiKs läger startade. I och med att 
Bergslagsgården såldes nära inpå det planerade lägret 2015 var vi tvungna att dra i nödbromsen 
och ställa in lägret det året så tioårsjubileumet blir istället nu i år; i form av en re-launch på ny 
spännande provplats. Lägren har varierat i storlek, från knappt 30 till drygt 75 hundar; det vore 
roligt om lägret 2016 sätter deltagarrekord. Jag kommer dit – kommer du?”

/Sigrid – lägergeneral sedan starten 2006



16

1. för att du Har en Weimaraner.  Ärligt talat – jag visste inte vad jag skulle göra med min för-
sta Weimaranern, Mina, hon var liksom för mycket och dessutom det (mycket) hela tiden.  4 år och 
kunde inte ens gå i koppel, hon jagade okontrollerat allt som rörde sig - från kaniner i parken till 
dotters kompisar på landet. Efter det första lägret kunde hon inte bara gå i koppel, utan hade också 
lärt sig att gå bakom, lärde sig ”klockan” och ”linjetag”, lärde sig att en apport på vatten kan vara en 
bra bit längre än de 10 meter som jag brukar kunna fjutta iväg och en hel del annat. Med en lättnad 
och stor glädje började hon jobba med och för mig och jag förstod också vad hon var ämnad för – 
och plötsligt föll allt på plats. Det var en helt ny värld som öppnade sig för oss – jakten och allt vad 
det innebär. Vad jag fick med mig - Meningen med att ha en Weimaraner och en blodad tand.

2. för att du Har en Weimaraner.  Nästa naturliga steg för oss var att försöka att fördjupa oss i 
ämnet ”fågeljakt med stående fågelhund” och vi deltog flitigt på olika kurser hos olika fågelhunds-
specialister. Jag fick höra att min hund hade motor som man kunde flyga flygplan med, men ingen 
eller inget kunde stoppa henne när hon hade fått upp fågel – hon skulle ha den till varje pris. Efter-
gångar…  lydnad, och vad som krävs för att få STOPP på hunden. Ingen kan Weimaranern bättre 
än en annan Weimaranerägare, som har själv knäckt koden. Vad jag fick med mig – betydelsen av 
”STOPP” och vikten av att träna med våra kunniga instruktörer som kan just Weimaranern, den 
envisa hunden med stor jaktlust.

3. för att du Har en Weimaraner.  Ju mer vi kunde, desto mer insåg jag hur lite JAG kunde.  
Med min nästa Weimaraner, Indy (Minas dotter), insåg jag att varje Weimaraner är unik och att 
samma träningsmetod inte passar alla. Vi måste bredda våra register. Weimaraner är inte bara envis, 
den är också en onaturligt smart hund, som kommer att syna dina inövade övningar. Övning ger 
färdighet, men endast om det finns tillräckligt stor utmaning och variation. Stor fördel, och jag 
måste villigt medge, min största förtjusning med lägret är att någon annan har lagt upp övningar 
som du och din hund får lösa, efter er förmåga, tillsammans. Det blir en överraskning, era färdig-
heter sätts på prov - oanade svårigheter men även styrkor avslöjar sig. Som bonus får du ta del av 
andras lyckanden och misslyckanden och lära dig minst lika mycket till av det. Inte att underskatta 
är den ”störning” som miljön, andra hundar och förare bidrar med – ovärderlig! 
Vad jag fick med mig – en ”check” inför provsäsong i eftersöksgrenar, en uppsjö av nya och nyttiga 
idéer för träning, för att inte tala om nya träningskompisar som vi träffat på lägret.

Listan med fördelar kan göras oändlig men för att koka ner det 
i en enda mening, vill jag säga -  Weimaranerlägret för mig har 
blivit det bästa sättet att förstå vad jag har, hur vi kan ha kul 
tillsammans och vad vi kan åstadkomma om vi vill.

