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Redaktörskornas Ruta

www.weimaranerklubben.se

Nu är sommaren äntligen här och både två- och fyrbenta njuter i värmen. Här i Värmland så 
passar vi på att vara ute så mycket som möjligt innan myggorna kommer och gör utelivet lite 
motigare. Eleverna på mitt jobb har gått på sommarlov så nu är det sommarjobb som gäller för 
mig, och Vilja hon får umgås med weimaranerfamiljen när jag jobbar.

Weimaranerlägret är avklarat och träningsmotivationen är på topp, jag och Vilja fick väldigt 
bra hjälp att ta oss vidare i vår träning så nu är det full fart framåt. Vi längtar redan till nästa 
års läger på Gammelkroppa 25-28 maj 2017. Hoppas verkligen att vi ses där! Vilja och jag fick 
bland annat träna mycket passivitet på lägret, kan ju lugnt säga att det inte är vår paradgren 
så nu är det väldigt mycket passivitetsträning som gäller för oss vid alla våra olika vatten- och 
spårmarker. Det går långsamt framåt men vi är på väg i rätt riktning och det ger sån effekt att 
det bara är att kämpa vidare. Snart är det ju dags för start på prov i 
eftersöksgrenarna och det är naturligtvis 10-10 vi satsar mot.

Vi har tagit emot mycket material till tidningen och det tackar vi för, 
känner du att du har något att dela med dig av så är det bara att kon-
takta oss genom att maila till wn@weimaranerklubben.se. Vi behöver 
fler medlemmar som kan tänka sig att vara med i intervjuerna och 
berätta om sitt liv med weimaraner.

Njut i värmen tillsammans med din hund men glöm inte att aldrig 
lämna en hund i en varm bil!
/Olivia & Vilja

Hej på er allihopa. Nu är det dags igen för tidningen att hamna i era händer. 

Nu har äntligen sommarvärmen kommit och jag hoppas att den håller i sig. Visserligen håller 
jag mig i skuggan eller till och med inne där det är svalare. När man har 3 veckor (i skrivande 
stund) kvar till beräknad förlossning kan värmen vara väldigt jobbig.  
Vi hade ett underbart läger under Kristi himmelsfärdshelgen och jag måste verkligen tacka alla 
som bidrog till den trevliga stämningen, både de som anordnade och de som deltog. Vi var 
på ett helt underbart ställe, vilken mat och vilken omgivning. Att vi dessutom fick guldväder 
gjorde ju allting bara ännu bättre. I detta nummer kan ni både läsa om och se på bilder från 
lägret. 
Vi har också fått en rapport från klubbens årsmöte och uppfödarmöte som hölls i mars. Där 
kan ni också se vilka hundar som tog hem vandringspriserna klubben delar ut. Utöver detta 
har vi nu fått jaktprovskalendern från SKF så att ni 
kan planera in alla era prov, vi har en uppfödarin-
tervju med Greyberrys i skåne, jägarintervjun och 
nya champions i championgalleriet. 
 
Jag hoppas att ni får en trevlig läsning i sommarvär-
men Om den lille som snart tittar ut tillåter mig att 
starta Tore på prov i sommar och höst så hoppas jag 
att vi ses. 
Glad sommar på er alla! /Zandra
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Ordföranden har ordet

www.weimaranerklubben.se

Det är nu tre månader sen jag fick förtroendet att leda klubben ett år. Det är ett privilegi-
um, det är fin klubb med fantastiska medlemmar som är aktiva, engagerade, passionerade 
rent av, när det gäller våra hundar, weimaraner och SRHP.  Det är naturligt och sunt att 
det finns olika åsikter och viljor i en klubb för ett intresse som verkligen berör. Variation 
berikar, inte bara i avelsarbetet. 

Det som slår mig mest, efter bara tre månader, är att det är så många medlemmar som 
osjälviskt ställer upp (oftast helt ideellt och ibland med ett oförtjänt otack som enda belö-
ning) för att hjälpa andra medlemmar att göra hundägandet i vår klubb till en så mycket 
mer positiv upplevelse än vad det annars hade varit. Tack alla ni som gör detta, det är ni 
som är klubbens verkliga kärna och själ!  Jag tänker göra vad jag kan för att synliggöra era 
insatser, det är ni verkligen värda!

Det är en ganska jobbig tid just nu med koppeltvång och med begränsade möjligheter att 
aktivera hundarna till vardags. Men koppeltvånget gäller! Det finns så många (ofta små 
och nyfödda) skäl till att inte glömma bort detta. 
Med bakgrund av detta, så är det ju tur att vi har en aktiv klubb också i den här perioden. 
Vi har just avslutat ett väldigt bra Weimaranerläger, med nästan 40 deltagande hundar, på 
Gammelkroppa, i fantastiskt väder. Det blev ett 10 års lägerjubileum som gav mersmak. 
Vi börjar redan nu planera för hur vi ska kunna göra lägret ännu bättre med så många 
deltagare.  Skriv redan nu in i kalender de preliminära datumen för nästa års läger, den 
25-28 maj 2017.  

Jag vill också slå ett slag för alla utbildningar och träningstillfällen som arrangeras av 
våra medlemmar eller för våra medlemmar. Utställningar, jakt och prov blir som mycket 
roligare om man kommer väl förberedd!

Jaktprovskalendariumet finns sedan en tid tillbaka publicerat på vår och SKFs hemsida. 
Det finns ett  par nyheter för året, vi har en extra jaktprovsrasmönstring och vi ordnar 
ett fjällprov för första gången, allt i syfte att få ut fler av våra hundar på prov.  I år har vi 
också infört varierande provavgifter, för att få lite bättre 
balans i provverksamhetsekonomin. Vi kommer att utvär-
dera detta efter säsongens slut.
Information om klubbens verksamhet ska vara så tillgäng-
lig som möjligt för våra nuvarande och blivande medlem-
mar.  Sedan några veckor tillbaka har vi ett nytt komple-
ment till vår hemsida och till WeimaranerNytt. Vi finns 
nu också på Facebook med en officiell sida. Så förvänta 
er mer, och spännande, information om klubben och vår 
verksamhet framöver!

Till sist, lycka till alla funktionärer och arrangörer av 
Klubbmästerskapet i Viltspår som går av stapeln den 19 
juni, på Gammelkroppa. Och till er som deltar, skitprov 
på er!
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SKK

www.skk.se

Se upp med vad hunden stoppar i sig

Svenska Kennelklubben har via hundägare och medier uppmärksammats på att det finns 
människor som vill skada våra hundar genom att blanda spikar, glasbitar och råttgift i 
köttbullar och annat som hundarna gärna vill äta upp.
Tidningen Mitt i och P4 Stockholm uppmärksammade den 20 maj golden retrieverhanen 
Zingo som dog av råttgift utlagt i en hundrastgård i Väsby. Zingo var både en uppskattad 
familjemedlem och vårdhund.

Svenska Kennelklubben vill nu varna landets hundägare och uppmana alla att försöka ha 
kontroll över vad hunden stoppar i sig. Lär gärna hunden att aldrig plocka upp något från 
marken – just för att undvika att bli skadad eller förgiftad. Ser du att din hund tar upp el-
ler äter något, ta ut det omgående ur munnen. Om hunden inte vill släppa kan du försöka 
byta mot något som är ofarligt för hunden, till exempel en leksak eller en pinne.

Under sommaren ökar risken för att våra hundar sätter i sig farliga föremål då människor 
lämnar kvar sina sopor efter picknicken. Ben av alla de slag, grillpinnar, plastbestick och 
mycket annat slinker lätt ner i hundarna och sätter sig ofta på tvären.

Foto: Mostphotos
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SKF

www.specialklubb-skf.se
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SKF

www.specialklubb-skf.se

Årets Eldsjäl 2016 

Rosmarie Alsin

Motivering

Som exempel på hennes engagemang för SKF’s raser kan nämnas
att hon, förutom förtroendeuppdrag under några år i SKF:s styrelse, varit 

engagerad i SvSK, där hon bland annat var ordförande.
För många år sedan var hon den som såg till att vi fick

en gemensam rasfolder, som vi använde i våra rasmontrar.
I SDPK är hon för närvarande sekreterare samt även jaktprovsansvarig.
Rosmarie är också den som under senare år skött SKF’s hemsida med 

bravur. 
Det senaste uppdraget som hon åtagit sig, är att vara redaktör 

för SKF’s webbtidning, 
Som just utkommit med ett förträffligt nummer, som vi alla kan 

läsa på nätet.

Foto: Pernilla Ryberg
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SKF
JAKTPROVSKALENDARIUM 

Hösten 2016

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.
Se mailadresser och annan info till klubbarna på hemsidan under jaktprovskalendern.

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

Anmälningstider för särskilda prov: kontakta klubben.
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.

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

www.specialklubb-skf.se

EFTERSÖKSGRENAR ordinarie:

Datum Plats   Arrangör   Domare      Ansvarig och/eller provledare  Max antal start
160709 Hällefors   SWeiK   Ingemar Roselin       Lina Owesson   14
160709 Mastunga,   SRBS   Angelica Hammarström VAKANT   14
 Ulricehamn
160709 Nymölla,    SWeiK   Pernilla Ryberg       Jonas Paulsson   14
 Skåne, ”Skånemästaren”
160709 Skellefteå    SWeiK   Magnus Norlén       Anna Norlén   14
 ”Norrlandsmästaren”
160709 Österåker   SWeiK   Ted Karlsson       Teresa Karlsson   14
160710 Hällefors   SWeiK   Ingemar Roselin       Lina Oweson   14
160710 Nymölla,    SWeiK   Pernilla Ryberg       Emma Pettersson   14
 Skåne
160710 Skellefteå   SWeiK   Magnus Norlén       Anna Norlén   14
160710 Österåker   SWeiK   Ted Karlsson       Teresa Karlsson   14
160721 Tisjön,    SDPK   Pernilla Ryberg       Rolf Ryberg   14
 Sälen
160804 Tisjön,   SvSK   Ingemar Roselin       Ulrik Hjalmarsson  14
 Sälen
160805 Berga,   SWeiK   Niklas Niklasson       Lina Oweson   14
 Åkers Styckebruk
160806 Berga,   SWeiK   Anders Beskow       Kadi Harjak   14
 Åkers Styckebruk
160807 Berga,   SWeiK   Joacim Nordell       Kadi Harjak   14
 Åkers Styckebruk
160820 Forsmark,   SRBS   Joacim Nordell       VAKANT   14
 Uppland
160820 Ånimskog   SvSK   Anki Skrucha       Sven-Erik Pettersson  14
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SKF

www.specialklubb-skf.se

DELADE JAKTPROV ordinarie:

