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BLI MEDLEM!

benen.

tycker iallafall valpen bloke.

medlem@weimaranerklubben.se

Enskild medlem: 350 kr
Familjemedlem: 50 kr
Utlandsmedlem: 350 kr

Lotta Ruteby

www.weimaranerklubben.se
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Bankgiro: 5627-2552
Swish: 123 321 7635

INNEHÅLL

Den

Kiddo.
Liselott Ringman.

flygande weimaranern
foto
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Redaktörs ruta
Hej på er,
nu är det dags för nästa nummer av
weimaranernytt. Jag får först be om ursäkt
att tidningen är en aning försenad. Ibland
när man jobbar ideellt så vill inte tiden riktigt räcka till och saker tar längre tid än vad
man tror. Jag hade önskat att dygnet hade
fler timmar så att man hann med allt man
ska göra. Nu äntligen är tidningen klar.

Tore och jag kommer att ta ett sabbatsår i år
och kommer igen med prov nästa år.
Jag hoppas iallafall att kanske komma ut på
något fältprov och hälsa på i höst och få se
era hundar i action.

I detta nummer är fokus på rapport från
vårt klubb-läger i slutet av maj på Gammelkroppa. Eftersom jag var en i lägergruppen
som arrangerade detta så är jag verkligen
glad att det blev lyckat. Trots att alla slet in
i det sista så lyckades vi ro det i hamn. Det
var många anmälda och inte bara weimaraner utan flera fågelhundsraser var repre-

Då timmarna kommer gå åt till att ta hand
om familj och djur så har jag nu sagt ifrån
mig uppdraget som redaktör. Det är med
blandade känslor, jag har ju nu gjort tidningen i två omgångar och det har totalt blivit
7 år. Det är ett uppdrag som har varit jobbigt emellanåt men framför allt har det varit
superkul att få ut tidningen till er medlemmar. Nu lämnar jag över uppdraget och hoppas att någon annan vill ta över och fortsätta
se till att ni får tidningen. Om någon känner
sig manad att ta över så är det bara att höra
av sig. Jag kommer att vara behjälplig med
tips och idéer. Har ni frågor så kan ni maila
mig eller till styrelsen. Måste skicka ett stort
tack till alla er som hjälpt till och bidragit
med material genom åren och alla ni som
hjälpt till att korrläsa. Nämner inga namn ni
vet vilka ni är.

senterade. I tidningen kan ni även läsa vad
några av deltagarna tyckte. Vi i lägergruppen har nu gjort lägret tillsammans ett par
år. Vi tackar härmed för oss och lämnar över
stafettpinnen till nästa gäng. Räkna som
vanligt med att boka in kristihimmelsfärdshelgen 2018 för nästa läger.
Här hemma håller nog Tore den grå hunden
att bli tokig på mig. Han undrar varför all
min tid går åt till att jaga en liten krypandes tvåbening när han och jag skulle borde varit i skogen och hittat på massor med
roligt. Det han är lyckligt ovetandes om än
är att i höst kommer det ytterligare en tvåbening till vår familj. Familjen kommer utökas med ett litet syskon och helt plötsligt
kommer vi vara 5 tvåbenta, 4 hundar och 4
kaniner. Tjugofyra timmar på dygnet kommer det räcka?

Nu hoppas jag att solen kommer och att
sommaren sätter fart innan hösten är här.
Lycka till alla som ska starta på prov nu i sommar och höst och kanske vi ses.
Stor kram på er alla och tack för dessa år!
Zandra
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KLUBBEN SÖKER EN REDAKTÖR TILL WEIMARANETNYTT
Då vår redaktör
kommer
sluta efter detta
nummer behöver vi
nu en ny redaktör.
Känner du att du vill
hålla weimaranernytt
vid liv kontakta gärna
styrelsen för mer information.
Är du intresserad och vill ha mer detaljerad information
maila styrelsen@weimaranerklubben.se eller wn@weimaranerklubben.se

KLUBBEN SÖKER EN VILTANSVARIG
Känner du att du skulle vilja hjälpa till i
klubben som viltansvarig vore vi väldigt glada
och tacksamma. Uppgiften går ut på att ha
kontakter med säljare av vilt eller jägare,
planera och köpa in klubbvilt, se till att förvara
detta i klubbens viltfrysar, och med provledarna
se till att rätt vilt finns till klubbens olika prov.