För att det finns liv efter SeJCH.  Slutligen – vad mer finns det 
när den åtråvärda jaktchampionattiteln är nådd och du har en 
färdig jakthund som du är riktigt, riktigt nöjd med? Då kan 
du ta dig an nästa utmaning och prova på fullbruks! Det är 
förbaskat roligt!
Vad jag fick med mig – en nytändning, ytterligare nytt tänk 
och möjlighet att spänna bågen några snäpp till. 

3 bra skäl att åka till Weimaranerlägret – om 
och om och om igen… och en till…

Vid pennan Kadi Harjak
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1. Varför åker du till weimaranerlägret?
2. Hur många år har du varit med? 
3. Vad är det bästa med lägret?

micke svedBerg

1. Åker på lägret eftersom det är årets absoluta höjdpunkt vad det 
gäller hundträning. Dels bra och varierad träning och dels en härlig 
stämning. Sedan är det ett perfekt tillfälle att "få en spark i baken" 
och komma igång med träningen inför kommande prov- och 
jaktsäsong.
2. Tror att jag varit med alla utom första året då vi ej hade skaffat 
weimaraner. 
3. Dels av samma orsak som under fråga 1. Sedan är det väldigt 
roligt att se och höra de som är "nybörjare" när de kommer tillbaka 
efter ett träningspass eller kanske ett viltspår och har lyckats för för-
sta gången med det de gjort tillsammans med sin hund. Lyckligare 
folk finns inte just då.

Har du fortfarande inte bestämt dig eller känner att du inte vet vad lägret 
går ut på så kommer här lite svar från medlemmar i klubben, såväl från de 
som som varit på många läger som från de som varit på ett.

annelie törnqvist

1. För att det är skiiitkul.
2. Detta blir min 5:e gång.
3. Att få umgås med alla, lära känna nya som gamla weimaranerä-
gare. Man får en ohygglig boost i träningen och ibland även nya 
träningskamrater.

lisBetH ericsson

1. Det är viktigt för både mig och mina hundar att träffa likasinnade. 
Det ger energi att komma igång med träning, nya tips och idéer. 
Instruktörer med stor kunskap. Åker jag som är uppfödare är det 
lättare att få med sig ”sina” valpköpare. Ser även potential i hundar 
för framtida avel.
2. Vi har varit med från start, kanske missat nåt enstaka läger. 
3. Det bästa med lägret är gemenskapen och sikta mot nya mål

Snart är det dags för årets weimaranerläger!
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klas laveno

1. Vi åker på lägret för att få tillfälle att träna, köra ett viltspårsprov, 
umgås och utbyta lite erfarenheter och lära oss. Detta är vår första 
fågelhund så det finns massor att lära! 
2. Har varit med en gång tidigare (2014), då bara på valpdagen. 
3. Bästa med lägret -- Perfekt tillfälle för oss att komma igång med 
träningen efter vintern och att se och lära av de som har kommit 
längre!

ted karlsson

1. Jag åker till weimaranerlägret för att det är ett ypperligt 
tillfälle att träffa likasinnade och verkligen komma igång 
med träningen. Det är svårt att få bättre förutsättningar 
för träning, vad gäller miljö, verktyg och tips o råd från 
erfarna instruktörer. Numera är jag instruktör på lägret och 
tycker det är fantastiskt att träffa alla hundar och människor 
samtidigt som att man förhoppningsvis kan hjälpa andra en 
bit på vägen. 
2. 2016 blir mitt sjätte läger, eller kanske sjunde?
3. Det bästa är möjligheten att kunna fokusera på hundträ-
ning en hel helg. Perfekt kick-off för säsongen.

lotta öHlen

1. Mycket bra för hundarna att träna i grupp, bra instruktörer
2. Vi har varit med i många år tidigare men i år kommer vi tyvärr 
inte att vara med.
3. Mycket bra för hundarna att träna i grupp, bra instruktörer och 
man har roligt tillsammans med alla trevliga weimaranermänniskor!