Datum Plats    Prov-typ  Arran-gör  Domare                  Ansvarig och/eller provledare    Max
160902 Björkliden,   Skog   SBnK    Joachim Almgren   A-C Vikman  7
 Jörn
160903 Björkliden,   Skog   SBnK    Erling Vikman A-C Vikman  7
 Jörn
160903 Mittådalen    Fjäll    SWeiK    Lars Karlsson Mia Dahl   14
      400:-
160904 Björkliden,    Skog   SBnK    Joachim Almgren A-C Vikman  7
 Jörn
160904 Mittådalen    Fjäll        SWeiK    Lars Karlsson Mia Dahl   14
      400:-
160909 Harsa     Skog       SWeiK    Lars Karlsson Mia Dahl   6
      300:-
160910 Harsa     Skog       SWeiK    Lars Karlsson  Mia Dahl   12
      300:-     Peter Nilsson
160910 Pirttivuopio, Fjäll   SBnK    VAKANT Ronnie Jansson  12
 Kiruna
160911 Harsa     Skog    SWeiK    Lars Karlsson Lisbeth Eriksson  12
      300:-     Peter Nilsson
160911 Pirttivuopio, Fjäll   SBnK    VAKANT Ronnie Jansson  12
 Kiruna
160917 Dundret,     Fjäll   SBnK    Peter Nilsson Ronnie Jansson  12
 Gällivare
160917 Långtora,     Fält   SDPK    C-M Olofsson Mikael Svedberg  14
 Enköping
 Rasmönstring/KM
160917 Falköping     Fält     SWeiK    Ted Karlsson Karin Ryberg  12
 Unghundsprov, 400:-
160918 Dundret,      Fjäll    SBnK    Peter Nilsson Ronnie Jansson  12
 Gällivare
160918 Långtora,      Fält     SDPK    C-M Olofsson Mikael Svedberg  14
      KM     Adam Dschulnigg    14
160918 Falköping     Fält     SWeiK    Ted Karlsson Karin Ryberg  12
 Unghundsprov, 400:-
160924 Långtora,      Fält    SKF    Gunnar Ericsson  Sigrid Agenäs  28
 Enköping      Angelica Hammarström
 JUBILEUMSPROV
 CACIT-prov i ekl
160924 Klimpfjäll     Fjäll    SBnK    VAKANT Maria Hörnlund  24
       VAKANT
160925 Långtora,      Fält    SKF    Gunnar Ericsson  Sigrid Agenäs  28
 Enköping      Angelica Hammarström
 JUBILEUMSPROV
 CACIT-prov i ekl
160925 Klimpfjäll     Fjäll    SBnK        VAKANT Maria Hörnlund  24
       VAKANT
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Datum Plats    Prov-typ  Arran-gör  Domare                  Ansvarig och/eller provledare    Max
161001 Falkenberg    Fält   SRBS    Angelica Hammarström VAKANT  12
 Rasmönstring
161001 Falköping     Fält   SBnK    Sören Stenhöj-Jörgensen Rita Prytz                 12+ skl
 Öppet Breton-SM     Claus Nielsen
 CACIT i SKL
161002 Falkenberg     Fält  SRBS    Angelica Hammarström VAKANT 12
161002 Falköping     Fält  SBnK    Sören Stenhöj-Jörgensen Rita Prytz                 12+ skl
 Öppet Breton-SM     Claus Nielsen
 CACIT i SKL
161008 Falköping     Fält   SDPK    Ted Karlsson  Teresa Karlsson 12
161009 Falköping     Fält   SDPK    Ted Karlsson  Teresa Karlsson 12
161015 Ervalla,     Fält         SWeiK    Ingemar Roselin  Inger Ericsson 12
 Örebro          600:-
161015 Kristianstad   Fält   SDPK    Anders Braide  Nils Linde  12
161016 Ervalla,     Fält         SWeiK    Ingemar Roselin  Inger Ericsson 12
 Örebro          600:-
161016 Kristianstad   Fält   SDPK    Anders Braide  Nils Linde  12
161021 Gotland     Fält         SWeiK    Roger Malmqvist  Sigrid Agenäs 12
      250:-
161022 Ervalla,      Fält   SvSK    Ingemar Roselin  Inger Ericsson 12
161022 Gotland     Fält   SWeiK    Niklas Niklasson  Sigrid Agenäs 12
       250:-
161023 Ervalla,     Fält   SvSK    Ingemar Roselin  Inger Ericsson 12
 Örebro
161023 Gotland     Fält         SWeiK    Markus Niklasson  Sigrid Agenäs 12
       250:-
161029 Långtora,     Fält   SWeiK    Anders Beskow  Mikael Svedberg 24
 Enköping     400:-     Adam Dschulnigg  Lina Oweson
 Rasmönstring
161029 Tomelilla      Fält   SDPK    Patrik Sjöström  Cecilia Landén 12
161030 Långtora,       Fält   SWeiK    Anders Beskow  Mikael Svedberg 24
 Enköping      600:-     Adam Dschulnigg  Lina Oweson
161030 Tomelilla      Fält   SDPK    Patrik Sjöström  Cecilia Landén 12
161105 Falköping      Fält   SWeiK    Angelica Hammarström Bernt Andersson 12
       600:-
161106 Falköping      Fält   SWeiK    Angelica Hammarström Bernt Andersson 12
       600:-
161112 Eslöv      Fält   SWeiK    Ted Karlsson  Teresa Karlsson 10
       600:-
161113 Eslöv      Fält   SWeiK    Ted Karlsson  Teresa Karlsson 10
       600:-

ODELAT JAKTPROV ordinarie:
Datum Plats    Prov-typ  Arran-gör  Domare                  Ansvarig och/eller provledare    Max
161001-02 Tomelilla    Fält + eftersök SWeiK   Camilla Liljekow  AnnSofie Erixon 36
Rasmönstring/KM    600:-      Patrik Sjöström
         VAKANT

SKF

www.specialklubb-skf.se
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SWeik

www.weimaranerklubben.se

Årsmötet samlade 22 medlemmar till Kvarnby i Skåne. Årsmötet leddes (förtjänst-
fullt!) av Ulf Gustavsson och i sedvanlig ordning gick sittande styrelse igenom verk-
samhetsberättelsen och den ekonomiska förvaltningen för 2015.

Mötet fastställde de presenterade, och av revisorerna granskade, resultat och balans-
räkningarna och beviljade styrelsen ansvarsfrihet. En rambudget för 2016 presen-
terades och fastställdes av mötet. Även den föreslagna verksamhetsplanen för 2016 
fastställdes efter ett par kommentarer. Sedan valdes ny styrelse, suppleanter, revisorer, 
revisorssuppleanter och valberedning.

Allt detta kan man läsa mer om i årsmöteshandlingarna och i mötesprotokollet. Det 
som är svårare att läsa ut och kanske därför är mer intressant, särskilt för de som inte 
kunde närvara, är diskussionen kring några punkter. Naturligtvis finns det olika åtsik-
ter i en intresseförening, det ligger ju lite i sakens natur så att säga, och därför tänkte 
jag försöka förmedla lite av detta:

AVELSKOMMITTÉ
Uppfödaremötet, där 7 uppfödare var representerade, kunde inte enas om att föreslå 
en avelskommitté. Detta betyder att styrelsen får ta på sig de uppgifter som avelskom-
mittén normalt är behjälplig med. Vissa justeringar i verksamhetsplanen för 2016 
måste även göras.

KRITERIA FÖR SVENSKT UTSTÄLLNINGSCHAMPIONAT
En motion om att sänka arbetsmeritkraven för svenskt utställningschampionat be-
handlades av mötet. Motionen yrkade på att kravet skulle sänkas från 1:a pris ökl till 
enbart jaktmerit, lägst 3:e pris ukl. Styrelsen hade rekommenderat att avslå motionen 
och mötet beslutade även att avslå motionen. Motionen var nu tidsmässigt inaktuell 
då SKK väldigt nyligen redan beslutat om de revideringar som våra raser from och 
med årskiftet 2015/16. Diskussionen var dock bra och konstruktiv och belyser att det 
finns ganska skilda åsikter.

FÖRÄNDRING AV WEIMARERNYTT
Styrelsen förslog årsmötet att WeimaranerNytt ska förändras så att i fortsättning ges 
ett större tryckt, mer påkostat, nummer ut vid jul och övriga utgåvor distribureras 
enbart digitalt. Bakgrunden är både ekonomiska (tryck och distributionskostnaderna 
är väldigt höga) och att det är svårt att få ihop ett bra innehåll (trots ett väldigt stort 
ideellt arbete som förtjänstfullt läggs av våra redaktörer).
Styrelsens förslag godtogs av mötet efter en ganska jämn omröstning, det finns alltså 

Rapport från årsmötet 2016
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en ganska stor andel (av i varje fall på årsmötet representerade) medlemmar som vill 
bevara WeimaranerNytt med 4 tryckta utgåvor.
Diskussionen tydliggjorde vilket stort arbete som krävs för att ge ut tidningen och 
en del konstruktiva idéer kring hur kostnaderna kan sänkas och hur mer och bättre 
innehåll kan tas fram luftades.

DIFFERENTIERADE PROVAVGIFTER
Styrelsen föreslog mötet att få en möjlighet att kunna differentiera start-/provavgifter 
för de av SWeiK arrangerade prov. Anledningen är att SWeiKs ordinare provverksam-
het går med ett betydande ekonomiskt underskott. Vissa prov på dyra marker ger ett 
betydande underskott, men är samtidigt väldigt populära och i allmänhet överteck-
nade. Andra prov ger ett överskott men är mindre populära. Det konstaterades också 
att de prov som är mest populära också är så av ekipage från andra rasklubbar, och 
SWeiK ”subventionerar” på detta sätt de andra rasklubbarna.

På mötet farmfördes att det är viktigt att provkostnaden hålls låg så att inte medlem-
mar stängs ute från att kunna prova sina hundar, även på prov som hålls på marker 
som är dyra att använda.

Mötet godtog styrelsens förslag som nu styrelsen arbetar vidare med för att hitta en 
acceptabel konkret lösning.

MINA REFLEKTIONER SOM NY ORDFÖRANDE
Som ordförande är det roligt att se att det finns så mycket passion kring våra hundar 
och det är skönt att det finns olika men bra och starka åsikter kring dessa frågor. En 
intresseförening ska engagera, annars är det ju ganska trist, eller hur?

