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Redaktörskornas ruta
Nu är första tidningen för i år ute 

till er medlemmar. Denna gång 

är det ju i digitalversion och inte i 

tryck. Tidningen har också fått sig 

ett lyft i utseendet och det får jag 

tacka Lena Ekberg för som varit 

snäll och hjälpt oss med det. Vi 

hoppas att ni gillar det nya utse-

endet. 

Som vi har skrivit tidigare så 

kommer tidningen först ut till 

er medlemmar på mail och sen 

läggs den upp på vår hemsida för 

allmänheten. Därför är det extra 

viktigt att ni har skickat in er mai-

ladress till vår medlemsansvarige 

så att ni inte missar att få den. 

Maila till: medlem@weimaraner-
klubben.se

 

Det stora i detta nummer är ju vår inbju-

dan till klubbens läger. All information 

med priser, kurser och instruktörer finns 

längre fram i inbjudan. Lägret hålls 25-

28/5 på Gammelkroppa skogsskola där vi 

även var förra året. Vi hoppas att många 

kommer och att det blir lika lyckat som 

förra året.

Jag får tacka de som bidragit med materi-

al till tidningen denna gång. Känner ni att 

ni medlemmar vill läsa om något speciellt 

får ni gärna återkoppla så vi får den infor-

mationen. Idag finns det ju många kanaler 

via internet där vi kan läsa och få fakta 

men vill ni medlemmar skriva något som 

vi kan ha med i tidningen är ju det extra 

roligt. Ni kan ju ha varit iväg på jakt, utställ-

ning eller prov och vill dela med er av er 

upplevelse. Alltid kul att läsa för oss andra 

som kanske inte hinner komma iväg.

Själv har jag det fullt upp här hemma med 

en liten kille som nu hunnit bli 9 månader. 

Kan säga att han sitter inte stilla en sekund 

och jag funderar på att skaffa koppel på 

honom. Det kryps för fullt. Sen ska han 

ställa sig upp mot allt så snart springer han 

väl ifrån mig också. Tore tycker att han är 

sisådär medans Dewin tycker Tore är stört-

skön och han skrattar så fort han ser ho-

nom. Han kanske blir en liten hundförare 

framöver. 

Hoppas ni nu får en trevlig lässtund. Hop-

pas att vi ses på lägret och sen ute på prov 

i vår. 

/Zandra
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Nu börjar det gå mot vår och vi kan lägga 

vintern 16/17 bakom oss. Vintern har i mitt fall 

varit en besvikelse på snöfronten då jag inte 

kommit upp på längdskidorna en enda gång, 

det har blivit dessto mer cykling, självklart 

med Vilja i dragsele framför. Vilja och jag tar en 

lugn vår och startar inte på vårprovet, men vi 

ses igen till sommaren och hösten.

Just nu planeras det inför att det flyttar in en 

liten tikvalp här hos oss i maj, det är så kul att 

få pilla och plocka med valpgrejer och smida 

planer om träningsupplägg och sånt roligt.

Med hopp om att träffa er alla på weimaraner-

lägret 

/Olivia

Redaktörskornas ruta

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 kontakt 

med viltkontakter och förvara vilt till 

prov som klubben annordnar. 

Är du intresserad och vill ha mer 

detaljerad information maila 

styrelsen@weimaranerklubben.se



6

Året har varit fullt av verksamhet med ett 

gediget provkalendarium. Totalt arrang-

erade SWeik fält-, skogs- eller fjällprov för 

274 ekipage under året, 146 var starter 

med våra egna raser. Vi anordnade även 

eftersöksprov med 173 starter,  av dessa 

var 138 Weimaraner eller SRHP. Och vi hade 

144 viltspårsstarter, varav 72 var Weimara-

ner eller SRHP. En nyhet för året var att ett 

fältprov, utöver KM, genomfördes som ras-

mönstring, dvs ett prov där våra raser kan 

ges företräde.

Weimaranerlägret ”återstartades” med 

väldigt lyckat resultat, vi hade rekordstor 

uppslutning med 36 deltagande ekipage 

(66 personer) i en fantastisk miljö och stäm-

ning.

Vi har fått 56 nya Weimaraner registrerade, 

till största delen från de 9 kullar med Wei-

maraner som föddes under året. Lite be-

kymmersamt är att enbart 3 av dessa kullar 

uppfyllde kriterierna för valphänvisning i 

klubbens regi.

Vi såg fina prestationer på både KM i fält 

och i viltspår. Våra hundar har deltagit med 

stor framgång på utställningar, både na-

tionellt och internationellt, och vi har även 

haft en hund som tävlat och vunnit inter-

nationella jaktprov.

Våra medlemsintäkter ökade för 4:e året i 

följd och antalet medlemmar var totalt 266.

Ordförande har ordet

Ett år som ordförande har gått, ett år som 

i helgen, närmare bestämt den 18 mars, 

avslutades med SWeiKs årsmöte. Det har 

varit ett bra och innehållsrikt år med SWeiK 

och jag är både tacksam för, och ödmjuk 

inför, att ha fått årsmötets förtroende att 

leda styrelsens arbete som ordförande yt-

terligare ett år.

Det blir därför naturligt att titta tillbaka lite 

på året som har gått innan vi tittar framåt 

igen.
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Vi genomförde en medlems- och en upp-

födarundersökning som är viktiga för vår 

fortsatta verksamhet, inte minst för den 

revidering av avelstrategin för Weimara-

ner (RAS) som kommer att påbörjas under 

detta år. Vi fick en enorm respons med över 

100 svar.

Klubbens ekonomi har väsentligt förbätt-

ras, vi hade ett positivt ekonomiskt resultat 

på ungefär 10 929 kr, efter två år med för-

luster på totalt mer än 56 000 kr.

Vi har även blivit något lite mer fram-

tidsrättade genom att ha startat SWeiKs 

facebook-sida och förnyat vår hemsida. 

Och som ett led i detta, och i enlighet med 

årsmötets beslut förra året, så kommer 

detta nummer av WeimaranerNytt distribu-

eras digitalt. Vi kommer i år att ha 3 digitala 

nr och ett tryckt julnummer. Det blir därför 

allt viktigare att vi har korrekta och uppda-

terade email-adresser till er alla.

Året som kommer är också laddat med 

aktiviteter. Jag vill passa på att slå ett slag 

för årets läger. Mer om detta finns på kom-

mande sidor. Slutligen vill jag passa på att 

tacka alla ni som ställer upp och på olika 

sätt hjälper till att skapa den verksamhet vi 

har, ideellt och ibland med alldeles för liten 

visad uppskattning. Ett stort tack från oss 

alla, till er som får allt detta att hända!

Torbjörn
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JAKTPROVSKALENDARIUM 
VåREN 2017

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.