Är du intresserad och vill ha mer detaljerad information kontakta gärna oss på
styrelsen@weimaranerklubben.se
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Ordförande har ordet
Sommaren är här efter en härlig vår. Vi
har haft Weimaranerklubbens årliga läger, ännu en gång på Gammelkroppa i
fantastisk miljö, fint väder och ett varmt
omhändertagande. Upplägget i år var lite
annorlunda med mer av ett kursutbud
att välja mellan, beroende på hur långt
hunden kommit i sin träning och förarens
inriktning. Det föll väl ut bland både deltagare och instruktörer. Speciellt roligt var
det att se så många raser representerade
på lägret och i de olika grupperna, det är
ett gott betyg åt lägret. Sedan tillför bredden bland deltagarna mycket, inte minst i
diskussionerna i kursgrupperna, alltså både
roligt och bra.
Vi har sedan många år haft en fullbrukskurs
på lägret. Det börjar nu finnas en sådan
bredd bland fullbruksutbildade hundar i
klubben att vi ska börja arbeta med att anordna fullbruksprov i vår regi. Med den nya
möjligheten att bli Svensk Fullbrukschampion har Vorstehklubbens prov snabbt blivit populära och ofta övertecknade vilket
begränsar möjligheterna för våra weimaraner (och SKFs alla raser) att komma ut på
dessa prov då Vorstehklubbens egna medlemsraser har företräde. Så det är dags! Jag
ser fram emot vår första svenska fullbrukschampion (vi har en internationell redan
mer om detta finns också i detta nummer).

Sommaren är också för många uppladdningen inför jakt och jaktprovssäsongen
med träning och snart prov i eftersöksgrenar. Och vi är nog många som väntar med
längtan på slutet för årets kopplingstvång.

Vi har också haft vårt KM i Viltspår och årets
vinnare blev Eva-Lena Jansson med Jorky
(SRHP). Jag hade förmånen att se Eva-Lena
med sina hundar på Gotland under en revireringskurs i våras och att det finns vilja,
kämpaglöd och vinnarinstikt i stora mängder hos Eva-Lena finns det ingen tvekan
om. Så jag är alls inte förvånad och gratulerar till vinsten i ett KM med 14 hundar som
gick till pris.

Ha det skönt i sommar!

Återigen (för det kan man aldrig göra för
många gånger), vill jag tacka alla ni som
ställer upp för oss övriga, som provledare,
instruktörer, domare, lägerarrangörer,
klubbfunktionärer eller i andra roller, och
som ger så generöst av er tid och ert engagemang. Tack! Det är ni som är SWeiKs
hjärta och lungor, utan er hade vi inte haft
någon verksamhet.

Torbjörn
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JAKTPROVSKALENDARIUM
Våren 2017

Foto: Jocke Nordell

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.
EFTERSÖKSGRENAR ordinarie:
Datum Plats			

Arrangör

Domare

170701
170708
170708
170708

SRBS		
SWeiK		
SWeiK		
SWeiK		

Kikki Ellström
Adam Dschulnigg
Ingemar Roselin
Magnus Norlén

Anders Carlsson		
Anders Sundvall		
Lisbeth Ericsson			
Anna Norlén				

15
14
14
14

SWeiK		
SWeiK		
SWeiK		
SWeiK		

Adam Dschulnigg
Ingemar Roselin
Magnus Norlén
Kikki Ellström

Elisabeth Beskow			
Monica Engström			
Anna Norlén				
Emma Pettersson			

14
14
14
14

SvSK		
SRBS		
SWeiK		
SRBS		
SDPK		
SWeiK		
SWeiK		
SWeiK		
SvSK		
SvSK		
SDPK		

Ingemar Roselin
Anki Skrucha
Camilla Liljekow
Pernilla Ryberg
Pernilla Ryberg
Pernilla Ryberg
Carl-Magnus Olofsson
Joacim Nordell
Anki Skrucha
Pernilla Ryberg
Pernilla Ryberg

Ulrik Hjalmarsson			
Sven-Erik Pettersson
Fredrik Mattisson			
Sven-Erik Pettersson
Rolf Ryberg				
Lina Oweson			
Micke Svedberg			
Kadi Harjak				
Ulrik Hjalmarsson			
Ulrik Hjalmarsson			
Rolf Ryberg				
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170709
170709
170709
170715
170715
170715
170716
170716
170727
170804
170805
170806
170812
170902
171006