eva Bjärud

1. Det är en trevlig aktivitet där man får träffa många med samma 
intresse, träna hund och utbyta erfarenheter och idéer.
2. Om jag räknar med 2016 så blir det åttonde som jag åker på. Dem 
första åren var jag och Lava med i träningsgrupper men de senaste 
åren har jag istället varit med som instruktör och hjälpreda.
3. När ett ekipage har haft ett problem och man kan komma med 
idéer som leder till framgång, då får man själv en kick. Sen är det 
ju såklart en fröjd att se så många grå med förare på ett och samma 
ställe. Alla är där av samma anledning, de vill träna och prata hund 
samtidigt som man har grymt trevligt. Att sen få damma av sina egna 
hundar lite är inte heller helt fel.
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Katarina heter jag är 45 år och bor i 
Köping med min sambo Daniel och 
vår hund Gizmo.
Gizmo är en weimaraner som är nyss 
fyllda 8 år och är från kenneln Clas-
sic Dream´s.

Varför vi just valde rasen weimaraner 
var av en ren slump. Min sons klass-
kompis hade en weimaraner som jag 
träffade som valp och vart stormför-
tjust i. Till saken hör det att jag alltid 
varit livrädd för hundar men denna 
lilla söta gråa valp med dessa fina blå 
ögon kan jag väl klara av tänkte jag.
(Men vad jag inte tänkte på då var 
att han skulle bli dubbelt så stor.)

Vi skaffade då en grå söt lite valp med 
de fina blå ögonen men han blev bara 

1,5 år sen så vart han sjuk så vi fick ta 
bort honom. I samma veva så fick vi 
kontakt med Classic Dreams och de 
hade en hund som kunde passa oss  
och de var Classic Dream´s woodcock 
”Gizmo”
Nu har vi haft Gizmo i 4 år och jag 
ångrar inte en sekund att vi bestämde 
oss för han.

Gizmo älskar att spåra och så fort vi 
bara kan så packar vi väska och går ut 
och lägger spår. Han tycker även om 
att apportera och vi gör de så ofta i kan 
på land och i vatten .

Det har varit fantastiska 4 år med 
Gizmo och jag försöker alltid att var 
med på träningar/prov för att peppa 
mina 2 killar. Jag är även med för att 
övervinna min rädsla mot andra hun-
dar och om jag får säga det själv så går 
det hyfsat bra.

Medlemsintervju

Katarina & Gizmo .
Foto: Daniel Särbring

Gizmo tränar stadga på Classc Dream`s kennelläger.
Foto: Katarina Abrahamsson
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En liten anekdot från en träningsvecka 
på Gotland
Vi hade teori på kvällarna och träning 
på dagarna och jag som är helt nybör-
jare lyssnade intensivt på vad instruk-
törerna hade att säga så jag kunde 
återberätta detta för min sambo och 
våra stugkompisar om de hade missat 
något. 
De tog upp hur man kunde kolla vilket 
håll vinden kom ifrån genom att tex 
kasta upp gräs i luften eller att använda 
en tändare.
(Blondin som jag e så skulle jag återbe-
rätta detta för Daniel Anna och Zandra 
och fick ett gapskratt tillbaka)
 Jag fattar det där med gräset men jag 
fattar inte det där med att kasta upp 
en tändare. Oj vad många skratt vi har 
haft åt detta  Tur är väl att Daniel är 
den som jagar och tränar med Gizmo 
och jag är den ständiga mysmatten och 
den som kommer med glada tillrop

Gizmo & Daniel på älgjakt där Gizmo 
hade ståndskall på älg.
Foto: Daniel Särbring  

Gizmo med  rovvilt.
Foto: Daniel Särbring  

Full fart ut i vattnet.
Foto: Max Öhlen 



21

vem är du?
 Jag heter Stig Ericsson 
är gift med Lisbeth och 
bor i Jeriko utanför Deje i 
Värmland, tillsammans har 
vi två barn och fem barn-
barn. Har tillsammans med 
yngsta sonen ett företag 
inriktat på eldistribution.
Mina stora intressen 
förutom familjen är sport, 
jakt, våra hundar och na-
tur/friluftsliv. Jag gillar att 
utveckla mig själv och har 
som motto att den dagen 
jag inte kan lära mig något 
ska jag inte gå ur sängen.