NÄR DET GÄLLER DESSA FYRA FRÅGOR SÅ HAR JAG TAGIT TILL MIG 
FÖLJANDE:
Om vi inte kan se till att vi har en avelskommitté på plats efter nästa årsmötet ser jag 
det som ett misslyckande. Avelsfrågorna är så viktiga i en rasklubb att vi måste kunna 
dra nytta av den erfarenhet och kunskap våra uppfödare har på ett bra sätt, även om 
alla inte tycker lika.

Diskussionen om krav för utställningschampionat är ju i förlängningen kopplad till 
vilka hundar vi avlar på och som är attraktiva för våra valköpare. Weimaranern är 
mångsidig och dessutom ”väldigt snygg”. Helt naturligt blir det därför många egen-
skaper att beakta i avelsarbetet. Samtidigt är Weimaraner en så liten ras att jag tror det 
vore förödande om vi drog åt olika håll. En samsyn kring avelskriterer, om den inte 
redan finns, är väldigt viktig.

SWeik

www.weimaranerklubben.se

SWeik
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Strax innan årsmötet avhölls uppfödarmötet som årligen sker i samband med klub-
bens årsmötet. Styrelsen var representerad av Annelie Törnquist, Emma Pettersson 
och Anna Östblom. Sju uppfödare och åtta ”vanliga” medlemmar deltog. De sju upp-
födarna var: Anci Niklasson, Lisbeth Ericsson, Mia Källberg, Pernilla Ryberg, Camilla 
Liljekov, Katarina Hansson & Jonas Hansson.
 
En nulägesrapport presenterades och viktiga frågeställningar diskuterades:

HD-STATUS
Andelen röntgade hundar ser ut att minska, resultaten ser dock ut att ligga på samma 
nivå. Värt att notera är att andelsmässigt röntgas fler av hundar som exporteras än de 
som stannar i Sverige.  
 
Ett antal idéer kring hur man kan öka andel hundar som HD röntgas i Sverige dis-
kuterades. Kan vi använda oss av samma incitament som man gör i Tyskland? Kan vi 
lära oss något från Pointerklubben? Kan vi informera bättre om hur viktigt detta är?

EGENSKAPSSIFFOR FRÅN PROV
Egenskapssifforna ger mer information än enbart uppnådda meriter och kan bidra till 
ett bättre informerat avelsarbete. Styrelsen skickade ut en förfrågan om hur viktiga 
uppfödarna anser att egenskapssifforna är, få svar hade dock inkommit. Det är ett 

Rapport från Uppfödarmötet i Kvarnby
19 mars 2016

www.weimaranerklubben.se

SWeik
WeimarnerNytt är för många en ”institution” och en väldigt påtaglig nytta av att 
vara medlem i klubben. Diskussionen delade mötet samtidigt som en majoritet biföll 
styrelsens förslag, som har sitt ursprung i en situation med tidningen som för när-
varande inte är hållbar. Jag ser det därför som att mötet godkände att styrelsen som 
ett minimum ger ut tidningen enligt årsmötesbeslutet, men att vi är fria att försöka 
genomföra en högre ambitionsnivå om vi hittar genomförbara lösningar, ekonomiskt 
och innehållsmässigt.

När det gäller provavgifterna så är det ganska tydligt att det behövs en förändring 
men att det är svårt att hitta en lösning som är optimal. Vi får helt enkelt ta fram den 
bästa möjliga.

Torbjörn Månsson
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stort administrativ arbete att se till att kontinuerlig och korrekt data finns och görs 
tillgänglig. Domare kan också behöva informeras ytterligare kring vikten av egen-
skapssifforna. 

I dag kan man gå in på SKF och få ut data. Fram till 2008, såg Anci Niklasson till att 
data registrerades där, men efter 2008 finns det brister. Anna Östblom anmälde att 
hon kan ta sig på att registrera data från 2008 för att komma ikapp. Åsa Bergquist har 
anmält intresse för att sköta kontinuerlig registrering från och med nu.

ÅRLIG UPPFÖLJNING AV RAS
Inavelsgradsutvecklingen och HD utvecklingen diskuterades. Det noterads också att 
2016-17 sker officiell mätning av weimaraner på utställningar. Resultaten måste följas 
upp efter att mätningarna är genomförda.

MENTALITET OCH MENTALBESKRIVNINGAR
Vikten av metalbeskrivning av våra hundar diskuterades. Redan på förra uppfödar-
mötet diskuterades ett förslag att ett officiellt test av föräldrardjuren skulle krävas 
för valphänvisning genom Sweik. Då beslöts att en inofficiell beskrivning inte skulle 
betyda att valphänvisning inte kan ges.  

Årets möte enades om/beslöt att från och med 1 januari 2017 ska alla nya föräldrar-
djur ha testats med ett officiellt mentalitetsbeskrivningstest för att få valphänvisning 
och få hänvisning/stå på Sweiks avelslistor. 

Det noterades också att 2 nya BPH banor öppnas i Sverige, det finns då 24+2 dvs 
26 banor, spridda i Sverige. Vidare rapporterades om det projekt som SKK driver 
angående olika rasers typiska mentalitet. Ett frågeformulär kommer att skickas ut till 
uppfödarna under våren. Tanken är att uppfödarna vidarebefordrar frågorna till sina 
valpköpare för att få in så stort underlag som möjligt.

En fråga som väcktes var om spontangripande generellt blivit sämre bland weimara-
ner under de senaste åren. Detta får uppfödarna fundera vidare på. 

AVELSKOMMITTEE
Styrelsen önskade av uppfödarmötet, mötet skulle enas om ett förslag på avelskom-
mittee. Tyvärr var ingen av deltagande uppfödare intresserade av att delta i en avel-
kommittee, och ingen avelkommittee kunde därför föreslås och utses. Olika alterna-
tiva sätt att hantera den uppkomna situationen diskuterades. Tills en lösning hittats 
får styrelsen tillsvidare ta ett större ansvar för klubbens avelsfrågor.

SWeik
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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

SWeik
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Utmärkelser och vandringspriser 2015

Här finns en lista som visar de utmärkelser och vandringspriser som delades ut vid 
Svenska Weimaranerklubbens årsmöte 2016.

Stort grattis till alla pristagare!

Beskrivning av alla utmärkelser och priser hittar du på sidan Utmärkelser på klubbens 
hemsida.

ASTIS VANDRINGSPRIS
Fresh Lemon Alive Silver ”Seven” (kh) 930 p
Classic Dream’s Jaguar ”Waow” (lh) 475 p

WN-CUP
(3 vinnare i år!)
Jerikogårdens Time for a Change ” Sid” (kh) 32 p
Jerikogårdens Time for a Star ”Saga” (kh) 32 p
Quadet Elsu ”Mr Ripley” (kh) 32 p
Wokseb’s Telmont ”Tore” (kh) 31 p
Free Will’s Smyga (kh) 30 p
Fresh Lemon Alive Silver ”Seven” (kh) 29 p
Free Will’s Norma (kh) 24 p
Classic Dream’s Bald Eagle ” Wici” (Srhp) 23 p
Scuba’s Normandy Coctail ”Axel” (kh) 21 p

ÅRETS SHOWDOG
Classic Dream’s Beccaccia ”Tia” (kh) 755 p
Classic Dream’s Jaguar ”Waow” (lh) 730 p
Classic Dream’s Virgo ”Winna” (lh) 680 p
Classic Dream’s Bald Eagle ”Wici” (srhp) 610 p
Weimstars Pink Panter af Isolda ” Tikka” (lh) 490 p
Weimstars Famous Cat af Isolda (lh) 240 p

ÅRETS ROOKIE
Jerikogårdens Time for a Change ” Sid” (kh) 265 p (två underlag)
Jerikogårdens Time for a Star ”Saga” (kh) 265 p
Wokseb’s Telmont ”Tore” (kh) 215 p
Free Will’s Smyga (kh) 185 p
Classic Dream’s Segra af Jorky (srhp) 105 p
Greyberry’s Héja (kh) 55 p

ÅRETS SKOGSFÅGELHUND
Classic Dream’s Solitary Eagle ”Morra” (Srhp) 70 p
Classic Dream’s Bald Eagle ”Wici” (Srhp) 60 p
FreeWill’s Nosa (kh) 50 p

SWeik
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ÅRETS FJÄLLRIPA
Jerikogårdens Time for a Change ”Sid” (kh) 40 p
Scuba’s Normandy Coctail ”Axel” (kh) 30 p

ÅRETS LÅNGHÅR
Classic Dream’s Jaguar ”Waow” 275 p
Classic Dream’s Hazel Grouse ”Axa” 245 p
Weimstars Pink Panther of Isolda 150 p

BÄSTA JAKTLIGA PRESTATION
Jerikogårdens Russin 8 fältbetyg, 10 apport 130 p

BRUKSAVELSPRIS
Jerikogårdens Baccara 45 p (kh) Silver
Scuba’s Kiss the Boys Goodbye 40 p Silver
Scuba’s Kiss the Boys Goodbye 20 p Brons
Scuba’s Itchy Bitchy 20 p Brons
Team Diva’s Wilja Af Quasi 27 p Brons

ÅRETS BRUKSUPPFÖDARE
Classic Dream’s 490 / 3 = 163,33p
Jerikogården 240 / 3 s= 80 p

ANSÖKTA ROSETTER F 2015 ÅRS ARBETE

Se UCH:
Classic Dream’s Beccaccia ”Tia”
Classic Dream’s Bald Eagle ”Wici”
Fresh Lemon Alive Silver ”Seven”

Se VCH:
Fresh Lemon Alive Silver ”Seven”
Quadet Elsu ” Mr Ripley”
Jerikogårdens Time for a Change ”Sid”
Jerikogårdens Time for Love
Jerikogårdens Roy’s Wilja
Scuba’s Normandy Coctail ”Axel”
Scuba’s Mannochmor ”Geccon”
Woksebs Telmont ”Tore”
Classic Dream’s Segra af Jorky ”Segra”
Classic Dream’s Bashful ” Brasco”
Classic Dream’s Grumpy ”Heffa”
Greyberry’s Trolltinden
Greyberry’s Alden

SWeik
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SEKRETERARE
Anneli bor i natursköna Järnboås med närhet till sjöar skog 
och mark. Hon delar byns fattigstuga med weimaranertiken 
Nelly.
Hon utbildade sig till intensiv/narkossjuksköterska i Tysk-
land och det var där hon lärde känna Weimaranern…och 
en sån skulle det vara!!