DELADE JAKTPROV ordinarie:

Datum     Plats Provtyp  Arrangör Domare         Ansvarig och/eller provledare   Max start

170401   Enköping Fält      SWeiK Ted Karlsson            Micke Svedberg      12
170401   Lofsdalen Fjäll      SBnK Lennart Berglund     Ulf Rickardsson/Anna Norén    12
170401   Älviksholm Fält      SDPK Rolf Ryberg            Pernilla Ryberg      12
170402   Enköping Fält      SWeiK Ted Karlsson            Anders Sundvall      12
170402   Lofsdalen Fjäll      SBnK Bengt Persson           Adam Dschulnigg/Anna Norén   12
170402   Älviksholm Fält      SDPK Rolf Ryberg            Pernilla Ryberg    12
170415   Älviksholm Fält      SRBS Rolf Ryberg            Pernilla Ryberg    14
170416   Älviksholm Fält      SRBS Rolf Ryberg            Pernilla Ryberg    14
170428   Klimpfjäll Fjäll      SBnK Ulf Rickardsson         Maria Hörnlund    12
170429   Abisko Fjäll      SBnK Erling Vikman            Åsa Mäkitalo    12
170429   Klimpfjäll Fjäll      SBnK Ulf Rickardsson         Maria Hörnlund    12
170430   Abisko Fjäll      SBnK Erling Vikman            Åsa Mäkitalo    12
170430   Klimpfjäll Fjäll      SBnK Ulf Rickardsson         Maria Hörnlund    12

Anmälan till ordinarie prov skall vara genomförande klubb tillhanda senast 4 veckor före provdagen. 
Då skall även avgiften vara inbetald på genom förande klubbs bank/plusgiro.

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

Anmälningstider för särskilda prov: kontakta klubben.

Anmälningsuppgifter och kontaktpersoner hittar ni på 
www.specialklubb-skf.se

Foto: Jocke Nordell
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Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar
inbjuder till

officiell utställning
den 21 maj 2017

på Hässleholmsgården, Hässleholm

i samband med Nordskånes KK’s internationella utställning

Domare: Gitte Finnich Pedersen, Danmark

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 2 maj 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 på Hässleholmsgården!
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Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar
inbjuder till

officiell utställning
den 10 juni 2017

på Siljansvallen, Leksand

i samband med Dalarnas KK’s nationella utställning

Domare: Torbjörn Skaar

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 22 maj 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 på Siljansvallen!
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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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Träningen under lägret sker i små grupper 

som hålls samman under lägerdagarna, 

det som skiljer från tidigare år är att ni 

kommer att ha samma instruktör under 

hela lägret i år. Observera att det kan bli 

ändring av kursledare i grupperna valp/

unghund/öppenklass beroende på hur 

många anmälningar det kommer in till 

varje kurs. Blir det ändringar kommer 

de deltagande bli informerade om detta. 

Grundlydnad inklusive dirigering, apport-

kommando, apportering på land och i 

vatten, släpspår och fritt apportsök finns 

med på programmet för alla grupper, 

anpassat till rätt nivå. Det kommer också 

finnas möjlighet att gå viltspårsprov, detta 

ska ni anmäla när ni anmäler till lägret.

Målsättningen är att vi skall ha väldigt 

roligt tillsammans och att alla skall få hjälp 

att ta ett stort steg framåt i sin träning och 

få med sig många idéer för fortsatt träning. 

Weimaranerlägret är SWeiKs största aktiv-

itet under året.

Incheckning sker på torsdagen 25/5 

mellan 14-17. Vi börjar med en informa-

tion kl 18. Efter den äter vi en gemensam 

middag. Kostnad för den är 80 kr, skriv i er 

anmälan om ni vill delta på middagen.

Sista anmälningsdatumet är 20/4 och det 

är först till kvarn i kurserna. Lägsta ålder 

på hund som ska delta i aktiviteter på 

lägret är 4 månader

Anmälan och frågor görs till 

weimaranerlagret@weimaranerklubben.se

WEIMARANERLÄGRET 
25-28 MAJ 2017

Foto: Katarina Abrahamsson

SWeiK har nöjet att bjuda in alla nya och 

gamla medlemmar, allt från små valpar till 

veteraner, oavsett utbildningsnivå, målsät-

tning och intresse till det årliga weima-

ranerlägret i Kristi Himmelsfärdshelgen 

25-28 maj 2017.  Även andra stående 

fågelhundsraser är välkomna. Medlem-

skap i SWeiK 350 kr ska lösas av alla 

deltagande. Lägret kommer att hållas 

på Gammelkroppa Skogsskola (www.

gammelkroppa.se) som ligger utanför Filip-

stad i Värmland. Det här blir elfte året som 

lägret genomförs och vi hoppas på många 

deltagare med intensiva träningspass och 

mycket socialt umgänge. Alla kan vara 

med! Boka in den helgen redan nu, och 

dra med dina hundkompisar. Vi lovar att 

det blir härliga dagar! 

Grundtanken med weimaranerlägret är 

att vi skall träffas och lära av varandra. 

Huvuddelen av instruktörerna är aktiva 

SWeiK-medlemmar med stor erfarenhet 

av att träna och leva med weimaraner. 
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Boendet kommer vara på Gammelkroppa Skogsskola där vi tillsammans äter, har 

samling för träning och olika kringaktiviteter. Det finns singelrum och dubbelrum. 

Platser för husvagn och tält finns, dock är platser med el för husvagn begränsat 

till 7 st.

WEIMARANERLÄGRET 
25-28 MAJ 2017

Boende

Boende enkelrum
Tor-sön (3 nätter)
 inkl helpension

2.695 kr

Boende dubbelrum
Tor-sön (3 nätter)
inkl helpension

2.515 kr/ person

Husvagnsplats inkl el 120 kr/natt

Frukost 60 kr Lunch 85 kr Middag 80 kr

Extra natt inkl frukost 650 kr

Foto: Katarina Hansson
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inlärning fungerar, förståelse för hundens 

signaler samt vikten av ett gott ledarskap.  

Vi lär oss hur vi ska få våra hundar att 

fungera i vardagen och under jakt. Målet är 

att få en hund som stannar på kommando 

och sitter kvar till annat kommando ges, 

oavsett retningar. 

Vi lägger grunderna till att hunden ska bli en 

pålitlig och glad apportör. Med på schemat 

ligger även att introducera avanceplattan. 

I slutet av kursen kommer vi att prova på 

släpspår och vattenapportering på den nivån 

som deltagarna ligger Pris: 2.000 kronor per 

hund.

Kursledare: Ingela Lindfors & Helen Walsh.

5. Fullbrukskurs: Svenska Vorstehklubben 

har en provform som heter ”fullbruksprov” 

som testar hundens kvalitet som allround-

jakthund. Fullbrukskursen omfattar intro-

duktion till fullbruksmomenten och tips 

om hur momenten byggs upp. För att få ut 

något av fullbruksträningen behöver appor-

teringen vara befäst. De flesta momenten 

i träningen handlar om apportering på 

olika sätt och i olika sammanhang, och om 

apporten inte sitter så kommer träningen 

inte att bli meningsfull. Vill du testa nya 

utmanande övningar med din hund så ska du 

prova detta. Kursen lämpar sig inte för unga 

hundar. Pris: 2.400 kronor per hund.

Kursledare: Peter Book.

VI ERBJUDER 5 OLIKA 
DELTAGARFORMER
1. Valpar och unga hundar 4-18 mån: 

Denna kurs vänder sig till dig som har en 

yngre hund och vill sätta igång din träning. 

Ni kommer att testa lydnad, släpspår, vatten. 

Hundarna kommer få bekanta sig med olika 

vilt och möjlighet att få prova på viltspår. 

Även lite utställningsträning kommer att 

erbjudas. Pris: 1.400 kronor per hund. 

Kursledare: Lina Oweson & Eva Bjärud

2. Vuxna hundar: Kursen riktar sig till dig 

som ska eller har startat eftersöksgrenar 

i öppenklass. Ni kommer ha omväxlande 

träning i grundlydnad, apportering på land 

och i vatten, släpspår. Ni kommer få träna 

med olika sorters vilt. Pris: 1.400 kronor per 

hund. Kursledare blir antingen Ted

Karlsson eller Pernilla Ryberg beroende på 

antal deltagare.