Mastunga, Ulricehamn
Järna			
Hällefors			
Skellefteå			
”Norrlandsmästaren”
Järna			
Hällefors			
Skellefteå			
Höör			
”Skånemästaren”
Karlstad			
Ånimskog, Åmål		
Höör			
Ånimskog, Åmål		
Tisjön, Sälen		
Berga			
Berga			
Berga			
Ulricehamn		
Karlstad			
Vårgårda (em)		

Ansvarig och/eller provledare Max start

Anmälan till ordinarie prov skall vara genomförande klubb tillhanda senast 4 veckor före provdagen.
Då skall även avgiften vara inbetald på genomförande klubbs bank/plusgiro.
Ev efteranmälningar i mån av plats beslutas av respektive genomförande klubb.
Anmälningstider för särskilda prov: kontakta klubben.
Anmälningsuppgifter och kontaktpersoner hittar ni på
www.specialklubb-skf.se
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14
14
14
14
14
12
14
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Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar
inbjuder till

officiell utställning
den 12 augusti 2017
på Nya IP, Askersund
i samband med Örebro läns KK’s Internationella utställning
Domare: Börje Johansson
Anmälningsavgifter:
junior-, unghund-, öppen- och jaktklass - 300 SEK,
valp-, champion- och veteranklass - 200 SEK
på pg 606 67 70 - 6, SKF
IBAN SE87 9500 0099 6026 6066 7706,
BIC/SWIFT NDAESESS
Anmälan senast 24 juli 2017 till:
Yvonne Hansén, Kila Apaltorp Furusta 1, 611 90 ÅLBERGA
Anmälan kan göras på SKKs nedladdningsbara blankett,
se hemsidan: www.specialklubb-skf.se
som skickas via e-post på nuitstaxar@hotmail.com
Anmälan skall innehålla kompletta härstamnings- och ägaruppgifter.
Utlandsägda hundar skall bifoga kopia av stamtavlan och ev WCC.
Upplysningar: Yvonne Hansén, tel: 070-558 46 00 e-post: nuitstaxar@
hotmail.com Mia Källberg, tel: 076-80 80 800, e-post: mia@lockfageln.
com

Väl mött i Askersund!
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Välkommen på Fältträning
SKF anordnar fältträning, för alla medlemmar och raser inom specialklubben.
Datum: 26-27 augusti
Plats: Trossnäs gård, utanför Karlstad
Instruktör: Anders Due
Kostnad: 1500: -/ekipage (önskar du byta hund under helgen för träning av mera än en
tillkommer 400: - )
Max 10 ekipage, så först till kvarn gäller ……
Träningen passar både dej som är oerfaren och dej som har mera erfarenhet.
I markerna finns främst rapphöns.
Presentation instruktör: Anders Due har sedan 1971 tränat hund professionellt. Han är
uppfödare av Stävhårig Vorsteh. Han har tidigare haft Kennel Kragborg i Danmark, men valde
i november 2011 at flytta jakthundcentret til Sverige, då det länge varit hans dröm. Anders
har framgångsrikt startat otaliga prov både i Europa och Sverige, har varit pristagare på VM.

Anmälan/frågor: anmälan gör du på blanketten nedan och mailar till:
traning@specialklubb-skf.se.
Betalning med ditt namn samt Trossnäs, senast 20/7 till SKF PG: 606 67 70-6.

Tips på boende, som du bokar och betalar själv:
Campingplats med bl.a. stugor;
http://www.bomstadbaden.se/’’’’'
http://firstcamp.se/Skutberget-Karlstad/
Trossnäs gård erbjuder rum/B & B där hund är tillåtet
info@trossnasgard.se
I Kil ca 10 km från Trossnäs finns det övernattning
https://www.kil.se/Se--gora/Turist/Overnatta/

Varmt välkommen på SKF träning
Jaktaktivitetskommittén
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Vinnare av årets
klubbmästerskap i viltspår

Jorky Classic Dream’s z Milhostovskych poli
med Eva-Lena Jansson.