Hur Började ditt Hundintresse ocH 
vilka Hundar Har du Haft?
Jag är uppväxt med tax och cockerspa-
niel, när jag träffade Lisbeth hade hon 
en långhårig tax. Tillsammans har vi 
haft cockerspanielarna Sandra, Penny 
och Camilla, irländska settern Medina 
samt weimaranerna Vera, Texas, Kara-
mell Bisquitt, Freja, Alice, Lilja, Ripa, 
Sid och Saga

vilka typer av jakt ägnar du dig åt?
Jag jagar i älg i jakt lag med drivande 
eller stötande hund, övrigt klövvilt 
med stötande hund och naturligt vis 
fågeljakt med stående hund. Det blir 
även en del eftersök efter skadskjutet 
eller påkört vilt.

vad jagar du med din Hund?
Jag jagar klövvilt med Alice som jag har 

tränat in som stötande hund, kan även 
bli hare men då som drivande……
För Sid och Saga är det fågeljakt som 
gäller mestadels på skog men även fjäll 
och fält.

varför Blev det Weimaraner som 
jaktHund?
När vår setter fick somna in tittade vi 
efter andra raser och en kompis hade 
sett ett reportage i hundsport om 
weimaraner som han tyckte passade 
oss. Lisbeth blev intresserad medan jag 
var mer skeptisk men bestämde oss för 
att titta på rasen och tog kontakt med 
Mimmi Erixon och fick träffa hennes 
LouLou, vi föll direkt för rasen och 
då Mimmi planerade valpar beställdes 
en valp och samma dag vi flyttade 
in på Jeriko flyttade Vera in hos oss.          
Det stora intresset för fågeljakt började 
hos oss när vi upptäckte Veras egenska-
per.

Jägarintervju

Stig och Lilja med domaren Sören när de vann KM i viltspår 2013 
Foto: Lisbeth Ericsson
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vad tränar du med din Hund?
Jag tränar det jag tycker är viktigt för 
jakten och rangordnar vad som är 
viktigast så här.
Kondition: Utan kondition klarar inte 
hunden jaga med bra fart.
Lydnad: En hund som inte lyder för-
stör jakten.
Finna och sköta fågel.
Apportering.
Reviering: Mestadels på fält. Hunden 
ska lära sig vad jag kräver och jag lära 
mig hur hunden arbetar.
Rapportering: Mestadels i skog. Då 
hunden inte alltid syns måste den söka 
kontakt så båda vet vad som händer. 
Tränar även för eftersök släpspår, vat-
ten apportering och eftersöksrutan där 
man får bra träning på hämtning och 
avlämning.
Tränar även för viltspår.

Hur ser ditt jakt- ocH träningsår 
ut?
Om vi utgår från kalenderåret ser det 
ut ungefär så här.
Januari: Jakt på klövvilt. Underhålls-
träning kondition och om vädret till-
låter träning på fält.
Februari: Jakt på älgkalv. Konditions-
träning för vår provet och om möjligt 
fältträning.
Mars: Konditionsträning för vår provet 
och om möjligt fältträning.
April: Vår provet Långtora. Under-
hållsträning kondition samt viltspårs 
träning.
Maj: KM viltspår. Klubbens tränings-
helg Gammelkroppa samt eftersöksträ-
ning.