Anneli är nu tillbaka i Sverige sedan 10 år, hon jobbar natt 
på Lindesbergs Lasarett samt frilansar mot Tromsö och 
Mariehamn/Åland.

Hon trivs allra bäst i gummistövlar grävandes i trädgårds-
landet eller på jakt efter svamp/bär och djur där Madam 
Grå är den ständige följeslagaren.

Förhoppningsvis blir det många jakter i år och vi ska även försöka oss på fullbruks i år.

ORDFÖRANDE
Torbjörn bor mitt i centrala Stockholm. Tillsammans med 
Kadi Harjak och dottern Lisa har de haft weimaraner i 14 
år. I hundflocken finns idag fyra grå: Mina, Indy, Luke och 
Thelma.
För Torbjörn var Mina, familjens första hund, inkörsporten 
till ett helt nytt intresse med jakt, hundar och skytte. Tor-
björn jagar det mesta och har haft förmånen att kunna jaga 
fågel både Skottland och i Italien regelbundet.

Han tycker det är fascinerande att se hur man använder 
hundar i jakt och hur jakten bedrivs i andra länder. På 
samma sätt är det spännande med alla de olika jaktformer 

som våra weimaraner hjälper oss med i Sverige: ripor, skogsfågel, rapp och fasan, and, 
hare, klöv, och gris … weimaranens allsidighet gör att vi kan få uppleva så otroligt mycket 
… Sedan är det nog ändå inget som slår att jaga fågel över egen stående fågelhund och 
ripjakten är en verklig höjdpunkt.

www.weimaranerklubben.se

Presentation av styrelsen
För att kontakta styrelsen maila på styrelsen@weimaranerklubben.se. 
På hemsidan finns också mailadresser till de olika personerna som har 
förtroendeuppdrag.

SWeik
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LEDAMOT
Mia bor i norrländska Timrå… 1,5 mil norr om Sundsvall 
med 2 prinsar 6 & 9 år gamla varannan vecka. I familjen 
ingår min 4:e grå i ordningen… Axel snart 3 år.

Är själv +40 och arbetar på Folksam Djurförsäkringar i en 
supportgrupp. Har haft weimaraner sen -93 och tävlat i de 
flesta grenar upp till elitnivå… därav min stora kärlek för 
weimaranerns mångsidighet!!!

Är utbildad provledare (SWeiK), instruktör, tävlingsledare, 
tävlingssekreterare (SBK) samt ringsekreterare (SKK). Blir 
färdig domare inom SBK i augusti 2016.
Det finns inget gråväder bara olika nyanser av grått!

LEDAMOT
Lina bor i Roslags-Kulla utanför Åkersberga och 
har haft weimaraner i familjen sedan 2008. Nu har 
de en weimaraner och en liten irländsk setter.

Lina lägger en hel del tid på träning med sina hun-
dar för att få duktiga jakthundar och startar gärna 
på prov också. Lina har varit med som funktionär 
många gånger och är nu utbildad provledare för 
SWeiK.
Lina är engagerad i PR och marknadsföring, men 
ansvarar även för viltspårproven i SWeiK.

LEDAMOT
Ted har tillsammans med hustrun Teresa haft Wei-
maraner sedan 2007. I flocken finns två weimara-
ner och klubbens för närvarande yngste medlem, 
Edward. 
Allihop bor i Åkersberga utanför Stockholm. De 
största intressena är jakt, fiske och idrott vilka tar 
upp det mesta av den lediga tiden.

Ted har sedan hundarna kommit in i bilden varit 
aktiv i klubben, till en början som spårdragare 
och fågelkastare. Han är utbildad provledare och 
jaktprovsdomare och var under en period 2010 
suppleant i styrelsen. Han är nu sedan 2011 ledamot av styrelsen med särskilt ansvar för 
ekonomifrågor.

www.weimaranerklubben.se

SWeik
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SUPPLEANT
Emma har varit weimaranerägare sedan 2003 och är 
bosatt i Kristianstad tillsammans med Fredrik. 

Hon arbetar som naturbrukslärare, på hundprogrammet 
på en mindre gymnasieskola. 

Emma har för tillfället tre weimaraner som hon gärna ja-
gar och går prov med, men all hundträning är kul! Utöver 
hundarna är de två hästarna en stor del av livet.

LEDAMOT
Olivia bor i Deje i Värmland men är född och uppvuxen i 
Skåne. Skaffade sin första weimaraner 2012 och planerar 
för en till. 
Jobbar på Hundsportgymnasiet i Forshaga och på fritiden 
är det hunderi och jakt som gäller.

Olivia har varit aktiv i klubben som funktionär och skytt 
på träningar och prov.

www.weimaranerklubben.se

LEDAMOT
Anders har haft weimaraner sedan 2004 och bor i Sol-
lentuna. Efter en alltför lång tid utan hund i huset har en 
långhårig valp flyttat in. Nya spännande utmaningar!

Anders har emellanåt uppdrag som provledare i klubben 
och har de senaste åren varit ledamot i styrelsen. Sedan 
några år tillbaka hanterar han uppdateringar av klubbens 
hemsida.

SWeik



22

SUPPLEANT
Pelle bor tillsammans med Lina i Roslags-
Kulla i Österåkers kommun, norr om 
Stockholm.
Har haft weimaraner sedan 2008 och har 
nu dessutom en irländsk setter. Pelle jagar 
gärna fågel och annat med hunden.

Dyker upp på prov som funktionär eller 
åskådare. Fotograferar gärna.

www.weimaranerklubben.se

Utöver styrelsen i SWeiK har följande personer 
förtroendeuppdrag:
EKONOMI OCH TF KASSÖR:
Ted Karlsson

KONTAKTPERSON I SKF STYRELSE: 
Pernilla Ryberg

MEDLEMSREGISTRATOR:
Olivia Bondegaard-Lautrup

POKALFOGDE:
Katarina Abrahamsson

VALPFÖRMEDLING & WEBMASTER 
SWEIKS HEMSIDA::
Anders Sundvall

RASINFORMATION WEIMARANER:
Mia Dahl

RASINFORMATION SRHP:
Pernilla Ryberg

JAKT/PROVVERKSAMHET:
Per Johansson

JAKTPROVSEKRETERARE: 
Josefin Zackrisson

VILTMÄSTARE:
Annelie Johansson

UTSTÄLLNINGSANSVARIG:
Mia Dahl

UTBILDNING:
Torbjörn Månsson

WEIMARANERLÄGRET:
Zandra Öjring, Micke Svedberg, Sigrid Agenäs

MARKNAD/SPONSRING/PR:
Lina Owesson
Olivia Bondegaard-Lautrup

REDAKTÖR WEIMARANERNYTT:
Zandra Öjring
Olivia Bondegaard-Lautrup

ANSVARIG UTGIVARE WEIMARANER-
NYTT & SWEIKS HEMSIDA:
Torbjörn Månsson

VALBEREDNING:
Anna Östblom – Sammankallande
Kadi Harjak
Adam Dschulnigg

AVELSKOMMITTÉ:
T.f.:Emma Pettersson

REVISORER:
Lars Kilborn
Åke Nithenius

REVISORSUPPLEANTER: 
Catarina Emery

SWeik
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J, SE VCH
Woksebs Thienot

Ägare: Susanne & Harri Sillsten
Uppfödare: Elisabeth & Anders Beskow

Foto: Susanne Sillsten

J, SE UCH, SE VCH
Free Will´s Norma

Ägare: Helena Sjöström & Anders Pettersson
Uppfödare: Jenny Degerman & Hasse 

Lundberg
Foto: Jenny Degerman

SE VCH
Classic Dream’s Albatross
Ägare: Eva-Lena Jansson

Uppfödare: Pernilla & Rolf Ryberg
Foto: Eva-Lena Jansson

Championgalleri

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

Jorky Classic Dreams Milhostvskych poli
Ägare: Pernilla & Rolf Ryberg

Uppfödare: Michal Urban, Slovakien
Foto: Rolf Ryberg
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J, SE VCH, SE UCH, C.I.E, FR UCH, FI UCH, DK UCH, NORD 
UCH, FIN V -09, NORDIC V-09, SE V -09, NO V-10, NORDIC 

V-10, SE V-10, WW -10, WW -11 
Stormdancer A Classic Dream
Ägare: Pernilla & Rolf Ryberg

Uppfödare: Sandra Rowbury, England
Foto: Hanna.K

Titelgalleri

Championgaller

J, SE VCH, SE V-14, BWNL -15, SE V -15, 
VDH GW -15, EU W -15, C. I. E  

Classic Dream’s Jaguar
Ägare: Peter Mayerhofer

Uppfödare: Pernilla & Rolf Ryberg
Foto: Peter Mayerhofer

J, C.I.B., 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: Pernilla Ryberg



25

”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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Årets läger har ju nu gått av stapeln och vi har fått in en hel del rapporter 
ifrån deltagare. På följande sidor kan ni läsa om deras upplevelser och tankar 
om lägret. Vi har Lena med sin hund Vera som deltog första gången på lägret. 
Sen har vi även fått en rapport från Mats och Monika som deltagit ett par år.

Vi är just hemkomna från årets läger, 
Vera och jag. Det var vårt första läger 
och betyget på helgen blir 10 solar, 5 
stjärnor och omdömet ”helt fantas-
tiskt”. Måste börja med att bekänna 
att jag slets mellan att anmäla mig till 
lägret eller till årets första golftävling i 
vår klubb… Jag är så otroligt nöjd och 
glad att jag gjorde rätt val. 

Själva arrangemanget imponerade – 
proffsigt upplägg med strikt schema 
och fylligt innehåll samt utomordent-
ligt kunniga ledare och tränare. Lägg 
därtill ett finfint boende i vacker miljö, 
med allting inom räckhåll, plus riktigt 
bra mat. Härlig gemenskap med alla 
trevliga hundvänner är ett annat plus 
med lägret. Stor generositet med tid, 
tips och hjälp är utmärkande för våra 
vänner.  