Övriga resultat
1:a pris
Classic Dream’s Mini Espresso
Jorky Classic Dream’s z Milhostovskych poli
Weimstars Lioness af Isolda
Wilhelmine Szara Sfora
Wokseb’s Telmont
Wokseb’s Thienot

2:a pris
Alma z Lisiego Wzgorza
Anton
Astrid
Classic Dream’s Camarillo Brillo
Free Will’s Norma
Jerikogårdens Time for Love
Lockfågelns Weeko
3:e pris
Classic Dream’s Lira
10

Kadi och Torbjörn med Thelma och Luke på rapphönsjakt i Frankrike 2016.
Foto: Ton Wouters

Intervju med Snaiper´s kennel
I detta nummer intervjuar vi Snaiper’s kennel. Snaiper’s finns i Stockholm och
har fött upp Weimaraner sedan 2007 i liten skala, sedan 2017 är det Kadi Harjak
och Teresa Karlsson som driver Snaiper’s tillsammans. Kadi har med sin egenuppfödda hanen Snaiper’s Luke startat jaktprov både i Österrike, Frankrike, Polen, Serbien och Kroatien. Luke är den första svenskfödda Weimaranern att bli
internationell jaktchampion och att ingå i det svenska landslaget och företräda
Sverige på EM.

När skaffade ni er första hund? Vad
var det för ras? Hur kom det sig att
det blev just den rasen?

Vad var det som fick er att skaffa
weimaraner?

Vi hade jakthundar i familjen på landet när

passa oss och vår livsstil, denna gång valde

jag var barn, stövare och laika och när jag

vi noga och med omsorg – sen tog det hela 2

fyllde 19 köpte jag en egen hund, det blev

år innan vi fick köpa vår första Weimaraner –

en engelsk cockerspaniel. Det var 1990 och

Mina, Kilesands Ripa.

Längtan efter en hund i familjen, vad skulle

kärlek vid första ögonkastet.
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Hur och när började er hunduppfödning? Hur kommer det sig att ni
började och hur kommer det sig att
ni fortsatt?

SNAIPER´S KENNEL - WEIMARANER

Allt började med Mina, hon var en otrolig

• SNAIPER´S KENNEL ETABLERADES 2007

viltfinnare och hade starka ståndanlag. En

__OCH FÖDER UPP WEIMARANER I MINDRE

• KENNELN LIGGER I STOCKHOLM

---SKALA

liten, klipsk och arbetstokig tik, som hade

• STAMTIKEN HETER KILESANDS RIPA “MINA”

mycket personlighet och ville inget annat än

• 4 KULLAR OCH 13 VALPAR, SENASTE

att jobba tillsammans. Vi var nybörjare och

---KULLEN 2017

hon var redan 4 år när vi först började med

• UPPFÖDARE AV 2 SVENSKA JAKTCHAMPION,

jaktträningen, då såg även andra uppfödare

---OCH 1 INTERNATIONELL JAKTCHAMPION

hennes stora vilja och förmåga att lära sig fort
och uppmuntrade mig starkt att ta en kull på
henne. 2007 blev det Snaiper’s första kull, sen
fanns det inget återvändo. Nu hade vi börjat
jaga på riktigt och hade vett att uppskatta en
riktigt bra jakthund.

Hur väljer ni ut vilka tikar ni skall
använda i avel?

Kadi Harjak
Holländargatan 40, 1tr
11359 Stockholm
+46705426068
kadi@snaiperdogs.com

Båda tikar och hanar vi använder i avel ska
vara friska, ha mycket motor och jaktlust, vara
okomplicerade och trevliga till vardags och
naturligtvis vara ändamålsenligt byggda för
uppgiften – jakten.

Vad har ni för avelsmål? Hur går ni
tillväga för att nå den målsättningen?
Har ni några särskilda ”avelsprinciper”
som ni följer?
Avelsmålet är att avkommorna ska vara lika

Teresa Karlsson
Norrö Sjövägen 19
184 42 Åkersberga
+46709718525
teresa@snaiperdogs.com

bra som eller bättre än föräldrarna på alla
delar, när det gäller hälsa, mentalitet, exteriör
och de jaktliga egenskaperna. En klok uppfödarkollega sa till mig: ”När du är nöjd med
det sämsta av bägge föräldradjuren, då kan
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du ta en kull”, den avelsprincipen tycker jag är
sund och bra. Det är alltid trevligt att drömma
om hur bra de allra bästa egenskaperna skulle
kombineras och falla ut i en valpkull, men det
är sunt att tänka tvärtom – tänk om det inte är
de bästa egenskaperna utan de sämsta, som
förs vidare, vill du fortfarande ha valpen?