3. Sigrids bootcamp: FULLT! 

Om du vill gå denna kurs får du vara 

beredd att arbeta hårt på lägret. Du ska 

vilja utvecklas och slipa på detaljer med 

fokusering på apportering, dirigering och 

moment som förbereder för eller ingår I full-

bruksträning. Pris: 2000 kronor per hund. 

Kursledare: Sigrid Agenäs

4. Intensivkurs för hundar 12-24 mån: 

Ni som deltagande hundförare får en grun-

dläggande förståelse för hunden. Hur 



15

TED KARLSSON / ÖPPENKLASS

Ted har tillsammans med hustrun Teresa 

haft Weimaraner sedan 2007. I flocken 

finns två weimaraner 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.

INTRUKTÖRER PÅ LÄGRET

PERNILLA RYBERG / ÖPPENKLASS

 Det är jag som är Pernilla Ryberg.

Jag driver kennel Classic Dream’s och vi 

har fyra hundar hemma på Älviksholm, två 

weimaraner & två “skäggisar”.

Jag är aktiv inom det mesta, brinner för att 

träna hund och även att jaga. Att ställa ut 

hundarna är också ett stort intresse.

Jag är domare inom eftersöksgrenarna och 

gillar att se och döma olika hundars egen-

skaper som är en viktig del i avelsarbetet på 

alla weimaraner & SRHP.

Jag har varit med på SWeiK’s läger ett 

antal år och tycker det är kul att träffa nya 

människor och se olika hundar. Med min 

erfarenhet genom alla åren båda bra och 

mindre bra kan jag vara behjälplig till de 

som behöver.

Jag är även aktiv inom SKF som ledamot 

och sammankallande i Avelskommitte’n.

Vi ses!
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INGELA LINDFORS / INTENSIVKURS

Ingelas första stående fågelhund var 

en weimaraner och hon har just nu fyra 

stående fågelhundar av rasen vorsteh. Hon 

har gått instruktörsutbildning hos Mattias 

Westerlund, Hundskolan Vision samt hos 

Jägareförbundet. Brinner för allt som har 

med stående fågelhundar att göra, både 

träning och jakt.

Målet med intensivkursen är att ge varje 

ekipage rätt verktyg att jobba med för att 

få en lydig jaktkamrat. Vi anser att vi har 

enorm glädje av en god jaktlydnad även i 

vardagen. Samarbete-Glädje.

HELEN WALSH / INTENSIVKURS

Jag köpte min första stående fågelhund 

1992, en vizsla vid namn Olivia det var 

också då som vårt intresse för jakten 

vaknade. Både min sambo och jag brinner 

för jakten över den ståendefågelhunden, 

men vi går även prov och ställer ut våra 

hundar om vi tycker att de håller måttet. 

Idag finns det en kh vorsteh i familjen och 

vi hoppas på att snart kunna utöka flocken 

med en till, vi har även haft en basset som 

vi har jagat över en mycket trevlig erfar-

enhet. Sedan ett antal år tillbaka så utbil-

dade jag mig till instruktör på Hundskolan 

Vision och har sedan dess haft ett antal 

kurser i grundlydnad, uppflogsträning 

apportering och mycket annat. Jag håller 

även privata lektioner om man har specifika 

problem man önska ha hjälp med, det är ett 

nöje att arbeta tillsammans med ambitiösa 

hundägare och deras hundar och se hur 

samarbetet växer fram. 

Jag är även aktiv inom fältfågelgruppen 

på jägarförbundetsgård  Gålö, Haninge 

kommun, där håller jag en del kurser och är 

markvisare vid fågelträningarna.
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sin hund, att skapa en god relation och få 

apporten att sätta sig. Både Peter och Ewa 

har fört hundar till första pris på fullbruk-

sprov.

För att få ut något av fullbruksträningen 

behöver apporteringen vara befäst. De flesta 

momenten i träningen handlar om apport-

ering på olika sätt och i olika sammanhang, 

och om apporten inte sitter så kommer 

träningen inte att bli meningsfull.

PETER BOOK / FULLBRUKSKURS

Peter Book är utbildad lydnadsinstruktör 

och jaktprovsdomare inom Svenska Vorste-

hklubben. Han bor tillsammans med Ewa 

och fem strävhåriga vorstrar i Roasjö, 

utanför Borås.

Första fågelhunden var en långhårig vorsteh 

1999, och sedan har det varit vorsteh för 

hela slanten, sedan 2005 mest strävhår. 

Båda är aktiva i vorstehklubben och har 

också en uppfödning i mindre skala, under 

namnet Ljungbookens kennel. Filosofin 

kring hundarna är att hunden ska fungera 

alla dagar hemma och när det är aktuellt 

förstås som jaktkompis. Med rätt inställning 

och med en tydlighet i sin relation med 

hunden behövs inga hårda tag.

Peter och Ewa jagar fågel i skog, på fält 

eller fjäll, men hundarna används också i 

eftersök och förstås som apportörer. Peter 

har i många år varit intresserad av fullbruk-

sprov, både som provform men också som 

träning. Fullbruksträning är ett roligt och 

effektivt sätt att träna tillsammans med 

LINA OWESSON / VALP & UNGHUND

Jag bor utanför Stockholm. Har haft weima-

raner i snart 10 år, som jag tränat för 

praktisk jakt och jaktprov. Nu har jag en 

weimaraner och en irländsk setter hemma. 

Jag försöker träna min weimaraner så 

mångsidigt jag kan, så hon kan användas 

som den allroundhund hon är. Jag har varit 

aktiv inom klubben de senaste åren och 

utbildades till provledare för två år sedan.
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EVA BJÄRUD / VALP & UNGHUND

Eva Bjärud heter jag och bor i Örebro till-

sammans med mina tre katter och två 

hundar Lava och Lego.  Jag har levt med 

Weimaraner i 11år och varit med på nästan 

lika många läger. De förstå åren var jag med 

och tränade med Lava men under senare 

tid har jag helt ägnat mig åt att hjälpa till 

under lägerdagarna.  Viltboden med dess 

invånare har varit mitt ansvar samt lite 

hjälpinstruktör här och var.

SIGRID AGENÄS/ BOOTCAMP

Jag har haft weimaraner sedan 1998 och 

ägnat mycket tid åt att träna egna och 

andras hundar, startat på och arrangerat 

prov samt fött upp några kullar weimaraner 

under kennelnamnet Wellieson, tillsam-

mans med min man. Just nu har vi två 

weimaraner, en drever och en stövare. Jag 

tycker att det är roligt att träna med weima-

raner och har under åren plockat på mig en 

del bra knep som jag gärna delar med mig 

av.  Nu ser jag fram emot att få jobba med 

en liten grupp hundförare på lägret, som vill 

ta några kliv framåt i sin träning genom att 

få till detaljer i samarbetet med hunden!
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Intervju med Scuba´s kennel

När skaffade ni er första hund? Vad 
var det för ras? Hur kom det sig att 
det blev just den rasen?
I Nickes barndomshem har alltid funnits 

hundar: collie, grand danois, schillerstövare, 

blodhund m fl. Nickes far hade en väldigt 

duktig schiller, ”Ricke”, som är omtalad än 

idag. Under senare år kom det att finnas di-

verse retrievers på gården.

När Anci var liten önskade hon sig en egen 

hund, ”en så´n som pappa hade när han var 

liten, en foxterrier…” men någon sådan blev 

det inte. Hon fick en plysch-hund som hon 

lekte hundutställning med. Hon fick nöja sig 

med att låna grannarnas hundar som ”pro-

menad- och lydnadsobjekt”. När hon var 13 

år köptes den första hunden till familjen, en 

blodhund. Vilken lycka! På den första utställ-

I detta numret besöker vi Scubas kennel på Öland som drivs av Anci och Nicke 
Niklasson. De har haft weimaraner i många år och har fött upp hundra valpar. 
Här får ni läsa lite mer om deras filosofi

Anci och Nicke med hundarna ”Carma”, ”Terra”, ”Pimm” och ”Posh”. 