Vera och jag gick en intensivkurs med 
fokus på grundlydnad, för att sedan 
krydda med viltspår, släpspår och vat-
tenapportering. Jag har aldrig tvivlat på 
att hon älskar att hämta kaniner och 
fåglar, men stadga och lydnad är inte 
paradgrenar. Lägret gav oss helt nya 
tips på hur vi ska träna. Viktigt för oss 

En ny tid har börjat
- tack vare lägret

Lena & Vera

Vera påväg ner i vattnet.
Foto: Sara Bernhardsson

Weimaranerlägret 2016
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är att metoderna kan användas i varda-
gen. Vera trippar omkring en hel del i 
stadsmiljö, och att ”genomföra ett nej” 
måste kunna göras inför publik. Hon 
har ofta sluppit undan, med andra 
ord. Nu har jag en ypperlig verktygs-
låda med ett nytt nej-kommando som 
fungerar för oss, rätta knycken för en 
helt ny form av koppelpromenad (bara 
en sådan sak!) och en strategi för att 
befästa apporteringen. 

Det har bara gått några dagar sedan vi 
kom hem. Kanske är det lite tidigt att 
ropa hej men skulle ändå våga sära att 

träningen faktiskt gav bestående effekt.
Jag har en ny hund och förhoppnings-
vis har hon något av en ny matte.  Jag 
tror att min pälsbeklädda tonåring 
har varit enig med en av mina söner, 
som för lite sedan blickade tillbaka på 
sin tonårstid och kommenterade sin 
mamma som ”härligt inkonsekvent 
och lätt att förhandla med”, en fin tid 
enligt honom. Men Vera, nu är det nya 
tider, och jag ser att du faktiskt gillar 
det! 
//Lena Ekberg 

Vera kommer in med kaninen efter ett släpspår.
Foto: Sara Bernhardsson
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Efter förra årets uppehåll var det dags 
för weimaranerlägret i år igen. Nu var 
platsen Gammelkroppa  skogsskola i 
Värmland. Redan när man anlände 
kunde man se att organisatörerna 
lyckats i sitt val av plats: vacker varierad 
natur, vattendrag, gräsytor och en sjö 
alldeles i närheten. Med andra ord en 
helt idealisk plats för träning av våra 
hundar. Det är alltid lika roligt att se 
alla sina hundvänner ansluta sig och 
samlas. Lägret inleddes med en samling 
där alla hälsades välkomna av Sigrid. 
Först kvällen gjorde Sigrid en grundlig 
genomgång av apportering och alla 
dess aspekter.

För vår del såg vi det som viktigast 
att få hjälp med vårt senaste tillskott 
”Wena” (ett polskt ord för artistisk 
inspiration). Wena är väldigt läraktig 
men så full av energi att hon inte alltid 
har tid för lydnad. Därför var det 
idealiskt att Wenas först träningspass 
var lydnad med Sigrid. På eftermidda-
gen var det vattenträning där vi erbjöds 
möjlighet att bada med hundarna. 
Wena var duktig och både simmade 
och apporterade, hon är lite av en 
spontanapportör. 

Hela gruppen samlades på fredagsefter-
middagen
för traditionell fotografering
som Per och Katarina, som båda var 
flitiga fotografer under
hela lägret, skötte med den äran.

Mats & Wena. 
Foto: Katarina Abrahamsson

Tilde & Jack
Foto: Katarina Abrahamsson

- Rapport från Mats
Weimaranerlägret 2016
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Tidigt stod det också klart att våra 
båda hundar Wena och Aida måste 
vara separerade. Därför fick jag andra 
dagen följa fullbrukshundarna i stäl-
let. Generellt måste man säga att det 
är imponerande att så många hundar 
har nått en nivå så att de kan delta i så 
krävande prov och göra det med fram-
gång. Det var speciellt imponerande att 
se det stora flertalet klara vattenprovet 
där hundarna skulle simma till mot-
satta sidan och apportera tre utlagda 
fåglar. Då gäller det att dirigering är 
väl inövat. Ett mer udda inslag var när 
ett kalhygge skulle sökas av efter en 
fågel och en Braco, kanske i brist på att 
hitta fågeln, i stället apporterade en bit 
mossa. Säger matte apport får man väl 
ta det som ligger till hands. Samtidigt 
som jag var med fullbruksträningen, 
fick Wena träna släpspår på förmidda-
gen och som alltid välbehövlig lydnad 
på eftermiddagen med Ingela och 
Helen.

Vi avslutade på söndagen med mer 
vattenövningar med Ted som instruk-

tör. Det framgick igen att vår Wena är 
spontanapportör men kanske inte alltid 
har tålamod för kommando. Nu ville 
hon inte alls vara spontan. Vädret var 
precis som resten av tiden väldigt gynn-
samt så att gå i vattnet var inga större 
problem för hundförare och hundar. 
Teds vägledning och uppmärksamhet 
på detaljer var imponerande.

Viltspårsprov fanns också på program-
met under lägret och Helena och Stig 
var hela tiden aktiva med att antingen 
lägga spår eller att går ett spår med 
någon av de grå. Flera grå blev viltspår-
schampions under lägret. Vår Wena 
tjuvstartade med att gör anlagsprov 
redan på torsdagen. Emellan tränings-
passen fanns möjligheter att utöka sitt 
förråd av tränings- och hund-prylar hos 
Ingela som erbjöd varor från sin butik.

Man slås av hur engagerade och 
enormt duktig hundinstruktörer vi har. 
Man slås av hur duktiga de är på se de-
taljer och kan förklara varför övningen 
kanske inte riktigt gick som matte eller 

Fullbruksgruppen har lite samling.
Foto: Katarina Abrahamsson
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husse hade tänkt sig och 
ge råd om vad man skall 
tänka på och hur man skall 
fortsätta träningen; råd 
som är väl värda att lyssna 
på. Det är kanske bättre 
att hunden gör fel när man 
har en instruktör till hands 
än att hunden uppträder 
perfekt inför instruktören 
men plötsligt gör fel när 
man tränar själv utan möj-
lighet att få hjälp. En stor 
eloge till alla instruktörer. 

En stor eloge också till 
organisatörerna för ett 
väldigt lyckat engagemang. 
Platsen var idealisk och 
erbjöd stor variation av na-
tur. Alldeles i närheten av 
vattenprov fanns mycket 
intressanta ruiner av en 
hytta som daterades till-
baks till Gustav Vasas tid. 
Rummen var av god stan-
dard och maten kunde man 
sannerligen inte klaga på. Stor eloge 
också till alla deltagare som bidrog till 
den goda stämningen.  

Evenemanget avslutades av Weima-
nerklubbens ny ordförande Torbjörn 
Månsson. Efter hans väl valda ord, även 
Torbjörn lovordade det organisatörerna 
och instruktörerna, kunde trötta hun-
dar och trötta hussar och mattar åka 
hem med klart förbättrade kunskaper 
hur vidare träning skall bedrivas.

Jackson kommer in med fågeln till matte Carina.
Foto: Katarina Abrahamsson

Vila bör man...... Jens & Castor tar det lite lugnt.
Foto: Katarina Abrahamsson

Lägrets yngsta deltagare Alice.
Foto: Katarina Abrahamsson
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På grund av att att Mats var åskådare, 
observatör, medhjälpare och tog hand 
om Aida under tiden jag tränade med 
Wena, såg han mycket annat än jag. 
Däremot såg jag som hundförare det 
han inte kunde se eller uppleva.

Under träningspassen kände jag stund-
vis glädje, när allt gick bra och stundvis 
frustration när min 1-åring vägrade 
göra något som hon kunde sedan 
tidigare. Men båda jag och Wena har 
passerat flera ”trösklar” med hjälp av 
helt fantastiska instruktörer. 

Från den första dagen vi hämtade 
Wena från Polen försvann jag på en 
gång på jobb. Mats är med Aida och 
Wena på dagarna och det är inte kon-
stigt att en sådan ung hund blev mer 
bunden till honom. Att Aida är fäst vid 
matte och svartsjuk för varje blick jag 
kastar mot Wena gör det inte lättare. 
Det här lägret blev ett fantastiskt till-
fälle för mig att knyta ett starkare band 
till den lilla sparven. Tack till Sigrid 
och Ted för att ni övertalade mig till 
det.

Istället för att beskriva alla mina trä-
ningspass, så skall jag istället försöka 
att återge atmosfären, kraven, målen, 
tankar kring övningarna och hur 
fantastiskt lägret var. Det var vårt tredje 
läger. Alla läger har varit lärorika och 
på varje läger lär man sig något nytt. 

- ur Monikas perspektiv med en unghund

Monika samtalar med Sigrid under 
ett av träningspassen.

Foto: Katarina Abrahamsson

Olivia & Lisbeth på utställningsträningen.
Foto: Katarina Abrahamsson

Weimaranerlägret 2016
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Ju mer erfarenhet man skaffar sig desto 
mer upptäcker man hur mycket man 
inte vet. Under varje pass upptäcker 
man någonstans fel timing i reaktion 
eller kommando.
Wenas första pass var på torsdagen 

direkt efter vi anlände till Gammel-
kroppa. Det var Viltspår Anlagsklass 
med Helena. Vi åkte dit med båda 
hundarna och när vi kom ut i skogen 
konstaterade vi att det var dumt.
Aida skrek hysteriskt efter mig och 
hennes ”jojk” förföljde mig hela spåret. 
Men Wena påbörjade sitt första viltspår 
med stort intresse. Hon jobbade med 
nosen mycket systematiskt i lungt 
tempo. Hon hittade rådjursklöven 
och... det blev godkänt.

På kvällen höll Sigrid ett föredrag 
med sin weimaraner på podiumet och 
berättade om apportering samt visade 
hur man på ett bra sätt befäster ap-
portkommandot, som betyder ”lämna 
i min hand”. Hundarna skall lära sig 
hålla, bära, gripa, hämta & lämna. Det 
var detta vi skulle öva på de följande 
dagarna i olika former av övningar. 
Konstigt nog hörde man mumlande: 
”det funkade hemma, men inte nu...”
Flera hade säkert samma känsla som 

Susanne & Harri med sin Gimli.
Foto: Katarina Abrahamsson

Vår ordförande Torbjörn med Thelma.
Foto: Katarina Abrahamsson
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jag. Att vi måste träna ännu mer med 
olika apporter & andra störningar för 
att befästa kommando ännu bättre. 
Grunden i apportering är lydnad som 
tyvärr är det en färskvara.

På fredag förmiddag tränade vi lydnad 
med Sigrid i parken på gräsmattan. Då 
blev nästan alla hundar bitna av flugor, 
myror eller annan ”ohyra” på magen 
och låren när de låg på gräsmattan. 
Många röda fläckar med bitmärken. 
Träning i lydnad gick ganska bra. Alla 
insåg sina brister och vad de behöver 
att träna mer på.
Sedan var det träning i vattenapporte-
ring. Några meter bara så att hundarna 
skulle visa att de kan simma på djupare 
vatten. Det var iskallt vatten. Wena var 
duktig och glad. En 1-årig spontanap-
portör som både simmade och ap-
porterade trots att hon löpte för första 
gången.