Thelma, 1 år, på sin första ripjakt i
fjällen, Foto Kadi Harjak

Vad anser ni om den svenska weimaranern idag? Hur har rasen utvecklats under den tiden ni varit aktiva?
(exteriört, jaktligt, mentalt)
Den svenska Weimaranern är ännu spretig,
både utseendemässigt, jaktmässigt och
mentalt. Möjligt att rasen har bättrats något
jaktmässigt, men vår målbild ändras också
över tid, vi vill alltid ha snabbare och bättre
hundar. Jag upplever att det tyvärr finns idag
fler individer med nervösitet och rädsla än
förr, förr var det istället skärpan, som man
skulle se upp med – att hundarna inte alltid

Mina med sin gris efter

var så trevliga.

lyckad 3km eftersök
Foto: Kadi Harjak

Ted och Leias första träning hos Anders
Landin, både är helt slut men lyckliga polletten börjar trilla ner - 2007
Foto: Karin Ekh
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Vad har ni för bild av weimaranerrasen och avelsarbetet i andra länder?
Utländska kontakter?
Tyskland och Österrike har väldigt tydlig linje
att avla endast på arbetande och meriterade
hundar, som också är HD fria, exteriört beskrivna samt mentalbeskrivna. Varje planerad
kull måste godkännas i förväg av avelskomitten för att kunna registreras. Andra Europeiska länder har jag tyvärr en bild av att merparten avlar med större fokus på exteriören och
utställningen än jaktegenskaperna.

Hur skulle ni beskriva eran
idealweimaraner?

Mina 10 år med sin fasan, hon missade

En frimodig och pålitlig jaktkamrat, som

inte en fågel - 2012.

aldrig bangar ur, som också är den mysigaste

Foto: Lisa Månsson

soffhunden hemma. En hund med mycket
driv och jaktlust, stabil mentalitet och mjuk
personlighet.

Luke står for hare på fullbruksprov i Österrike 2014
Foto: Dr Sabine Bickel
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Finns det någon weimaraner(ej egen Vilket är ert svåraste hundminne?
uppfödning/ägo) som ni tycker är/var Min värld stannade när beskedet kom: ”Det
särskilt bra och varför?
har hänt en olycka - båda flickorna ihjälkörda”.
Scuba’s Inchmurrin (Kaiser) och Classic

Den 23 september 2010 blev Snaiper’s Isa

Dream’s Black Grouse (Achille), bägge med

(Leia), 3 år och Snaiper’s Lucy, 1 år, påkörda

fantastisk personlighet och driv – det har varit

och dödade av en bil. Ted och Teresa, våra för-

fröjd att se dem att jobba med sina förare.

sta valpköpare, hade mist sina båda hundar

Wellieson Eazac, en riktig allroundare med

på en och samma gång. Saknaden och sorgen

hög arbetsmoral, en pålitlig jaktkamrat, som

finns ännu kvar.

alltid levererar.

Vilket är ert bästa hundminne?

Vad är ni mest stolta över med er
uppfödning?

Det är otroligt många fina minnen, framförallt

Snaiper’s Lukes prestation, som förutom att

alla goda vänner vi fått genom hundarna och

bli vår första multichampion (C.I.T (ec) C.I.B

jakten. Kanske när en valpköpare ringer från

C.I.B.T SE JCH SE VCH SE UCH EE CH FI CH)

sitt första fältprov och frågar: ”domaren sa att

blev den första Weimaranern i världen att

jag har en sjua på fält, ska jag vara nöjd eller

bli tilldelad titeln C.I.T (ec)* internationell

fortsätta?” eller när de ringer bara för att be-

jaktchampion (jaktprov) samt var den första i

rätta hur mycket de tycker om sin hund. Eller

sin ras att ingå det svenska landslaget, starta

när den första egenuppfödda valpen blir både

på EM och ta poäng.

Weimaranermästare och jaktchampion, eller

*sedan 2011 är titel C.I.T uppdelad till (ec)-

helt enkelt ripjakten i fjällen när solen ligger

jaktprov och (ft)-fältprov

på, hela myren glimmar som guld och att se
sin hund att söka stormyren kant i kant – det
är lycka för mig.

Snaipers höstjakt 2011 Indy står för rapphöns
Foto Teresa Karlsson
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Hur ser er uppfödningsverksamhet ut Vilket råd skulle ni ge en nybliven
idag? Omfattning/antal kullar/raser
uppfödare av weimaraner?
osv.
Vi som uppfödare har stort ansvar både gentVi har haft 3 små Weimaranerkullar på 10 år,

emot rasen, valpar vi sätter i världen och våra

så uppfödningen är liten, mest har det blivit

valpköpare. Prata med andra uppfödare, fråga

hundar för eget bruk. Nu har vi en fjärde kull

alla möjliga frågor, var påläst om RAS och

på gång, i samarbete med våra första valpkö-

se så många Weimaraner du kan - på prov,

pare, Ted och Teresa Karlsson, med deras tik

mentalbeskrivningar, träningar mm. Ställ dig

Wilda - Scuba’s Master of the Hounds. Vi hop-

alltid frågan, ”Vad kan denna kombination

pas att samarbetet blir lyckat och välkomnar

tillföra rasen?”. Var kräsen, blunda inte för

Teresa Karlsson som delägare till Snaiper’s.