Foto: Lena Palmgren.
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ningen fick han cert och BIM och Anci var 

stolt handler. ”Poppe” var en härlig kompis 

under 13 år. Senare, när Anci var kennelflicka 

fick hon sin första egna hund, en amerikansk 

cockerspaniel. Hon var leveransklar samma 

dag som Anci och Nicke flyttade ihop. 

Vad var det som fick er att skaffa 
weimaraner? 
Vi letade efter en lite större jakthund; en 
hund med mer motor och go. Vi kikade lite 
på chesapeake bay retriever, men fann inga 
hundar som tilltalade oss. Anci var på trimkurs 
för amerikansk cockerspaniel och pratade lite 
med kursledaren, Magdalena  ”Lina” Karlsson 
Disodil´s kennel. Hon berättade att hon hade 
en weimaranerkull på gång. En tid senare 
ringde Lina och sa att valparna var födda och 
vi var välkomna att komma och titta. Vi föll 
pladask - detta var vad vi letat efter! Några 
veckor senare fick vi hem henne, hon som 
skulle bli vår första men inte sista: LP I SUCH 
SJCH DKUCH INTUCH Disodil´s Metall Jacket. 
Hennes tilltalsnamn ”Asti” fick hon efter ett 
gott sött bubbelvin med god och distinkt ef-
tersmak - precis som hon. Vi har aldrig ångrat 
oss att vi köpte weimaraner!

Hur och när började er hundupp-
födning? Hur kommer det sig att ni    
började och hur kommer det sig att 
ni fortsatt?
Att låta ”Asti” gå i avel kändes aldrig främ-

mande, hon var en mycket bra hund och 

levde upp till våra höga förväntningar - både 

mentalt, exteriört och jaktligt. Vi trodde att 

hon skulle bli en god mor åt sina valpar och 

SCUBA´S KENNEL - WEIMARANER
Weimaraners by hunters – for hunters!

• KENNELN LIGGER PÅ ÖLAND

• SCUBA´S KENNEL ETABLERADES 1988

• STAMTIKEN I KENNELN HETER DISODIL´S        

   METALL JACKET “ASTI”

• FÖTT UPP WEIMARANER SEDAN 1993.

• 13 KULLAR OCH 100 VALPAR.

• INNEHAVARE AV SKKs BRUKSUPPFÖDAR              

   PRIS

• SWeiKs BRUKSUPPFÖDARPRIS I BRONS,                                                                                   

   SILVER OCH GULD HÖGRE VALÖR.

• SWeiKs BRUKSAVELPRIS I 4x BRONS, 

   3x SILVER OCH 2x GULD.

• SWeiKs VP ÅRETS BRUKSUPPFÖDARE 2004,  

   2006 OCH 2009.

Anci & Nicke Niklasson
Gröndalsvägen 16
SE- 38750 Köpingsvik
+46 485 72333
anci@scubas.se

www.scubas.se
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att hon skulle nedärva alla sina goda sidor till 

sin avkomma. Med facit i hand vet vi att det 

blev så…

Val av hane var svårt. Det var inte svårt att 

till vår första kull bestämma att det skulle 

vara en tysk hane, men sedan… Efter mycket 

gallrande i tyska hanhundslistan, många brev 

och telefonsamtal senare beslöt vi oss för att 

åka till Tyskland för att titta, klämma och lära 

känna. Fem månader senare parade vi med 

den mycket högt meriterade Cassius vom 

Münsterland, och dagen före julafton 1996 

föddes Astis första åtta valpar. Ur denna kull 

behöll vi själva en tik hemma, SUCH SJCH 

Scuba´s Barfüssige Barbara, ”Babben”. Sedan 

har det bara fortsatt… 

Hur väljer ni ut vilka tikar ni skall     
använda i avel?
Utöver allt det självklara med sundhet, men-
talitet och meriter betyder egenskapssiffrorna 
en hel del. Man skall aldrig tulla på kvalitet! 

Vad har ni för kriterier för de            
hanhundar ni använder?
De hanar som vi väljer till våra tikar måste 
matcha exteriört och mentalt. Vi dubblar 
gärna på bra fart, stil, vidd och vattenpassion.

Vad har ni för avelsmål? Hur går ni 
tillväga för att nå den målsättningen? 
Har ni några särskilda ”avelsprinciper” 
som ni följer?
Vår målsättning är att alltid avla på sunda 
och högt meriterade hundar. Vi anser att en 
weimaraner ska kunna fungera som en famil-

jemedlem, kunna jaga, vara frisk och vacker. 
(Å andra sidan - en duktig hund är en vacker 
hund.)
Vi tycker att det är viktigt att få ett skriftligt 
objektivt bevis på att de är just så här. Man 
kan skryta om sina hundar, tala om hur otro-
ligt duktiga, vackra och trevliga de är, men vi 
anser att om man inte har papper på detta, så 
är alla ord utan värde. Varför inte bevisa allt 
detta? Som valpköpare är det den enda ga-
ranti för att föräldrarna till den efterlängtade 
valpen verkligen fyller kraven för hur en wei-
maraner skall vara! Det är det minsta man kan 
begära. Priset för en valp med dåliga anlag är 
lika högt som för en valp med goda anlag och 
som bekant kostar försäkring och foder lika 
mycket oavsett hund.
Ålder är en faktor vi värderar högt. Vi menar 
här avelsdjurens föräldrar och kullsyskon och 
längre bak i stamtavlan. Lever de än, eller hur 
gamla blev de? Dog de av naturliga orsaker 
eller fick man ta bort dem i förtid? Och varför 
det i så fall? Därmed inte sagt att en hund 
får bli för gammal, men den måste ha levt 
ett friskt och sunt liv och uppnått en akt-
ningsvärd ålder utan större krämpor. Detta är 
något som valpköpare uppskattar. De köper 
ju inte en hund som de kan ha 3-5 år för att 
sedan tvingas ta bort den p g a någon mystisk 
åkomma - de vill ju ha en hund hela livet!
Sist, men absolut inte minst - avkomman ska 
bli bättre än föräldradjuren. Man vill ju ha 
”allt”: sundhet i alla former och jaktbarhet får 
nog bli sammanfattningen…
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Vad anser ni om den svenska weima-
ranern idag? Hur har rasen utveck-
lats under den tiden ni varit aktiva?      
(exteriört, jaktligt, mentalt)
Den svenska weimaranern är, nu liksom då, 
ännu mycket ojämn när vi talar om exteriör, 
jakt och mentalitet.
Jakt: Lägstanivån har höjts, det finns inte lika 
många ”skoputsarhundar” idag som för tjugo 
år sedan. Däremot, saknas det fortfarande 
många riktigt duktiga kanonhundar - de be-
höver bli fler! 
Mentalitet: Mycket viktigt att vi har trevliga 
hundar som passar in i vårt samhälle. Vi stäl-
ler ju dessutom höga krav på att de ska vara 
samarbetsvilliga och hanterbara. De är ju våra 
jaktkompisar! Det är trist att fortfarande då 
och då se hundar som gått ”överstyr” och tagit 

herraväldet själv. Det är aldrig bra reklam för 
rasen. Många gånger funderar man på om 
den hunden kanske skulle haft ett annat hem 
för att komma till sin rätt?
Exteriört: Vi uppfödare är fortfarande pigga 
på att para våra fantastiska tikar med utländ-
ska hanar, total utavel. Man parar som regel 
två helt olika individer med varandra i tron 
om att man ska få ett mellanting. Så fungerar 
inte avelsarbete, utan man får hela skalan! 
Weimaranern har till stora delar blivit bättre 
exteriört men i vissa delar har man tappat; 
könsprägel, färg och pigment, korrekt hårlag 
och i somliga fall även storleksfel. Vi uppföda-
re har fortfarande många detaljer att förbättra 
till kommande generationer.