På eftermiddagen åkte vi med Sigrid 
och Maria till skogen. Maria ordnade 
en ”upptäcksstig” med sex olika sorter 
av vilt, både fyrbenta med päls och två-
benta med fjädrar, utsprida lite här och 
där. För unga hundar var det en mycket 
spännande promenadrunda. Samtidigt 
gav det mersmak för en ”ruta” i skogen. 
Där började vi med att apportera 3-4 
dummies. Efteråt apporterade vi 3-4 
st vilt inkl. räv för holländskan. Jag 
övade både med Wena och Aida. Det 
gick mycket bra. Avslutade dagen med 
ett släpspår för Wena med en kanin på 
slutet. Det gick strålande. Hon levere-
rade den till hand. 

Lördag förmiddag ägnade vi åt träning 
med Ted och Maria i skogen. Först ville   
Ted se hur/om våra hundar ”plockar 
upp” vilt liggande på marken. Ted 
väckte intresset hos var och av hun-
darna och allmänt var det en mycket 
lyckad övning. De som inte lyckades 
helt fick backa till dummy. Till slut 
tränade vi alla med dummy. Här gick 
det skapligt för de flesta. Wena klarade 
sig ganska bra. Jag beundrar Ted som 
på ett väldigt pedagogiskt sätt försökte 
förklara att om man inte har befäst 
apportering skall man inte apportera 
en räv. Då måste man gå tillbaka till 
dummy....Många tyckte säkert det var 
tråkigt men så är det ju...

Efter lunch hade vi föredrag om lydnad 
med Ingela och Helena samt tränings-
pass på gräsmattan i parken. De apli-
cerade mycket roliga lydnadsövningar 
med olika störningar. Man märkte att 
både hundarna och hundförare blev 
riktigt trötta. Värmen och solen gjorde 
sitt.

Söndag förmiddag tränade vi vatten 
med Ted och Maria. Jag gick med 
Wena först av alla övertygad om att 
det skulle gå som på smör...men icke 
sa nicke...hon vägrade att simma. Jag 
drog upp byxbena och gick själv i det 
iskalla vattnet...men hon tvärvägrade. 
Hon som simmar som en dröm och 
apporterar allt. Typisk löptik tyckte jag. 
Det var även 3 st andra ekipage som 
fick problem. Vi stannade med Ted och 
tränade med dummy. Resten gick med 
Maria och tränade kommando ”UT”. 
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Efter detta pass med Wena gick vi sen 
till Maria och tränade vattenapporte-
ring med Aida. Kast från en båt med 
skott. Hon apporterade gallant både 
en and och en trut. Efteråt hann vi till 
holmen och med Aidas konkurenskraft 
kastade sig båda hundarna i vattnet och 
apporterade...som en dröm. Vi avslu-
tade med positivt resultat för Wena.
På väg tillbaka till anläggningen såg jag 
hur en höggravid Zandra tränade Tore 
att simma och apportera från ena sidan 
kanalen till den andra med lång lina. 
Holländskan hjälpte till med att kasta 
apporten. Jag blev helt fascinerad hur 
bra det gick.

Parallelt pågick alla dagar viltspår med 
Helena och Stig och fullbruksträning 
med Peter. Några stycken fick svenskt 
viltspårschampionat, bl.a. vår holländ-
ska gäst med sin weimaraner.

Jag vill prisa alla som bidrog till att 
lägret blev av och så bra som det var. 
Atmosfären i vår klubb är mycket bra, 
alla är mycket hjälpsamma och vänliga. 

Klubbens ”kärna” är riktiga eldsjälar 
och entusiaster när det gäller att sprida 
kunskap. Att hjälpa var och en att 
uppnå sina träningsmål. 

Tack vare lägret fick vi verktyg att fort-
sätta träna hemma och visa resultat på 
prov, där vi snart träffas igen.

/Monika Madeyska Wennerberg

Zandra & Tore väntar på att fågeln ska kastas.
Foto: Katarina Abrahamsson

Nästan alla som deltog på årets weimaranerläger.
Foto: Katarina Abrahamsson
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”Sitt. Stanna.”
Skottet från startpistolen hörs och på 
ett apportkommando sticker hunden i 
vattnet. Hon siktar långt ut och missar 
flera meter av det grunda vattnet; man 
kommer ju snabbare fram till truten 
då. Ett fint grepp om fågeln tas innan 
hon simmar tillbaka till husse och 
med viftande svans ger honom truten. 
Husse pratar med sin ljusaste röst och 
överröser henne med beröm. 

Bakom mig hörs flertalet skall som 
täcker hela ljudregistret, alla skulle få 
hämta fågel men så roligt skulle de 
inte ha att alla skulle få hämta en enda 
fågel tillsammans. En och en togs ut 
ur bilarna som alla stod i skuggan, 
det fläktade skönt, en ivrig hund 
efter en annan lyssnade på husses 
eller mattes apportkommando. Det 
avslutades med en lyckad apport 
innan vi satte kurs mot alla våra 
hundars uppfödares hem – här 
skulle vi grilla. 

Varje hund låg i sitt lilla krypin 
helt slut efter dagens bravader för 
det var inte bara vattnet som tog 
slut på våra högenergiska hundar – 
dagen började med viltspårsträning. 
Dagen innan hade sex öppenklas-
spår dragits varav ett till taxen 
Lexi, Greyberry’s egna lilla maskot. 
Tidigare imorse drogs även tre 
anlagsklasspår. 

Zenta med matte Elna

Irma med and i sikte

Bosco med and

Kennelläger hos Greyberrys
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Då vi placerat samtliga bilar i skug-
gan fick var och en i tur och ordning 
gå sina spår, jag kände av nervositeten 
trots att det först var imorgon som det 
var dags för samtliga ekipage att gå vilt-
spårsprov. Där satt vi kvar vid bilarna 
och såg när hundarna kom tillbaka och 
stoltserade med sin klöv som de käm-
pat hårt för att hitta i denna värmen. 
Det bådade gott inför morgondagens 
prov. Klockan ringde och bilarna satte 
kurs mot Vedema där det var dags för 
våra hundar att gå viltspårsprov. Nervo-
siteten fyllde skogen och var så stor att 

man nästan kunde ta på den vilket man 
även kunde göra på tystnaden som 
uppstod när ekipage efter ekipage gick 
med domaren – nu gällde det. Men 
det var inte bara ekipagets hundförare 
som tystnade, även vi som satt kvar i 
väntans tider var nervösa. På håll såg 
vi hund följd av hundförare komma 
tillbaka från sitt prov, tätt därefter kom 
även domaren med sitt protokoll. Det 
enda som fattades var en kikare till oss: 
Såg hon glad ut? Var han stolt? Hur 
gick det? För varje ekipage som kom 
tillbaka vidgades smilet på deras läppar, 

Ace med rådjursklövThorleif med husse

Lördagens ekipage som blev godkända och gick till pris (Linda med Ziva saknas på bild) 
Foto: Per-Åke Hellström
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glädjen började fylla skogen men än 
visste vi inte några som helst resultat 
– det sparade domarna till sist. Två-
beningarna placerade sina rumpor på 
varsin campingstol och tuggade frene-
tiskt på de supergoda kolasnittarna som 
bakats av gråbärsägaren Elna. Tiden har 
aldrig gått så långsamt som nu! ”Grattis 
till 1:a priset!” Första hunden fick sin 
bedömning och pris. Andra hunden 
fick sin och så fortsatte det.

Greyberry’s Facán “Thorleif ”     1:a pris 
Taxen Lexi            3:e pris 
Greyberry’s Snöhetta ”Fling   Godkänd 
Greyberry’s Lilik “Zenta”           1:a pris 
Greyberry’s Hind Ö ”Ella”         1:a pris 
Greyberry’s Heja “Irma”           1:a pris 
Granitehill Rococo Red “Puma”1:a pris 
Greyberry’s Fonál ”Ace”       Godkänd 
Greyberry’s Glittertinden 
”Ziva”Godkänd

”SKÅL!”

Alden med husse Gert

Flinga med en poserande kanin 

Grillkväll med Greyberry’s kennel 
Foto: Linda Lingus ”Håll truten, Thorleif ”
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Dagens resultat firades, 
kolbädden glödde och 
köttet ekade tomt på tall-
rikarna. Vilken dag! Det 
här kommer Greyberry’s, 
uppfödare och valpkö-
pare, leva på länge. 

Fäst ett kadaver i ett 
snöre som du drar över 
marken ett par hundra 
meter och låt hunden 
hämta tillbaka den – 
undra vad icke hundä-
gare gör en söndag som 
denna som för oss helt ägnades till 
träning i eftersöksgrenarna. 

Avslutningsvis vill jag tillsammans med 
alla gråbärsägare hylla Jonas och Ka-
tarina Hansson som alltid ställer upp 
i vått och torrt för oss alla. Vad det än 
gäller kan vi komma till er om tips och 
råd eller bara för att snacka av sig följt 

av många goa skratt. Aktiviteter som 
vattenapportering, släpspår, viltspår, 
fältträning ja you name it – allt för oss. 
Vi är er evigt tacksamma och att se hur 
mycket våra finaste silvergrå hundar så 
innerligt älskar er; det värmer tvåbe-
ningarnas hjärtan.

Ziva i en perfekt avlämning till matte

Ace visar sin enorma kärlek till sin kennelpappa Jonas

Bild och text: Bettina Liljeqvist
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VEM ÄR DU?
Bosse, en medelålders man som i 
princip alltid haft ett jaktintresse, men 
som först de senaste tio åren gjort slag 
i saken – och därefter följde min första 
valp, även om sambon redan hade 
hund. Numera ser jag det som osanno-
likt att jag skulle återgå till ett liv utan 
hundar och jakt…

HUR BÖRJADE DITT HUNDINTRESSE OCH 
VILKA HUNDAR HAR DU HAFT? 
Intresset har nog funnits där, men 
tidigare bodde jag i lägenhet. Intresset 
har utvecklats, och förutsättningarna 
har blivit bättre att ge hundarna ett rikt 
liv, inte minst genom jakten. Totalt har 
det varit tre blandrashundar och tre 
Weimaraner som jag och sambon har 
haft. 