felen varken hos din egen hund eller hos den

Framöver hoppas jag att få addera nya arbe-

tilltänkta partnern. Låt dig inte heller bländas

tande linjer från USA till vår uppfödning. Vi

av tjusiga titlar och höga meriter, skaffa egen

skyndar långsamt och hoppas att få tillföra

uppfattning om hunden du tänker använda i

rasen något bra.

avel. Det är en investering du inte kommer att
ångra.

Luke med ripa, höstens ripjakt 2016.
Foto: Kadi Harjak
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Weimaranerlägret 2017

Nästan alla deltagare på årets läger.
Foto: Harri Sillsten

Årets weimaranerläger hölls återigen i Gammelkroppa utanför Filipstad. Vädergudarna var med oss som vanligt och det var soligt och varmt. Nästan lite för
varmt. Regnet kom precis när lägret avslutade med lunchen på söndagen. Det
var 35 deltagande i kurserna men antalet tvåbenta som var på plats var nog
närmare 50 st. Det var inte bara weimaraner på lägret utan totalt var det 10 olika raser som vistades på lägret. Nedanför kan ni läsa två artiklar från lägret som
två deltagare har skrivit.

Immo med tränar apport med truten.

Carina dirigerar Ellen.

Foto: Harri Sillsten

Foto: Harri Sillsten

17

Weimaranerlägret
fullbrukskursen
Text: Jenny Olsson

När jag hade weimaraner och åkte på diverse kurser så var jag oftast ensam weimägare. Jag hade då svårt att tänka mig
att jag en dag skulle vara på kurs med en
vorsteh där weimaraner dominerade, men
så blev det!
När jag såg att det fanns en ledig plats på
weimaranerlägrets fullbrukskurs så anmälde jag mig direkt. Få hundläger är så välordnade som SWeiks, tro mig jag har varit

Kråkleverans, Jenny och Parkas
Foto: Tina Gavling

på många! Med tanke på hur många andra
raser som var med så är jag nog inte ensam om den åsikten. I fullbruksgruppen
fanns förutom weimaraner, två vorsteh
och en bracco italiano. Så otroligt roligt
att träffa vänner från Pasquinel’s kennelläger och andra weimaraneraktiviteter och
även nya bekanta. Sällan upplever man
en sådan lättsam generös stämning bland
stående fågelhundsägare som hos SWeiK
och jag hoppas att även de nyaste upplevde det så och att ni känner er välkomna!
Fullbruksgruppen, leddes av Peter och
Ewa Book och hade sju deltagare. Fredrik
med Choice, Lena med Lotus, Anna med
Trigger, Nina med Janko, Tina med Braccon Jolene , Paul med strävhåret Möngke

En räv är ju ingen match för en weimaraner
Lotus med räven.

och så jag med korthårs vorsteh Parkas.

Foto: Tina Gavling
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Vi startade första dagen med rävsläp och
därefter lugn på pass. På eftermiddagen
fortsatte vi med långa apporten och därefter vatten. Dagen efter körde vi räv och
lugn på pass igen och sedan vatten. Sista
dagen med ganska trötta hundar, startade
vi med vatten för att avsluta på gräsmattan med bl a några dirigeringsövningar.
Det var bara glada miner och en uppmuntrande stämning. Flera av deltagarna
hade tränat för Ewa och Peter förut, och
bokade in mer träning senare i sommar.
Förslag lämnades att SWeiK ska försöka
anordna ett särskilt fullbruksprov så att
hundarna får en chans att prova sina fär-

Även en Bracco apporterar räv.

digheter. Som det ser ut nu är det svårt att

Jolene hämtar räven.

komma med på vorstehklubbens prov.

Foto: Tina Gavling

Du och jag husse, helgens finaste samarbete

Tydliga dirigeringar, Nina och Janko.

stod Fredrik och Choice för.