SV-03 SUCH SJCH SVCH Scuba´s Gold Strike
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Vad har ni för bild av weimaranerra-
sen och avelsarbetet i andra länder? 
Utländska kontakter? 
I det stora hela mycket goda! I och med ett 
flitigt nystande i stamtavlor och att vi använt 
många utländska hanhundar till våra kullar, 
har kontakterna med utländska uppfödare 
och ”vanliga” weimaranermänniskor utom-
lands blivit många. 
När man vänder sig utomlands för att para är 
det viktigt att man verkligen undersöker och 
hör sig för, inte bara från ett håll. Som upp-
födare har man ett mycket stort ansvar för 
sina valpar. Det är viktigt att inte bara falla för 
alla fantastiska meriter som hanhunden råkar 
ha, det är viktigt att åka och se den ”live” och 
uppleva den under både jakt och vardagsliv. 
Vi skulle aldrig komma på tanken att para 
någon av våra tikar med en osedd hane - det 
skulle ju vara som att köpa grisen i säcken! 
Hur kan man annars försäkra sig om hur av-
kommorna blir? Så kallade postordervarianter 
har aldrig imponerat oss…
Vi har hittills exporterat valpar till uppfödare/
hanhundsägare/vanliga hundägare i Norge, 
Danmark, Finland, Tyskland, Lettland, Frank-
rike, England och Ryssland. Många av dessa 
valpköpare har med tiden blivit mycket goda 
vänner. Man har alltid stor nytta av weima-
ranervänner utomlands. Våra egna utrikes-
kontakter har resulterat i ett antal egna och 
andras valpkullar. 

Hur skulle ni beskriva eran                 
idealweimaraner?
En skriven kritik skulle kunna vara:
”Hund av utmärkt typ och storlek. Vackert 
könspräglat huvud med bärnstensfärgade 
ögon och korrekt burna öron. Korrekt bett 

och tänder. Elegant hals, väl tillbakalagd 
skuldra. Tillräckligt förbröst, välutvecklad lång 
bröstkorg. Korrekt överlinje med välmarke-
rad manke och korrekt ansatt svans. Korrekta 
vinklar fram och bak. Utmärkta starka tassar 
med korrekta långa rastypiska mittentår. Ut-
märkt päls, bra behåring och vacker grå färg. 
Bra pigment som harmonierar med färgen. 
Rör sig vägvinnande med bra steglängd och 
påskjut. Trevlig, glad och öppen mentalitet.”
Eller ännu hellre:
”Jagar med utmärkt fart och vidd. Utmärkt 
revidering. Finner fågel. Står stramt. Reser vil-
ligt på order. Respekterar flog spontant. Lugn 
i flog och skott. Gör en utmärkt apport. Finner 
under dagen flera fåglar som den hanterar all-
deles utmärkt. En hund som jagar bra under 
hela dagen och inte mattas. Förtjänar mycket 
väl sitt förstapris!”

Finns det någon weimaraner(ej egen 
uppfödning/ägo) som ni tycker är/var 
särskilt bra och varför?
Vi har under åren träffat många härliga hun-
dar, många bra hundar på lite olika sätt. Den 
weimaraner som betytt mest för oss är gamle 
”Buster”, LP SLCH SL(ELIT)CH SV-92 Rhannigal 
Ghostbuster (”Astis” pappa) eftersom det var 
hans ”fel” att vi föll så för rasen. En helt un-
derbart vacker hund, duktig som få, klok och 
med en makalös utstrålning. Får man en hund 
som han, så kan man skatta sig lycklig - en 
hund på miljonen!
Det finns flera stjärnor värda att nämnas i 
sammanhanget: MultiChampion MultiWinner 
The Rise and Grayshar Royal Heir (pappan till 
vår F-kull). Denna hane hade en oerhört stabil 
mentalitet och han var inte bara vacker utan 
även talangfull. MultiChampion Grim (pap-
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Våren 2015 hämtade vi hem vårt ”barnbarn”, lilla ”Undra”. 

Hon är vår valp ”tillbaka” efter en export till England. 

I stamtavlan heter hon Woksebs Under The Mistletoe.

”Carma” som unghund. SV-03 SUCH SJCH SVCH 

Scuba´s Gold Strike. Foto: Anci Niklasson.

Nicke och Gissa - SEUCH DKUCH CIB 

CIE Scuba´s Number One Hundred. 

Foto: Anci Niklasson.

pan till vår G-kull och till vår egen ”Carma) var 
också en hund vi minns med värme. Han var 
en naturbegåvning och väldigt samarbetsvil-
lig, vilket han nedärvt till sina avkommor. Vi 
får i detta sammanhang inte glömma bort 
två andra härliga hundar, MultiChampion 
Landsbygdens Retur (pappan till vår K-kull) 
och MultiChampion Fly Me To The Moon von 
Silberweiss Jäger (pappan till vår N-kull). Båda 
dessa sistnämnda är goa härliga jaktkamrater 
med en mentalitet som är helt fantastisk. 
Det finns flera hundar som är värda att näm-
nas - men någonstans sätter man ju punkt…

Om ni fick tre önskningar att             
använda i weimaraneraveln; vad 
skulle ni be om?
För hela weimaranersverige: mer jaktlust, 
stabilare mentalitet och ärlighet!

Vilket är ert bästa hundminne?
Det finns så många härliga minnen och då 
blir det svårt att välja det bästa… Vi minns 
när ”Asti” blev Sveriges första jaktprovscham-
pion, när ”Babben” tog sin tredje elit-etta, när 
”Carma” blev dubbelchampion, när ”Terra” 
blev Sveriges yngsta jaktprovschampion 
(två år och 3 mån gammal), när ”Carma” och 
”Terra” tog första- och andraplaceringarna i 
elitklass på KM/WM, när ”Gissa” blev Weima-
ranermästare - och då pratar vi bara jaktprov! 
Visst minns vi också många stora framgångar i 
utställningsringen… 
Det finns så många goa, glada minnen till-
sammans med hundarna. Man kan bli minst 
lika glad av minnet när förväntansfulla valp-
köpare hämtade sina bejbisar. För att inte tala 
om alla fantastiska vänner man fått under alla 
dessa år!
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Vilket är ert svåraste hundminne?
Det är alltid svårt när man måste ta farväl av 
en kär och trogen gammal vän. Man vet ju, 
när man skaffar sin hund, att den dagen alltid 
kommer. Och den kommer alltid för fort…

Finns det något under er tid som 
uppfödare som ni skulle ändra på om 
ni fick möjlighet att göra om det?
Nej, det finns nog inget vi ångrar!

Vad är ni mest stolta över med er 
uppfödning?
Våra fantastiska valpköpare, såklart! Vad 
vore vi utan dem? Tack vare dessa underbara 
människor har vi idag flertalet champions och 
hundar som bevisar våra hundars användbar-
het i skog och mark.
Scuba´s Cragganmore, exporterad till Tysk-
land som parningsvalp, blev pappa till bl a 
en kull som tilldelades det hedervärda priset 
”Züchterehrenpreis”. Det känns oerhört bra 
att kunna tillföra något till rasens hemland!