Husse & Ziva på viltspårs.
Foto: Linda Lingus

Abby med sin första rapphöna.
Foto: Linda Lingus

Jägarintervju
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VILKA TYPER AV JAKT ÄGNAR DU DIG ÅT? 
Alla typer jag kan, alltid roligt varje 
gång man får prova på ny jaktform! 
Det blir självklart mycket fokus på få-
geljakt, eftersom vi har två Weimaraner 
i jakt i dagsläget, men jag vurmar även 
för skogsjakt med drivande hundar.

VAD JAGAR DU MED DIN HUND? 
Fältfågel helst, men givetvis är de 
med som apportörer på t ex gås- och 
kråkjakter. Någon gång blir det också 
hare/rådjur – men det är med blandade 
känslor, eftersom det är lite motstridigt 
med tanke på jaktproven.

VARFÖR BLEV DET WEIMARANER SOM 
JAKTHUND? 
Det har jag också undrat ibland ;) 
Men allvarligt talat, de är ju underbart 
vackra vilket skapade intresse vid första 

anblicken, och de är också fantastiska 
sällskapshundar. Dessutom är de väl 
lämpade för den jakt jag främst haft 
tillgång till.

VAD TRÄNAR DU MED DIN HUND? 
Apportering, viltspår, fältträning, släp-
spår… Tack vare engagerade uppfödare 
får vi både draghjälp och tillfällen till 
varierande träning året om.

HUR SER DITT JAKT- OCH TRÄNINGSÅR 
UT? 
I princip startar jakten med gåsjakt i 
augusti för att fylla på efterhand, höjd-
punkter i september-oktober när rapp-
höns- och fasanjakten kommer igång. 
Senaste två åren har vi börjat jobba 
med jaktprov, vilket innebär eftersöks-
grenar på sommaren och fältprov på 
hösten och träningen anpassas då i viss 

Ziva med klöven.
Foto: Linda Lingus

Ziva står för fasan.
Foto: Linda Lingus
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mån till detta. Men, som sagt, vi har 
en mycket bra dialog med uppfödarna 
som är till stor hjälp i träningsuppläg-
get.

KÄNNS DET VIKTIGT ATT JAKTMERITERA 
DIN HUND? 
Nja.. jag är lite kluven i den frågan, 
jakten är det primära för min del. 
Egentligen känns det viktigast att 
komma hem med en nöjd hund som 
fått jobba och förhoppningsvis någon 
fågelsituation, men eftersom vi nu star-
tar dem på jaktprov vill man naturligt-
vis att det ska lyckas när man är där…

BERÄTTA GÄRNA OM ETT JAKTMINNE DU 
HAR, EN LYCKAD JAKT ELLER KANSKE NÅ-
GOT SOM INTE ALLS BLEV SOM DU TÄNKT. 
Vår äldsta tik, Ziva, hade vi en del 
pyssel med för att hon skulle få ihop 

de olika delarna, oftast var det någon 
del som vi inte fick till riktigt. Tills 
en jaktdag i oktober 2014, när hon 
för första gången gjorde allt rätt – bra 
reviering, stramt stånd, utmärkt avance 
och en godkänd apport på fasanen efter 
skottet. Detta har naturligtvis etsat sig 
fast som ett underbart ögonblick, då 
insåg jag också vilka framsteg vi fak-
tiskt gjort. Sedan kan jag nog skriva en 
novellserie om tillfällen som inte gått 
som jag tänkt, men jag har en känsla av 
att de flesta läsare känner igen sig i den 
situationen.

VILKA HUNDAR HAR DU HEMMA, VAD HAR 
DE FÖR STYRKOR OCH SVAGHETER?  
Ziva och Abby, tre resp två år gamla. 
Ziva har nu blivit riktigt bra på fält-
arbetet, god reviering, fin följsamhet 
och bra förmåga att nypa fast fågeln, 

Abby avance på rapphöna.
Foto: Linda Lingus
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en fröjd att se henne i arbete. Abby 
har fortfarande lite att lära där, men 
intresset är det inget fel på, så det 
kommer att ge sig – å andra sidan är 
hon en riktigt duktig apportör, där har 
Ziva förbättringspotential. I båda fallen 
behöver vi också jobba betydligt mera 
med stoppsignalen, exempelvis när de 
får upp en hare… 

HUR SKULLE DU BESKRIVA WEIMARANER 
SOM RAS? 
Mycket hög energinivå, stort jaktin-
tresse, ganska krävande – men också en 
helt underbar sällskapshund.

VAD ÄR ROLIGAST MED ATT HA HUND? 
Delad glädje är dubbel glädje, sägs det 

ju, och en bra jaktdag får man detta 
bekräftat. Att se deras stolta min när de 
vet att de gjort något bra är svårslaget, 
och när de sen kurar ihop sig hos oss i 
soffan på kvällen förstår man inte hur 
man någonsin kunde vara utan hund…

VAD ÄR DITT JAKT- OCH TRÄNINGSMÅL 
FÖR I ÅR? 
Stabilare apporter är högt på listan, 
både vid träning och jakt. Vi har också 
märkt att Ziva t ex gör bättre ifrån sig 
på eftersöksgrenarna när Matte startar 
henne, så där är något jag själv behöver 
göra lite bättre/annorlunda. Men ef-
tersom vi ännu inte lyckats hela vägen 
vid jaktproven, så är det naturligtvis ett 
mål som jag hoppas uppnå detta år!

Hund i varm bil
Lämna aldrig din hund i en varm bil – den blir snabbt en dödsfälla! Varje sommar 

påminner Svenska Kennelklubben om hur farlig värmen kan vara för hunden. 
Hjälp oss att sprida budskapet till fler genom att ladda ned vår kampanjaffisch. 

Dela ut den, eller sätt upp den där den kan göra skillnad!
Varje år ser vi flämtande hundar i heta bilar utanför mataffärer och byggvaruhus, 
på parkeringsplatser vid badstränder, parker, butiker och caféer. Och varje år är 

det hundar som inte klarar av påfrestningen utan dör av värmen.

Varmt även om det är molnigt ute!
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NÄR SKAFFADE NI ER 
FÖRSTA HUND? VAD 
VAR DET FÖR RAS? HUR 
KOM DET SIG ATT DET 
BLEV JUST DEN RASEN? 
Både jag och Jonas 
är uppväxta med 
hundar. Jag är upp-
växt med schäfer och 
labradorer. Jonas är 
uppväxt med schäfer 
och västgötaspets. 
Min första egna hund 
Gizmo skaffade jag 
när jag var 18 år. Det 
var en blandras Shit-
zu/Malteser. Valet av 
ras var att jag ville ha 
en liten hund som jag 
kunde ha med mig 
överallt. Jag tränade 
och tävlade honom i 
agility och lydnad.  
Jonas första egna 
hund King fick han 
när han var 16 år. Det 
var en dalmatiner som 
var en omplacerings-
hund som han hjälpte 
ifrån en missbrukare. 

Kennel Greyberrys

Gruppbild. 
Foto: Bettina Liljekvist

Vi fortsätter att intervjua våra uppfödare och i detta nummer har vi tagit oss 
ner till skåne , närmare bestämt Kristianstad. Där hittar vi Katarina & Jonas 
Hansson som har kennel Greyberrys. Här nedaför kan ni läsa om deras tan-
kar och svar på våra frågor.

Ella står för fågel.
Foto: Bettina Liljekvist

Uppfödarintervju
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VAD VAR DET SOM FICK ER ATT SKAFFA 
WEIMARANER? 
Jag har hållt på mycket med travhäs-
tar och galoppörer och i ett av stallen 
fanns en weimaraner. Jag fattade tycke 
för denna hund och fotade den, bör-
jade sedan min efterforskning på rasen 
då jag inte visste varken vad den hette 
eller vad den användes till.
Eftersom denna rasen passade mitt 
aktiva liv begav jag mig ut på ett fält-
prov och träffade weimaraner och lärde 
mig mer om rasen och provformen. 
Jag hade samtidigt tur att träffa Sara 
Gille som då hade omplaceringstiken 
Lira som behövde nytt hem, så på den 
vägen är det. När jag träffade Jonas så 
hade jag Lira och tillsammans började 
vi med jaktträningen och provbiten.

HUR VÄLJER NI UT VILKA TIKAR NI SKALL 
ANVÄNDA I AVEL? 
Vi ser till tikens mentalitet och hennes 
egenskaper och vad hon kan tillföra 
rasen som är viktigt.

VAD HAR NI FÖR KRITERIER FÖR DE HAN-
HUNDAR NI ANVÄNDER? 
Arbetsglada, stabila, friska och sunda 
hanar. Förtjänster hos hanen som kan 
komplettera tiken samt matchar henne 
exteriört.

Doris på rapphöns premiären. 
Foto: Katarina Hansson

Irma står för fågel.
Foto: Katarina Hansson
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VAD HAR NI FÖR AVELSMÅL? HUR GÅR NI 
TILLVÄGA FÖR ATT NÅ DEN MÅLSÄTTNING-
EN? HAR NI NÅGRA SÄRSKILDA ”AVELS-
PRINCIPER” SOM NI FÖLJER? 
Målet är att avla på sunda och friska 
hundar som fungerar likaväl hemma 
som på fältet, skogen och i andra 
miljöer.

VAD ANSER NI OM DEN SVENSKA WEIMA-
RANERN IDAG? HUR HAR RASEN UTVECK-
LATS UNDER DEN TIDEN

NI VARIT AKTIVA? (EXTERIÖRT, JAKTLIGT, 
MENTALT).
 Aveln går hela tiden framåt. Det vi 
kan se på dessa åren vi har varit aktiva 
är den stora skillnaden i utseende och 
storlek. 

VAD HAR NI FÖR BILD AV WEIMARANERRA-
SEN OCH AVELSARBETET I ANDRA LÄNDER? 
UTLÄNDSKA KONTAKTER?
Våra kontakter ligger i Norge och 

Danmark då vi varit där och parat. Vår 
uppfattning är att många använder 
sina weimaraner inom jakten i dessa 
länderna.

HUR SKULLE NI BESKRIVA ER IDEALWEI-
MARANER? 
Stabilt temperament med bra mentali-
tet. Stor arbetslust men samtidigt lätt-
dresserad. En lagom hund utan några 
överdrifter, med en elegant framtoning 
och könsprägel.