Juni: Träning eftersök samt börjar 
konditionsträning för hösten.
Juli: Eftersöksträning och prov. Kondi-
tionsträning.
Augusti: Konditionsträning och trä-
ning på skog samt ev.jaktprov på skog. 
Jakt skog/fjäll.
September: Jaktprov skog/fjäll/fält 
samt jakt skog och fjäll. Underhållsträ-
ning kondition samt skog, fjäll och 
fältträning
Oktober: Jakt på klövvilt och skogs-
fågel samt jaktprov. Underhållsträning 
kondition samt skog och fältträning.
November: Jakt på klövvilt och skogs-
fågel samt jaktprov. Underhållsträning 
kondition samt skog och fältträning.
December: Jakt på klövvilt och skogs-
fågel samt jaktprov. Underhållsträning 
kondition samt skog och fältträning.
Apportering och lydnad tränas som 
korta inslag under hela året. (sköts 

Ripa med fasan 
Foto: Lisbeth Ericsson
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mestadels av Lisbeth).
Jag har ca 50 jaktdagar och 50 trä-
ningsdagar på skog, fjäll eller skog 
under året.

känns det viktigt att jaktmeritera 
din Hund?
Ja absolut

Berätta gärna om ett jaktminne du 
Har, en lyckad jakt eller kanske nå-
got som inte alls Blev som du tänkt.
På 50 jaktdagar blir kanske 5 som jag 
tänkt.
Under älgjakten skadsköts en älgkalv, 
Lisbeth ringdes in för eftersök med 
Texas. Det var flera älgar och då de gick 
runt i en granplantering bestämdes vi 
oss för att ställa ut skyttar och Texas 
släpptes lös. Efter några minuter blev 
det ståndskall, Lisbeth och en skytt 
smög sig på och kalven kunde fällas. 
Inte heller den gången gick jakten som 
planerat men ett bra slut.

vilka Hundar Har du Hemma, vad Har 
de för styrkor ocH svagHeter? 
Alice som alltid är pigg på att jaga, har 
tränat henne som stötande på klövvilt. 
Hon stöter och följer ca500- 800m vil-
ket är lagom på våra små marker. Som 
äldre dam vill hon snosa runt lite innan 
hon kommer på inkallning.
Saga har stor jakt lust, bra fart och 
reviering duktig att hitta fågel. Hen-
nes stora jaktlust kan ibland vara en 
nackdel.
Sid har ett härligt flytande löp steg bra 
fart och reviering, mycket bra rappor-
tering. Båda var unghundar förra året, 

kan vi bara få ut knäcken ur öronen 
kan det bli ett trevligt jakt år.

Hur skulle du Beskriva Weimaraner 
som ras?
Med de hundar vi har haft som refe-
rens, är det en trevlig familjehund, ac-
cepterar barn på ett bra sätt, stort jakt 
intresse, är som en tiokampare inte bäst 
på något men bra på mycket, en hund 
som kan vara pigg och glad men även 
koppla av, kan ta stor plats i sängen 
(kan bero på att vi har tre).

vad är roligast med att Ha Hund?
Att ha hund är att ha en vän som gör 
allt för mig, blir glad när jag kommer 
hem, vill ligga och mysa, vill alltid följa 
med ut, en jaktkamrat som alltid gör 
vad den kan och är alltid ärlig.

Stig och Sid
Foto: Lisbeth Ericsson
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vad är ditt jakt- ocH träningsmål 
för i år?
Förhoppningen är att vi lyckas med 
tänkt träning och att hundarna får vara 
friska så att vi kan genomföra skog och 
fjälljakten på ett tänkt sätt och för Alice 
gäller klövviltsjakt. Vid den här årsti-
den vill man vara med på alla klubbens 
jaktprov men vet att när det blir så dags 
får vi sanera bort något, men förhopp-
ningen är att både Saga och Sid ska 
klara eftersöksgrenarna på ett bra sätt 
och bli klara för elitklass på jaktprov. Fjälljakt

Foto: Lisbeth Ericsson

Visst vet du väl...

Som medlem är varmt välkommen att bidra med material till 
Weimaraner Nytt!