Nämnas bör också några av hundarna ur 
vår  I-kull: Scuba´s Inspiration of Quadet, vår 
export till England. Hon är den första svensk-
födda weimaraner som blivit placerad på 
Crufts och mor till den engelska tvåfaldige 
KM-vinnaren i fält. Dessutom finns det nu-
mera talangfulla barn och barnbarn till henne 
i Sverige! Det är inte bara ”Viby” ur vår I-kull 
som visat sig vara en fantastisk nedärvare av 
god mentalitet och jaktlust, utan även hennes 
härliga kullsyskon: MultiChampion Scuba´s 
IW Harper, ”Harper”, är en av Frankrikes högst 
meriterade hanar. MultiChampion Scuba´s 
Inchmurrin, ”Kaiser”, en härlig hane som läm-
nat avkommor med fart och stil och är pappa 
till den första svenskfödda weimaraner som 
blivit internationell jaktprovschampion: Mul-
tiChampion Snaiper´s Luke. ”Luke” kommer 
att ingå i det svenska landslaget på europacu-
pen för stående fågelhundar i år. 
Fast vi är också väldigt stolta över våra egna 
dubbelchampions - ”Babben”, ”Carma” och 
”Terra” - som axlar ”Astis” mantel…

SEUCH SEVCH VDH-Sieger Rostock 2011 CIB 

Scuba´s Itchy Bitchy. 

Foto: Anci Niklasson
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Hur ser er uppfödningsverksamhet ut 
idag? Omfattning/antal kullar/raser 
osv.
Vi har idag fyra tikar här hemma: SEUCH 
SEVCH VDH-Sieger Rostock 2011 CIB Scuba´s 
Itchy Bitchy (född 2006), SEUCH SEJCH 
Scuba´s Kiss The Boys Goodbye (född 2008), 
SEUCH DKUCH CIB CIE Scuba´s Number One 
Hundred (född 2013) och Woksebs Under The 
Mistletoe (född 2015). 
Vi har sedan 1996 fött upp 13 kullar weimara-
ner, 100 valpar. Vi tar en kull då och då. Nu är 
det snart fyra år sedan och det är dags för en 
ny liten kompis här hemma.

Vilket råd skulle ni ge en nybliven 
uppfödare av weimaraner?
Se till att meritera dina avelsdjur. Det är valp-
köparens enda garanti för att föräldradjuren 
motsvarar till rasstandarden, både när det gäl-
ler jakt och exteriör. 
Förhoppningsvis har du en erfaren uppfödare 
till din fantastiska tik som du har för avsikt att 
använda i avel. Hen kan säkert ge dig många 
goda råd. Men! Lyssna även på andra, man blir 
aldrig fullärd lika lite som man blir expert över 
en natt. Andras erfarenheter behöver inte bli 
dina. Bolla gärna dina idéer med någon utom-
stående.
Lyssna inte på skvaller och skitsnack. Rykten 
kommer och går, endast avundsjukan består! 
Avundsjuka har förstört mycket för många. Ta 
själv reda på fakta och utgå från källan. Kom 
ihåg att ärlighet varar längst! Var öppen och 
ärlig, och ställ många frågor till dig själv. Är 
min hund en så bra hund med bra egenska-
per att den ska gå i avel? Alla hundar är inte 
ämnade för det. Kommer valparna att fylla 
kraven för mina mål? Utvärdera ditt avelsre-

sultat - vad blev bra och mindre bra? Vad ska 
jag bättra på i en eventuellt ny kombination? 
Ärlighet är alltid viktigt, både mot sig själv 
och inte minst mot sina valpköpare.
Tror jag så mycket på kombinationen att jag 
själv skulle vilja ha en valp därur? Om inte, 
avstå att para. Planlös avel gagnar ingen! 
Lika lite som att inte kunna se längre fram i 
tiden än en enda generation. Hundavel är ett 
kulturarv vi fått att förvalta, och det gäller att 
förvalta det väl för kommande generationer.
Det kan ibland vara svårt att hitta rätt valpkö-
pare. Man måste vara beredd att eventuellt bli 
kvar med någon eller några valpar. Är du det? 
Eller, att få tillbaka en hejdlöst vild ettåring 
”på grund av ändrade familjeförhållanden”. 
Har du en buffert för ett eventuellt kejsar-
snitt? Många tror att man genom att ta en kull 
valpar tjänar stora pengar och tankar om att 
renovera köket eller installera centraldamm-
sugare i huset poppar upp i skallen. Detta är 
en utopi, det kan nog alla seriösa uppfödare 
intyga! Att spekulera i ofödda valpar, hur 
mycket pengar de skulle kunna inbringa hus-
hållskassan, det gör man bara inte!
I vått och torrt - i med- och motgång - kom-
mer du att finnas där? Är du beredd på det? 
Att ta ditt ansvar? Det måste du vara, det är 
din skyldighet!Avel och uppfödning är svårt, 
men fantastiskt kul! Många skratt och tårar 
har man delat med sina valpköpare och det 
har varit värt varenda sekund! Vad skulle vi ta 
oss till utan våra weimaraner?!
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Vem är du?
Jag heter Ann-Sofi Olsson kommer ursprung-

ligen från Värmland vilket hörs mycket väl 

ibland. Bor sedan 2011 i Enköping tillsam-

mans med min sambo Thomas och vår wei-

maraner Ace 3 år. Delar av min familj bor kvar 

i Värmland som tex min son och sonson Isaac 

på 4 år som jag besöker så ofta jag kan. Jag 

har även en dotter som bor i Göteborg.

Medlemsintervju

Medlemsintervjun denna gång 
har vi gjort med Ann-Sofi Ols-
son. Hon har haft weimaraner 
sedan 2004. Hon är en värmlä-
ning som nu har flyttat söderut 
till Enköping. Här kan ni läsa om 
henne och hennes weimaraner 
Ace.

Vad har du för hund/hundar?
Min första egna hund var  Soft Coated whea-

ten Terriern Milou som jag köpte 1992 med 

honom vaknade intresset för hundar och 

efter det har jag alltid haft hundar kring mej, 

som t.ex. en Basset Petit vid namn Roland aka 

Tjolle visserligen inte var min egen men han 

Ann-Sofi med Ace efter ett viltspår.

Foto: Ann-sofi Olsson

Tjolle och Nemo.

Foto:Catarina Jostéus
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levde i många år tillsammans med min dotter 

i Göteborg så vi träffades mycket genom åren. 

I september 2004 träffade jag min första 

weimaraner som kom från Classic Dream´s 

kennel. Nemo som han hette och jag klickade 

verkligen med varann från första stund och vi 

var i stort sett oskiljaktiga fram till dess han 

gick bort alldeles för tidigt 9 år gammal.

Med Nemo reste jag runt i landet och även till 

Norge och Finland på utställningar.

Han fick ganska många titlar i stamtavlan bla 

så fick han titlarna C.I.B och C.I E och han var 

även Nordisk utställningschampion. Efter ett 

par  år som ”hundfria” kändes det tomt så jag 

tog kontakt med en uppfödare av Vorsteh och 

lilla ”Älsa” flyttade in men tyvärr kom hon jag 

inte så bra överens så hon fick flytta till en an-

nan familj. 