Foto: Tina Gavling

Foto: Tina Gavling
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Lägret avslutades med att lägergruppen
tackade för sig och nästa år är det nya
förmågor som får ta över. Från oss deltagare vill jag framföra mitt varma tack för
allt jobb ni har lagt ner, många av er har
ingen hund som ni aktivt tränar längre,
men att ni vill lägga ner tid och arbete på
att andra ska få ta del av den erfarenhet
och kunskap ni har byggt upp under åren
är ovärdeligt.
Tack Zandra, Sigrid, Micke, Eva,
mfl instruktörer och deltagare för ett
toppenläger!
Ser alla vilken fin fågel jag har,
Möngke vid vattenapportering.
Foto: Tina Gavling

Mycket vattenapportering vart det.

Nöjd kursledare.

Trigger med anden.

Foto: Tina Gavling

Foto: Tina Gavling
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Weimaranerlägret i Gammelkroppa
25-28/5-2017
Vid pennan Monika och Mats Wennerberg
Årets läger började lite äventyrligt med att
några av instruktörerna som skulle träna
oss fick förhinder i sista stund. Som alla i
klubben vet är vi entusiaster som älskar
våra gråa och det ordnade sig galant. Vi
tackar Eva Bjärud- viltansvarig och instruktör och våra instruktörer; Emma Pettersson, Annelie Törnqvist och Lina Owesson.
Övriga instruktörer Ingela Lindfors och
Helen Walsh som höll i intensivkursen,
Peter Book och hans fru Ewa som höll i
fullbrukskursen och Sigrid Agenäs som
grillade Bootcampkursen. Ett extra tack
till Adam Dschulnigg som dök upp som
ersättare trots att han bara sovit 4 timmar

Monika och Viktor med Aida och Wena.

på tre dygn.

Foto: Mats Wennerberg

De övriga som alltid ställer upp får vi inte

Första kvällen öppnade Sigrid lägret och

glömma, klubbens kärna samt SWeiK´s

berättade vad som gällde, vilka grupper

vänner - Helena Sjöström och Stig Erics-

som skulle träna för vem, vart vi skulle

son- viltspårläggare/domare, Zandra

träffas, vilka föreläsningar som skulle äga

Öjring som såg till att allt fungerade på

rum mm. Därefter var det gemensam mid-

plats och att alla fick hänvisning till sin tid

dag och maten var superbra. Login var be-

och plats för viltspåren, Micke Svedberg

kväm i vita sängkläder. Kan man drömma

som ordnade med allt boende och att

om bättre Kristihimmelfärdshelg? Nej det

alla fick den praktiska informationen inför

kan man inte.

lägret. Vår ordförande Torbjörn och Kadi
kom med sina gråa direkt från ett bröllop i
utlandet.
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Kompisar som väntar tillsammans.

Aida med räven.

Foto: Mats Wennerberg

Foto: Mats Wennerberg

Bland deltagarna deltog förutom weima-

skrivligt. Tina skadade vristen på en sten

raner även bracco, drent, Vorsthe, vizla

och det slutade med ett stygn. Vilken skill-

och Braque de francais. Andra raser som

nad det var att se hundarna på första och

var representerade var också afghanhund,

tredje dagen. Adam och Eva som hade vår

Siberian husky, Rhodesian ridgeback och

grupp lade hela sina hjärtan i att hitta på

Boxer. Vi hade även deltagare ända från

metoder att apporteringen på land och

Norge.

i vatten skulle funka och det gjorde det

Lägret var mycket givande. Alla gav max

med råge. De var nöjda och vi mer än så.

av sig själva, offrade sig till den grad som
”icke hundägare” skulle kunna förstå. Jag

Aida passade väldigt bra in i gruppen. Hon

med Aida hamnade i samma grupp som

kunde apportera det som flöt för långt

tre underbara tjejer, Helena, Tina och Ma-

bort eller blev mindre intressant för de

lin. De hade alla tre bracco som var mått-

andra. Därmed fick jag träna dirigering

ligt intresserade av vattenapportering

med henne. Det var dunderkul att starta

första dagen. De ville mest leka i vattnet

henne på en plats där hon inte såg fågeln

och förstod inte riktigt uppgiften. Tjejerna

och dirigera henne och få den i hand. Jag

kastade sig i det kalla vatten upp till mid-

blev så stolt över henne. Vatten tränade vi

jan och jobbade som i trans. Det var obe-

med olika typer av igångar- sandbädd, ste-
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Icon blev peppad av matte vid vattnet.
Foto: Mats Wennerberg

nar, vass, buskar, mycket branta i kanalen,

lotter och vinna mycket spännande kurser,

sankmark med direkt djupt vatten mm. Vi

utrustning och lite annat smått och gott.

tränade olika avstånd, med kastad apport
på andra sidan av kanalen. Det var så roligt. Jag förstår att allt var arrangerat spontant
Vi tränade även släpspår och dirigering på

och kanske till sista sekunden var man

land. Lydnad och stadga med Sigrid gick

osäker på om allt skulle klaffa, men jag sak-

väldigt bra. Vi fick mycket roliga övningar

nade två saker:

både med och utan störningar samt med

1: Deltagarlistan med hundförarnas och

dirigering.

hundnamn.