Det kan vara allt från bilder, till färdig text, till önskemål 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!
Hör gärna av dig då till 

wn@weimaranerklubben.se
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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
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Uppfödarintervju

när skaffade ni er första 
Hund? vad var det för ras? 
Hur kom det sig att det Blev 
just den rasen?
Jag är uppväxt med Border collie, 
mina föräldrar har ett jordbruk med 
får och hundar har alltid funnits för 
vallning där. Hans första hund är 
våran Weimaraner  Wilja.

vad var det som fick er att 
skaffa Weimaraner?
Hans ville ha en jakthund och jag 
ville ha en allround hund som man 
kunde göra mycket med tillslut föll 
vi för weimaraner

Hur ocH när Började er Hund-
uppfödning? Hur kommer det sig 
att ni började och hur kommer det 
sig att ni fortsatt?
Våran uppfödning började 2012 när 
våran Wilja fick sin första kull. Vi 
tyckte att Wilja var en riktigt sund, 
frisk och välmeriterad tik så att hon 
skulle tillföra rasen något bra. Hittils 
har vi haft två kullar på henne!

Hur väljer ni ut vilka ni ska 
använda i aveln?
Vi har hittils bara använt Wilja, vi tycker 
de ska vara friska, sunda ha jaktlust och 
självklart en bra mentalitet när de i första 
hand ska fungera som familjehundar för 
oss

vad Har ni för kriterier för de Han-
Hundar ni använder?
Givetvis vill vi att de ska vara högt merite-
rade men framförallt bra hälsa, mentalitet 
och att de ska komplettera tiken.

Kennel Free Will’s

Våra tjejer Free will´s Smyga, Free will´s Nosa och 
Teamdiva´s Wilja-Af-Quasi

Foto: Jenny Degerman

I detta nummer av WeimaranerNytt har vi återinfört uppfödarintervjun och 
först ut är kennel Free Will’s och det är Jenny Degerman som svarat på frå-
gorna. Free Will’s håller till i Varuträsk som ligger utanför Skellefteå och just 
nu består flocken av Jenny, Hans, deras två barn och tre weimaranerdamer.  

Valpskötaren Hedvig.
Foto: Jenny Degerman
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vad Har ni för avelsmål? 
Målet är att föda upp friska, sunda, mentalt 
stabila Weimaraner med tilltalande extriör 
och jaktbara med mycket jaktlust

vad anser ni om den svenska Weima-
raner idag? Hur Har rasen utveck-
lats under den tiden ni varit aktiv?
Vi tycker att den Svenska Weimaranern 
går starkt framåt, tyvärr finns det en del 
hälsoproblem. Under tiden vi varit aktiva 
så tycker vi framförallt att de blivit bättre 
jaktligt, lägsta nivån har blivit högre.
vad Har ni för Bild av Weimaraner-
rasen ocH avelssarBetet i andra 
länder?
Nu för tiden så kan man hänga med på 
internet, i Tyskland verkar det som de för-
söker hålla weimaranern väldigt allround 
det tycker vi är bra när de är ämnade till 
det, sen finns det vissa länder där de tyvärr 
mest avlas för utställning

Hur skulle ni Beskriva er ideal Wei-
maraner?
Frisk, trevlig, exteriört snygg  familjehund 
med stor jaktlust som går att jaga allt med

finns det någon Weimaraner som 
ni tycker är/var särskilt Bra ocH 
varför?
Våran Wiljas pappa Classic dreams Quasi-
modo in grey var en hund som hade ”det”, 
av levande weimaraner gillar vi Snaipers 
Luke som vi sett gå utav bara den på fältet 
och verkar vara den typen av allround 
Weimaraner som vi gillar

Free will´s Spirit och Free will´s Smyga
Foto: Jenny Degerman

Free will´s Snoza, Free will´s Spana och 
Free will´s Smyga gosar ihop sig.