Men efter ett tag så tyckte min sambo att 

det saknades något grått i vårt hus och då av 

en tillfällighet fanns det en weimaraner kille 

som sökte ett nytt hem och som vi åkte för 

att träffa efter nyåret 2016 nere hos Katarina 

o Jonas i Kristianstad. Vi tyckte genast väldigt 

mycket om honom så Greyberry´s Fonal aka 

Ace följde med oss hem och jag fick en ny grå 

skugga.

Varför blev det weimaraner?
Ja det har jag frågat mej själv många gånger 

men första gången jag såg en weimaraner på 

bild såg jag en ståtlig och vacker hund att det 

sedan skulle bli den utmaning som varit för 

Älsa.

Foto: Cilla Gylen

Ace poserar.

Foto: Katarina Hansson
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åtminstone för mej  att föra denna hund på 

eftersöksprov fältprov och utställning ångrar 

jag inte överhuvudtaget.

Sedan är det även en underbar familjehund 

och bästa vän. 

Hur aktiverar du din hund?
Med Nemo tränade jag allt som gick under 

många många år för att både lära honom 

och mej själv allt som gick att lära . Förutom 

lydnad för det är tycker jag är så tråkigt fast 

jag vet att det behövs. Jag var på massor av 

prov i eftersöksgrenarna och många fältprov 

samt var på många kennelläger i Hällefors 

som kennel Classic Dream´s  anordnade där 

det tränades allt.

Med Ace har vi haft en annan inriktning då 

han har mer jaktlust i sej , så med honom har 

vi tränat mycket apport lydnad och stadga. 

Det behövs då vi har massor av Rådjur ,Dov-

hjort och framförallt vildsvin strax utan för 

dörren. Hela förra året 2016 hade vi för att lära 

känna varann så den träningen som gjordes 

då var framförallt blodspår eftersom vi bor 

på landet och har skogen runt knuten. Min 

sambo fick då dra många blodspår.

Några gånger åkte jag och Ace ner till Skå-

ne  för att träna tillsammans med övriga i 

Greyberry´s klan. Då hann vi med att ta an-

lagsprovet i Viltspår där Ace blev godkänd.

I år ska det tränas mer på viltspår så han 

förhoppningsvis tar sitt championat i det och 

eftersöksgrenarna ska vi även hinna träna på.

Vad är det roligaste med att ha en 
weimaraner?
Det roligaste är ha någon som alltid är pigg 

på att vara med oavsett vad jag/vi hittar på.

Jag skulle nog aldrig komma ut i skog och 

mark utan min gråa skugga. Ace älskar också 

att var med mej på jobbet och är väldigt om-

tyckt av kollegorna där.

Kärt återseende av kennelpappan Jonas.

 Foto: Bettina Joanna Liljeqvist
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Vad har du för mål med din hund?
Även om jag inte är jägare så tycker jag att 

det är viktigt att göra det som rasen är ämnad 

för. Min son som är aktiv jägare så Ace kom-

mer att få många tillfällen att jaga på riktigt. 

Med min förra weimaraner gick jag till 1:a pris 

med på fält till slut och jag hade tänkt det år 

som han tyvärr gick bort börjat lite smått att 

träna för att starta honom Elitklass på efter-

söksgrenarna och fält. Vårt/mitt mål med Ace 

är ju att nå så långt som det går och kommer 

vi till Elitklass vore det ju jättekul.  Någon sa 

för några år sedan   ”Man kan ju hålla på så 

länge som Ann-Sofi också”.

Hur skulle du beskriva rasen för en 
som inte är insatt?
En samarbetsvillig och lojal hund på sina 

egna villkor och som inte gör något som han 

inte har egen vinning av. Fast det är ju min 

erfarenhet av rasen eller de individer jag haft 

(kanske beror på mej?) 

Berätta om någott roligt/dråpligt el-
ler liknande som hänt med din hund/
dina hundar. 
Finns mycket men det jag tänker på är när 

jag var på första kennellägret i Hällefors och 

Nemo skulle vattenapportera och vi hade 

tränat jättemycket innan så det skulle ju inte 

vara någon match. Det sköts och fågel kasta-

des men ingen Nemo i vattnet...jaha sa den 

respektingivande Sigrid, du vet väl vad alla 

fågelhundsägare får göra i ett sänt här läge?

 Jajemen  sa jag och började klä av mej till tro-

sor /bh och kliver ner i det iskalla vattnet för 

att simma med Nemo till fågeln som låg jät-

telångt bort. Min dotter sa efteråt ”Va badade 

du före midsommar mamma?! Jodåsatt men 

jag behövde inte simma så många gånger 

med honom efter det som tur var.

Under de åren som jag varit med weimaraner  

har jag träffat så många trevliga människor 

med sina hundar och det är nog därför som 

jag vill fortsätta som weimaraner-ägare.

Vi ses säkert under året på någon träning eller 

prov.

Ace med rådjursklöven.

Foto: Ann-sofi Olsson
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Vem är du?
Jag heter Susanne Sillsten, är gift med Harri 

och vi har två barn var sedan tidigare. Mina 

är 23 och 19 år och Harris är 15 och 12. Vi 

tillbringar mycket av vår lediga tid i naturen 

eller sommartid i trädgården. Barnen har varit 

vana att alltid hänga med på en massa olika 

aktiviteter men numera blir det bara vi två 

och hunden. Vi bor i en lagom stor stad, Karl-

skoga (Örebro Län) där närheten till naturen 

är perfekt.

Hur började ditt hundintresse och 
vilka hundar har du haft?
Hundintresset har ju alltid funnits och alltid 

haft många olika hundar runt mig. Men en 

egen hund blev det först i vuxen ålder, och 

då var siktet inställt på en stående fågelhund. 

Jag ville ha en hund som man kunde träna lite 

Jägarintervju
I detta nummer intervjuade vi 
Susanne Sillsten. Susanne bor i 
Karlskoga med sin familj. I huset 
har de idag hunden Gimli som 
är Susannes tredje weimaraner 
och säkert inte den sista. 

av varje med och dåvarande sambon jagade, 

så det blev till slut den vackra weimaranern 

jag fastnade för. Då kom Tyr in mitt liv och 

med hans hjälp öppnades mina ögon för 

viltspår och jakt. Självklart var det då dags att 

ta jägarexamen och en till weimaraner skaf-

fades, Garm.

Vilka typer av jakt ägnar du dig åt?
Jagar mest skogsfågel då jaktmarken vi har är 

mycket rik på tjäder och orre. Rolig jakt men 

svårt att få till lyckade situationer. Älgjakten 

hör ju såklart till och för två år sedan sköt jag 

min första älg.

Vad jagar du med din hund?
När det jagas klövvilt är Gimli med som stöt-

hund och det funkar bra, och han har inget 

Gimli och Susanne på unghundsprov fält.

Foto: Harri Sillsten
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behov av att gå efter älg eller rådjur. Men 

oftast packar vi ryggäcken o går genom sko-

garna efter de stora fåglarna. Har ingen erfa-

renhet av det sen tidigare men det känns som 

om Gimli jobbar bra i skogen, och situationer 

blir det gott om. Gäller bara det sista som ska 

funka, oftast allt för många träd i skogen, och 

så gäller det att träffa. Ripjakt skulle jag önska 

att man kunde få till mer än en gång om året.

Varför blev det weimaraner som 
jakthund?
Vill ha en jakthund som man jagar ”tillsam-

mans” med och den otroliga personlighet 

weimaranern har är underbar. Aldrig en tråkig 

stund.

Vad tränar du med din hund?
Lydnad, apportering, eftersöksgrenarna, sök 

och spår. Finns alltid nåt att lägga energi på 

men passivitet är också nödvändigt. Saknar 

egen tillgång på fält men i skogen är vi ofta. 