Ruta var en väldigt bra övning. Inte alla

2: Planerade uppgifter i alla grupper, så

sorter av vilt blev omtyckta, men det mesta

att man skulle ha koll om man ville titta på

blev levererat i hand. Vid slutet när andra

något speciellt efter avslutad träning i sin

tränade rutan tränade jag Aida att bära

egen grupp.

mink, trut och räv. Kråka däremot var svår

I öppengrupp 1 (jag var i 2) tränade min

att tycka om...

son Victor med vår andra hund Wena (2 år).

På kvällarna kunde man sitta och byta er-

Min man Mats gick som medhjälpare till

farenheter med varandra, hitta på metoder

Victor. I hans grupp var Emma och Annelie

så att allt skulle fungera nästa dag, köpa

instruktörer.
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Emma tyckte att det var ett mycket klokt

Wena skötte sig precis som övriga hundar

beslut, att jag tränade Aida och Victor

fint. Det var roligt att se hur alla hundar

Wena. Att de passar mycket bra ihop och

gjorde klara framsteg, precis som hund-

att båda gjorde sjumila steg och stärkte

förarna. Det gällde inte minst Victor som

kommunikation mellan varandra. Victor

tyckte det var helkul, t.o.m. badstund i

offrade sig också för saken och kastade sig

kanalen vid vägen.

i kanalen med kläderna och jaktkängor för

Stig Eriksson anlände sista dagen och lade

att hämta apporten Wena inte orkade leve-

ett viltspår för Wena. Provet gick bra, men

rera efter alla övningar och viltspår.

några korrigeringar gjordes så det blev ett

Övningarna började med en viltpromenad

tredje pris. Vi har tränat för lite viltspår och

där hundarnas intresse för vilt testades. Det

Wena har varit skadad flera månader, så

hade hundarna i stor utsträckning, så det

allt har sin förklaring. Det viktigaste att hon

började bra. Sedan följde stadge- vatten-

klarade av de svåraste momenten galant.

och spårövningar. Allt under mycket proff-

Klöven hittade hon och bärgade glatt.

sig vägledning av instruktörerna.

Aida med truten.
Foto: Mats Wennerberg

24

Jag är mycket intresserad av fullbruksövningar, men vågade inte riktigt anmäla mig
till den kursen. Visste inte hur pass avancerad kursen var och hur mycket de andra
deltagare/deltagarnas hundar kunde. Man
vill inte bli som bromskloss inom gruppen.
Däremot hade Ewa Book en mycket intressant föreläsning om fullbruksprov, vad
som gäller, vilka regler och svårighetsgrad.
Övningarna är mycket krävande och någon
gång skulle man vilja prova sina vingar.
Kanske vågar jag nästa år....
Som summering var det mycket lyckade
dagar. Det är alltid trevligt att umgås med
Lego visar de stora hundarna hur man gör ett

likasinnade under avspända förhållanden.

släpspår med kanin.

Det var väldigt roligt att se framstegen

Foto: Mats Wennerberg

som både hundar och hundägare gjorde.
Ett stort tack till samtliga instruktörer för
förstklassigt jobb. Nu gäller det för oss deltagare att fortsätta på egen hand med de
kunskaper/verktyg vi förvärvat på lägret.
Vi tackar Gammelkroppa Skogsskola &
Konferens ledning för att göra det möjligt
för oss att träna våra hundar och oss i så
fina marker. Vi tackar för stor omsorg och
mycket god mat.

Viktor och Wena vid vatten apporten.
Foto: Mats Wennerberg
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Ett STORT TACK till alla våra
sponsorer för generös
sponsring till lägret!
Inger Karlsson & Ingemar Roselin Fågelhundsträning
Blod-Anders Pettersson & Helena Sjöström
Snaiper’s kennel
Lindesbergs Hundcenter
Four Friend’s
Zandras Design
Bistos
Georg Khodr & Sigrid Agenäs
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