Foto: Jenny Degerman

Free will’s Snoza och Free will’s Spana
Foto: Jenny Degerman
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vilket är ert Bästa Hundminne?
Roligaste minnet hittils är i höstas när 
våran egna uppfödda Smyga gick till pris 
på jaktprov, jag själv har gjort allt med 
den lilla galningen och blev så stolt när vi 
lyckades

vilket är ert svåraste Hundminne?
Otroligt tråkigt när valpen vi sparade i 
första kullen fick C på sina höfter, det 
kändes väldigt tungt men men allt har 
väl sin mening och hon lever och mår bra 
och fungerar än så länge bra i skogen som 
jakthund.

vad är ni mest stolt över med er 
uppfödning?
Vi är stolta över alla våra valpköpare men 
mest stolt är vi nog över Free will´s Norma, 
att se henne på jaktproven i höstas var 
verkligen en fröjd hon har det där lilla 
extra.

Hur ser er uppfödningsverksamHet 
ut idag? omfattning/ antal/ raser 
osv

Vi har haft två kullar hittils och framöver 
så hoppas vi naturligtvis att våran Smyga 
ska utvecklas och hålla måttet så kan det 
eventuellt bli nån kull på henne framöver
vilket råd skulle ni ge en nyBliven 
uppfödare av Weimaranern?
Ut på prov, utställningar titta på hundar 
och prata med folk

Free will´s Smyga står för orrhöna
Foto: Jenny Degerman

Free will´s Spirit.
Foto: Jenny Degerman
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RUSA RUNT
Vi börjar med rusandet när man visar hund 
i utställningsringen – för det är det som 
dessa rader handlar om: Att visa hund på 
ett mindre lämpligt sätt. Jag kan inte förstå 
detta rusande, varken med en hund som 
släpas motvilligt eller en hund som forcerar 
runt och som samtidigt tappar de rasty-
piska rörelserna.  När en domarkollega, 
från ett annat land, ropade till mopsutstäl-
larna – faster, faster - på engelska, var det 
inte enbart jag som tappade förtroendet för 
hans raskunskaper utan också hundarna 
som tappade sina rasspecifika rullande 
rörelser. 
Inte heller är det ovanligt att utställare 
medvetet rusar in i framförvarande eki-
page. Det är till förtret för både hund och 
handler och borde bestraffas. I finalringen 
övergår springandet till att bli hysteriskt, 
trots att jag inte vet någon ras som behöver 
forceras fram. I vår sport är det inte snab-
bast som vinner, även om flera tror det 
ibland! 
HäNGAS
Hängas i sitt halsband? Hur många hundar 
får verkligen bättre rörelser av att stramt 
hängas i sina halsband? Min uppfattning är 
det motsatta då hunden inte kan styra sin 
anatomi och få rätt balans i sina rörelser. 
Eftersträvar man stela, korta och kanske 
höga frambensrörelser, kan det kanske vara 
värt att praktisera…? Många har uppfatt-
ningen att alla hundar ska bära sitt huvud 
högt. Det gäller långt från alla raser. Jag vill 
exempelvis inte se en sussex spaniel eller 

bearded collie med högt buret huvud.  Är 
det en flatcoated retriever som inte bär 
sitt huvud på rätt sätt, är det med största 
sannolikhet något annat hos hunden som 
inte stämmer. Den rätta utstrålningen och 
hållningen kommer från hundens helhet, 
anatomi och funktion. 
MATAS
Matande i ringen? Jag vill påstå att det ofta 
är en hel middag som serveras än en liten 
uppmuntrande godisbit. Inte sällan får vi 
som domare leta efter tänder och bett i en 
mun som är full av köttbullar eller andra 
matrester.  Vem uppfann dessa tuber som 
hundarna helt uppslukas av till dess nack-
del? Varken ägare eller domare får chans 

Varför ska det rusas? Hängas? Matas och 
krampaktigt hållas i en glatt viftande svans?

Text: Hans Rosenberg, utbildad exteriördomare 1984
Spånga 2015-05-11

Foto: Johan Frick Meijer.