Har nu även skaffat en kickbike som vi hoppas 

ska bli en bra hjälpreda i träningen.

Hur ser ditt jakt- och träningsår ut?
 Våren är såklart starten för all träning, kurser, 

läger och div. träffar, så det är bara att kavla 

upp ärmarna o påminna sig om allt man pla-

nerat. Vill vi nå våra mål måste vi ligga i, och 

be om hjälp där det behövs. Ett o annat prov 

ska vi också starta på. När hösten kommer så 

Susannes första älg.

 Foto: Jimmy Karlsson
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ska vi såklart till fjällen, sen kommer det bara 

rulla på. Jaga så ofta vi kan såklart, då mår vi 

ju som bäst alla tre.

Känns det viktigt att jaktmeritera din 
hund?
Proven blir ju lite som ett ”nödvändigt ont”, 

man vill ju såklart lyckas där så man får lite 

bevis på hur man lyckats med sin hund. Sen är 

det naturligt bra för rasen att vi alla visar vad 

de går för.

Berätta gärna om ett jaktminne du 
har, en lyckad jakt eller kanske något 
som inte alls blev som du tänkt.
Många minnen, både glada och mindre glada. 

Men bäst var ändå när Harri fick skjuta första 

skogsfågeln för Gimli. Vi var som vanligt ute 

med bössorna på axlarna när Gimli fattar 

stånd, jag går fram, skickar på avance och upp 

flyger en orrtupp. Tyvärr åt det hållet med 

mest träd så det blir inget skottillfälle. Glada 

ändå, Gimli har stannat på plats, så jag kall-

lar in och sen skickar på nytt sök åt det hållet 

vi såg orren flyga. Det dröjer inte länge innan 

han står igen så jag gör Harri uppmärksam på 

att vara beredd. Ny avance, orren lyfter, Gimli 

sätter sig självmant och skott går. Harri hade 

träffat och Gimli får avsluta sitt fina arbete 

med en apport. Lite hård i munnen men lyss-

nar på korrigeringen, sitter sen stolt med sin 

tupp. Klubbmästare 2016 i Viltspår med husse 

är också ett speciellt minne.

Harri och Gimli med orren.

Foto: Susanne Sillsten

På andjakt.

Foto: Harri Sillsten
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Vilka hundar har du hemma, vad har 
de för styrkor och svagheter? 
Just nu har vi Woksebs Thienot, aka Gimli 

som snart blir tre år. Han är en otrolig kille 

på många sätt. Mycket pratglad och har stort 

kontaktbehov. Är alltid beredd på att få jobba 

och göra nåt men som de flesta weimaraner 

är han mästare på att slappna av på de mest 

udda sätt. Känns som vi är på rätt spår med 

det mesta, vi har ju mycket att lära än, alla 

tre, men så länge vi har kul ska det nog gå 

bra. Sämsta sidan är helt klart att han kan bli 

helt okontaktbar, går helt in i sin egen värd 

med dofter o annat roligt. Oftast på fältet och 

gärna under ett prov. Nåt att jobba på alltså.

Hur skulle du beskriva weimaraner 
som ras?
En härlig jakthund som kräver mycket jobb, 

en fast hand och mycket kärlek. Otroligt här-

lig personlighet och så är den mycket vacker.

Vad är roligast med att ha hund?
Samspelet i allt. Kontakten man har utan att 

behöva prata.

Vad är ditt jakt- och träningsmål för 
i år?
Eftersom vi själva fortfarande lär oss och Gimli 
ännu är ung så är målet för i år att finslipa allt 
vi lärt oss och ha kul på vägen. Ett skogsprov 
står på önskelistan. Vi har aldrig varit med 
på ett sånt och tror att det skulle vara hans 
”hemmaplan”. Drömmar har vi.........

Gimli med kaninapport.

Foto: Harri Sillsten

Gimli på fältet. 

Foto: Harri Sillsten

Gimli apporterar and.

Foto:  Harri Sillsten
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Vi köpte oss en begagnad kickbike av en vän. Sen 
började vår träning ihop med ett gäng som också 
håller på med drag.
Vi har testat att köra en hund i taget och efter-
hand som de förstår vad det innebär har vi kopp-
lat ihop i par. Oh vi har nu även börjat köra med 
tre hundar.

Det finns även trehjuling man kan använda. Där 
har vi också kört par då det är lite tyngre för hun-
den.

I båda fallen vad gäller Kickbike och trehjuling så 
hjälper du till att kickar med en fot, hur mycket du 
behöver kicka beror helt på hur pass van hunden 
är och terräng.

Dragträning ett bra 
komplement

Jag och min man jagar med våra 5 weimaraner 
och eftersom man inte jagar året om så kände vi 
att det här med dragträning var ett bra komple-
ment till jakten.

Vi hade hört talas om dragträning då en vän till 
oss håller på med drag med sina weimaraner. Så 
vi läste på om det och tyckte att detta är ett bra 
komplement till jakten, på så viss att du kan köra 
dragträningen året om. På vintern finns det kick-
spark man kan använda sig av i snön eller skidor 
och kickbike till barmark. Det innebär en bra fys 
och konditionsträning för hunden, vilket du har 
nytta av när du är ute och jagar på fälten, fjällen 
och i skogen med din hund.

”Vi hade hört talas om dragträning 
då en vän till oss håller på med drag 
med sina weimaraner”

Sixten & Doris.

Foto: Katarina Hansson

Text: Katarina Hansson, 
Greyberry´s Kennel
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Vad gäller utrustning för dragträning med hund, 
så finns det jätte mycket att välja på. Det finns 
olika prisklasser. Det man ska tänka på är att man 
har en bra dragsele som gör att hunden fördelar 
vikten rätt och inte får skav. Det finns lite olika bra 
märken, Björkis, Non-stop och Zero-Dc har många 
olika selar att välja på och tolklinor. Vad gäller cyk-
larna så finns det många olika märken att välja på.

Du kan träna och tävla drag med vilken ras som 
helst, även blandraser. För att tävla behöver man 
tävlingslicens – grönt kort. På tävling så delas 
hundarna in i tre olika grupper som tävlar inbör-
des, ungefär som ”small”, ”medium” och ”large” 
i agilityn. Indelningen är dock inte gjord efter 
storlek på hund och den är ganska gammalmodig 
men så ser det ut idag iallafall.

Grupp A: Den snabbaste gruppen. Här tävlar 
stående fågelhundar och blandraser. Blandraserna 
hamnar i den här gruppen därför att de oftast är 
specialavlade på sina fartiga egenskaper, till ex-
empel att man korsar husky med greyhound och 
fågelhundar. Men även en blandras chihuahua-
papillon hamnar i denna grupp.

Grupp B: Alla renrasiga hundar utom stående 
fågelhundar, siberian husky och dobermann. Här 
tävlar grand danois mot chihuahua. Denna grupp 
är i regel den grupp där hundarna går långsam-
mast. Det kan också vara den grupp där det är 
lättast att konkurrera, om du har en långbent 
renrasig hund som inte är stående fågelhund.

Grupp C: Siberian husky och dobermann. Jag har 
ingen aning om varför just dessa hamnat här men 
jag tror det har med farten att göra. De är oftast 
lite snabbare än b-hundarna men betydligt lång-
sammare än a-hundarna. 

Som sagt det är ett bra kompliment till jakten och 
hundarna tycker det är skoj!

 Katarina med Sixten & Ella. 

Foto: Jonas Hansson

Jonas med Ella,Sixten & Doris

Foto: Katarina Hansson