FINNS DET NÅGON WEIMARANER(EJ EGEN 
UPPFÖDNING/ÄGO) SOM NI TYCKER ÄR/
VAR SÄRSKILT BRA OCH VARFÖR?
Det var en svår fråga. Vi har träffat 
många bra hundar under våra år. Men 
en utav dom är J SUCH Kilesands Java 
som var mor till vår stamtik Kilesands 
Lira. En fantastisk hund på många sätt, 
som har lämnat bra barn och barnbarn 
efter sig.  

Sixten apporterar räven. 
Foto: Katarina Hansson
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OM NI FICK TRE ÖNSKNINGAR ATT AN-
VÄNDA I WEIMARANERAVELN; VAD SKULLE 
NI BE OM?
Jämnare exteriör, större könsprägel och 
mer vattenpassion.

VILKET ÄR ERT BÄSTA HUNDMINNE?
När vår tik Lira äntligen efter många 
års blod, svett och tårar får allt att falla 
på plats på en och samma gång och får 
till en kanonfin fågelsituation och även 
ett bra stopp och därmed går till pris. 
Många glädjetårar den dagen.
VILKET ÄR ERT SVÅRASTE HUNDMINNE?
När vår Asta omkom på juldagen i en 
tågolycka 10 mån gammal. Fruktans-
värt.

FINNS DET NÅGOT UNDER ER TID SOM 
UPPFÖDARE SOM NI SKULLE ÄNDRA PÅ OM 
NI FICK MÖJLIGHET ATT GÖRA OM DET? 
Nej inget!

Lira på fältet. 
Foto: Katarina Hansson

Fjällkullen med rapphöna. 
foto Katarina Hansson
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VAD ÄR NI MEST STOLTA ÖVER MED ER 
UPPFÖDNING?
Våra fantastiska valpköpare som kom-
mer på träningar, kennelläger och som 
kör land och rike runt på jaktprov och 
utställningar. Utan dom hade vi inte 
varit något. Ett stort tack till dom.

HUR SER ER UPPFÖDNINGSVERKSAMHET 
UT IDAG? OMFATTNING/ANTAL KULLAR/
RASER OSV.
Idag har vi fem hundar hemma. Sixten, 
Doris, Puma, Irma och Ella.
Sixten 8,5 år, har lämnat en kull efter 
sig. Han är numera en glad pensionär 
och jagar med oss. Doris 8,5 år har 
haft två kullar och som nu är en glad 
pensionär och jagar med oss. 

Puma 5 år har haft en kull, som vi pla-
nerar ytterligare en kull efter henne så 
smånigom. Irma två år och Ella 1 år.
Vi har bara haft 4 kullar på våra 8 år 
som uppfödare. Vi föder upp weimara-
ner i en liten skala. Vi har kullar enbart 
när vi känner att det kan tillföra rasen 
något och när vi tror att det är något vi 
själva kan ha nytta av i framtiden.

VILKET RÅD SKULLE NI GE EN NYBLIVEN 
UPPFÖDARE AV WEIMARANER?
Åk runt och träffa folk, åk och titta på 
prov, starta på jaktprov. Träffa olika 
hundar, lyssna på många råd och an-
vänd de som du själv tror på och som 
fungerar för dig.

Puma står för fågel. 
Foto: Jonas Hansson
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Blod-Ander s  Pe t t e r s son 
& He le na  S j ö s t rö m

Sta l l a rho lmen 
(v i l t s p å r s kur s )

Sigrid Agenäs o Georg Khodr, 
Uppsala/Enköping 

(jaktlydnad och fältträning)

Inger Ericsson & Ingemar 
Roselin, Ervalla 

(fältträning)

Ingela Lindfors, Uppsala 
(jaktlydnadsträning)
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Hej, Lotta Ruteby här.
Tanken med att jag skriver är att följa 
min träning fram till tävling någon 
gång under nästa säsong.
Fick frågan om jag ville ha draghund-
skola i Weimaranernytt, det vill jag inte 
ha, åsikter går alltid isär om hur saker 
och ting ska vara. Däremot så svarar 
jag gärna på frågor om drag , det jag 
inte kan tar jag reda på, har duktiga 
hundkörare på elitnivå att fråga och 
rådfråga.
Nu är ju träningen i lågsäsong så jag 
tänkte skriva lite kort om min utrust-
ning och utfodring, hur jag gör. 

Jag har fyra weimaraner som jag kör 
i spann. Två långhår och 2 korthår, 
det är Lockfågelns Nostalgi 7 år, hon 
kom till mej när hon va 4 år, hennes 
3 avkommor Ada(LH), Aprilia (KH) 
och Alwe (KH) alla tre blev 2 år i 
April. Ada och Aprilia sparade jag ur en 
kull jag hade efter Liza, Alwe fick jag 
tillbaka pga separation och han har fått 
stanna.
Jag ville inte träna dom för hårt första 
säsongen så målet i år va egentligen 
inte tävling, utan att köra in dom, lära 
mig hur dom fungerar. Lära dem det 
de behöver kunna. Dels kommandon 
som behövs under körning, fungera 
i spannet, komma på vem/vilka som 
klarar att gå som ledarhund, att dom 
ska kunna pausa under träning, sitta 
uppbundna, äta dricka då, ha tossor på 
tassarna, ja sådant som behöver fungera 
på tävling så energin inte går åt till fel 
saker.

Det har varit en utmaning att köra 
in 3 unghundar i ett spann på 4 och 
en som egentligen inte var draghund 
från början men Liza har gjort ett 
fantastiskt jobb, hälften av arbetet med 
ungdomarna är hennes förtjänst, hon 
har varit så duktig!

Den här säsongen har jag räknat som 
en läro- och uppträningssäsong. Målet 
är att så småningom tävla meddeldis-
tans, alltså sträckor över 4 mil. Men 
jag skyndar långsamt. I år har vi tränat 
sträckor upp till 3,5 mil i samma pass. 
Jag har kört mellan 3-4 ggr per vecka 
upp till 5 ggr per vecka, men mer än 
det så ökar skaderisken tydligt hos 
hundarna. Jag har hållit mig till runt 
4 ggr per vecka och resten av dagarna 
gjort annat med hundarna eller bara 

Lotta & Liza
Foto: Lotta Ruteby

Drag med weimaraner
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vilat. Ibland har vi kört delade pass dvs 
2 pass på samma dag, det är ett sätt att 
få dom att klara av en längre samman-
hängande sträcka. Ofta har vi tränat 2 
dagar efter varandra. Tävlingar är ofta 
över 2 dagar.

Jag kör ju mest på barmark så jag har 
en fyrhjulsvagn som väger runt 50 
kg, den har broms på alla fyra hjulen, 
parkeringsbroms, överlevnadsbromsen 
och skotermatta!
Har ni ingen broms på era fordon -sätt 
på en skotermatta! Jag använder nästan 
bara den och man kan reglera tempot 
bra. Många tränar sina hundar med 
ATV/fyrhjuling, jag har valt att inte 
göra det. Vagnen och jag väger runt 
110 kg, det är för lätt att köra alla 4 
med och ha full kontroll. Så jag har 
oftast kört 3, nu har dom börjat bli så 

bra så jag ska börja köra alla 4.
Nu är det ju Weimaraner... Jag vet att 
man lätt kör 4-6 husky med vagnen, 
men vår ras är grymt stark!

Jag kör med nomeselar som finns i oli-
ka varianter och utseenden. Jag har haft 
stora problem att hitta selar som passar 
och har nog provat de flesta märken 
på marknaden. Dom lägger sej snett i 
armhålan och skaver pga som jag tror, 
spetsiga förbröst. Men jag använder i så 
fall en kortsele från Howling Dog och 
en Wheeldog sele med delad bröst-
stolpe från Man-Mat. Det kommer 
komma bilder på det mesta.
När jag kör så är det lite skillnad på 
utfodring. Ungefär 2 timmar innan så 
ger jag en köttsoppa med färskfoder, 
salt och 1-1,5 litet vatten, lite kött bara 
för att dom ska dricka . Har man inte 

Fyrhjulsvagn.
Foto: Lotta Ruteby

Skotermatta som broms.
Foto: Lotta Ruteby
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hundgård så är det ett himla kissande 
sedan, det bör man veta. Tiden innan 
är för att dom ska hinna kissa av sej 
innan träningen och inte behöva göra 
det under passet. Det finns vätskersätt-
ning på marknaden men jag har aldrig 
använt det. Anledning till vattning är 
att prestationen ökar, man slipper lika 
intensivt vattenpölsletande och snö-
snappning när det är snö. Jag har märkt 
tydlig skillnad på prestation med eller 
utan vattning. Jag har också med vatten 
under passet, stannar och vattnar vid 
behov små portioner/skvättar. På längre 
pass och i träningssyfte för tävling så 
snacksar jag också, det finns också 
färdiga på marknaden, men jag har 
gjort själv av färskfoder och havregryn. 
I år har jag givit enbart spannmålsfritt 
färskfoder och egengjorda kolhydrater. 
Det har fungerat bra, de har hållit hul-
let bra utan allt för stor giva, vilket är 
ganska viktigt.
Det blir svårt om givorna blir för stora 
och hunden inte kan hålla hullet, det 
finns ju gräns för hur mycket de kan 
få plats med. De har orkat träna bra, 
dock märkte jag i slutet på säsongen 
en viss ojämnhet på träningen. Om 
det berodde på fodret eller brist på 
motivation det vet jag inte riktigt. I år 
kommer de få en mix av torrfoder och 
färskfoder. Färskfoder varierar alltid 
lite i näringsinnehåll och jag tänker att 
med en mix så blir det jämnare.
Inom 1 timme efter träning så får de 
återhämtningsmat som återigen är en 
mix på färskfoder och kolhydrater, inte 
fett, det stoppar upptaget av återhämt-
ningsmaten, det får de senare.

Det går inte att kolhydratsladda en 
hund, men musklerna innehåller 
glykogener som töms vid ansträngning 
som snabbast fylls på med kolhydrater, 
det fungerar med proteiner men tar 
längre tid, inga glycogener ingen ork. 
Träningsdagarna har jag ökat foder-
givan rätt mycket måltiden efter och 
morgonen efter. Prillan som äter 600g 
i normalgiva om dagen får istället 800g 
-1 kg på 2 måltider+ olja och extra B-
vitaminer. De får mat 2ggr/dag .
Den här tiden på året gör vi som er 
andra, tränar apportering, lite lydnad, 
går skrittpass på 5km, drar lite kedjor, 
simmar och har det bra.

Det får nog bli allt för den här gången!
Ha en härlig sommar och Goa hunds-
tunder!

4-spannslina 
Foto: Lotta Ruteby
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