Beror det på tradition, okunskap eller att för att man helt enkelt gör som alla 
andra? Oavsett, så är det sällan varken till hunden eller till rasens fördel.
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till kontakt med den frenetiskt slickande 
hunden. Lagom är alltid bäst, och bäst är 
när man inte ser det! Apropå köttbullar – 
har ingen tipsat Mamma Scan att sponsra 
landets hundägare? Kanske är det onödigt 
– de flesta verkar redan vara frälsta trots 
den fruktsansvärda lukten!
HåLLA SVANS 
Måste man verkligen hålla i hundens svans 
trots att den själv kan vifta glatt med den? 
Cocker spaniel beskrivs i sin rasstandard 
med en ständigt viftande svans. Men det 
försöker man med alla medel att förhindra 
genom ett stadigt grepp om den bakre sista 
decimetern så att den då för domaren ska 
se ”kuperad ut”?! 
Släpp svansen ber jag – och där står den 
glatt viftande….!

I curly coated retrieverns hemland Storbri-
tannien och i andra länder visas rasen ofta 
med en ägare som med alla medel försöker 
greppa i både nos och svansspets, Resul-
tatet blir en rejäl och opassande räkstjärt. 
Rasens problem är bakpartiet och inte blir 
det bättre när någon hämmar den aristo-
kratiska retrievern i att själv få avgöra hur 
svansen ska föras.  

En duktig uppfödare på labrador retriever, 
i ett annat land, gjorde som ”alla andra”. 
Jag frågade honom varför han inte visade 
labrador på samma sätt som han nu för-
störde sin curly? 
De ska visas så här, sa han! Tack – men inte 
för mig, svarade jag honom!
Visst – det är fint med en svans som viftar 
även om inte alla gör det stillastående. Jag 
är dock övertygad om att vi domare har 
så mycket fantasi och kunskap att vi kan 
bedöma svansen då hunden exempelvis rör 
sig. Vi har ju också händer att känna med. 

VISA ANNANS HUND
Slutligen – det där med att visa andras 
hundar, är på gott och på ont. Hur många 
gånger tar inte en ”som vet hur det går till” 
en annans omotiverade och hemkära hund 
in i den kanske otrygga utställningsringen. 
Inte så sällan är det valpar. Säkert beror det 
på att man vill ge en hjälpande hand. Kan-
ske tror man också att man som ”känd” har 
en fördel? Jag frågar därför
Är det din hund eller står husse/matte 
utanför? 
Utanför, och de varken kan eller vill, de har 
aldrig gjort det förr.
Nej, men alla har vi varit nybörjare. Se 
istället hur otrygg din hund ser ut. Är det 
inte bättre att hunden känner sig trygg och 
familjen själv får träna?
Det är med sann glädje jag ser hur hunden 
ändrar sitt uppförande och blir till fördel 
med en som de ”känner” i snöret.
ANSVAR
Vad gör vi åt alla dessa dumheter? Jag tyck-
er vi domare borde agera tydligare och sätta 
stopp när uppvisandet går till överdrift. 
Vi ska säga ifrån när det negativt påverkar 
hundar och människor och framför allt när 
det inte blir för rasen en typisk och korrekt 
uppvisning. Våra junior handlers ska lära 
sig att tradition och vad andra gör, inte 
alltid är bäst. Det är en konst att visa hund 
men en större konst att visa en ras. Aktiva 
utställare får likaså ta ett ansvar då de ses 
som förebilder för alla nya som kommer till 
våra ringar.   
IDEALET
Jag uppfattar att många av mina domarkol-
legor delar mina synpunkter. Därför ska vi 
vara tydliga vad vi accepterar i utställnings-
ringen. Slutligen - hur ofta kommenteras 
inte med lovord den fritt stående hunden 
som tillsammans med sin uppvisare utstrå-
lar harmoni, kontakt och rastyp utan att 
det rusas, hängs eller matas!
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