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Styrelsen har haft 8 protokollförda telefonmöten under året. Vidare har vi
fortlöpande kontakter mellan styrelsemedlemmar vid behov.
Den 8 Maj hade hamiltonstövareföreningen årsmöte i Sollefteå. Vi var en skara på 21st personer. Vi hade ett givande
årsmöte med god mat efteråt.
Styrelsen fick ett avhopp under året då Ronny Johansson sa upp sitt uppdrag.
Ordförandens berättelse
När vi ser tillbaka på 2010 så är det med viss oro, med tanke på antalet registreringar av valpar. Jag tror det var många
år sedan vi hade så få registreringar av Hamiltonvalpar. Vad kan det bero på? Dels har det varit svårt att starta
unghundar pga. för mycket snö på många ställen i landet, då snön kom mycket tidigare än på många år. Men det är inte
hela sanningen, vad är det för människor som i dag har Hamilton stövare, så kan vi nog konstatera att vi är en bit övar
50 plus i snitt. Det är klart det påverkar rasen i stort, på många ställen som tidligare varit kända som Hamilton fästen har
problemen med vargen kommit. Något vi kan fundera på är hur vänder vi denna negativa trenden för Hamilton stövaren?
Under 2010 har våra Hamilton varit med på olika tävlingar som Sm, Nordiska och två rasmästerskap. SM som i år gick
av stapeln i Gävleborgs stövarklubb hade vi med tre Hamiltonstövare på och bästa placeringen fick Lillögdas Uffe med
ägare Kent Wiberg som blev nr 4, grattis. Kjell Ytter Mojärv blev nr 9 och Anton Nilsson Föllinge nr 10.
Nordiska Stövarlandskampen gick i år i Finland. Hamiltonstövarna representerades av Tore Johansson med
Brännlandet Mina som blev nr 4 och Hans och Gunilla Karsbo med Bomarkens Zaga som blev nr 7.
Vi har under året haft flera kontaktar med Norska Hamilton ringen. Det känns bra att vi är på gång att få ett större
samarbete. Både när det gäller avel och annat som berör Hamiltonstövaren.
Jag vill passa på att framföra ett stort tack till alla som har hjälpt till i föreningen på olika sätt, och vi skall tillsammans se
till att Hamilton stövaren är att räkna med i framtiden.
Vid pennan Erling Buch.

Tidskriften
Inför det här året fanns det stora förhoppningar att få in mycket material till både vår tidskrift och hemsida. De som skulle

vara våra kuggar i detta är våra kontaktpersoner i varje län. Tyvärr så blev det som förra året lite för dåligt med inskickat
material. Vi har försökt att stötta och uppmuntra för att få in material. Några kontaktpersoner har valt att stiga av och vi
har fått in några nya som vi hoppas skall "leverera". Naturligtvis borde vi ha artiklar om fler duktiga hamiltonare än vad
som har redovisats eller skall vi vara nöjda? Vi hoppas givetvis att även Du som läser detta engagerar dej och skriver en
artikel om en duktig hund, ett roligt jaktprov, en trevlig jakt, en skicklig hundkarl eller nåt annat. Ett par rader om hur Du
väljer valp i kullen skulle vara trevligt. (Maila till ari@bodbyn.nu eller skicka ett brev under adressen i tidningen, du kan
givetvis ringa också)
Något som har blivit positivt är att samarbetet med våra norska hamiltonvänner har förstärkts. Där har vi en stor
förhoppning att detta skall utvecklas ytterligare och vi kan fortsätta att skicka material till varandra och utöka samarbetet.
Tidskriften ges ut i fyra nummer varav det sista för året är ett dubbelnummer.
Avelnämd
Under 2009 startade Hamiltonföreningen en avelsnämd. Denna nämd har under 2010 jobbat med att utveckla och
förbättra unghundsgranskningen, jobbat med förbättringar av hanhundslistan, vi hade planer på att genomföra en
unghundskamp i februari som vi tyvärr fick avblåsa pga. för djup snö, men vi planerar att genomföra den tidigare på
säsongen 2011. Vi har diskuterat former för att tillsätta en valpförmedlare vilken ska tillträda så fort som möjligt.
Nämnden arbetar fortlöpande med de avelsfrågor som dyker upp och vi hoppas på att under nästkommande år kunna
utveckla det ytterligare.
Kvinnligt nätverk
Hamiltonstövareföreningens målsättning är även att engagera fler till stövarjakt. Under hösten 2010 genomförde några
kvinnliga medlemmar i Jämtland en lyckad jaktdag med sina Hamiltonstövare. Målsättningen är att detta blir en
återkommande aktivitet och förhoppningen är att medlemmar i olika delar av landet engagerar sig i arbetet att få fler
kvinnor att börja med stövarjakt.
Under 2010 anordnades även ett elitprov för enbart kvinnliga hundägare/hundförare, vilket vi liksom
Finskstövareföreningen, hoppas kommer att öka intresset för stövarjakt bland kvinnor.
Ungdomssatsning
Det har under det gångna året varit kontakter mot unga stövarejägare på bland annat FaceBook. Man har uppsökt
skolor och informerat om stövarjakt, samt är kontaktpersoner till det nystartade ungdomsnätverket.
Stödjandet av ungdomsrekryteringen till stövarjakten är en prioriterad del av klubbens verksamhet och nödvändig för
framtiden.
Nya profilprodukter håller på att tas fram så som t-shirts och pinns så att vi hamiltonstövarägare kan få bättre tillfällen för
att tala om vår förträffliga hundras.
Rovdjursfrågan
Hamiltonstövareföreningen har under verksamhetsåret 2010 deltagit i rovdjursdebatten på olika sätt. Några exempel:
• En skrivelse lämnades till Miljöminister Andreas Carlgren, Jordbruksminister Eskil Erlandsson och Folkhälsominister
Maria Larsson i augusti 2010 med anledning av den förda rovdjurspolitiken och rovdjurspolitikens konsekvenser.
Skrivelsen var undertecknad av Svenska Hamiltonstövareföreningen, Svenska Beagleklubben, Svenska
Finskstövareföreningen, Svenska Jämthundklubben, Svenska Dreverklubben och Svenska Taxklubben. Ärendet har
därefter protokollförts vid ett regeringssammanträde den 9 september 2010 och överlämnats till "Utredningen om
utvärdering av mål för rovdjursstammarnas utveckling".
• Tillsammans med andra jakthundklubbar har Hamiltonstövareföreningen skrivit ett antal debattartiklar för publikation i
lokalpress och rikspress. Som vanligt så är det mycket svårt att få artiklarna publicerade eftersom våra åsikter inte
sammanfaller med de flesta journalisters och ledarskribenters åsikter när det gäller rovdjurspolitiken och framförallt varg.
Unghundsgranskning
Svarsfrekvensen vid unghundsgranskningen är fortfarande låg. Det har skickats ut blanketter till 381 hundar ur ca 65
kullar och det har kommit in svar från 169 st. Av dessa 169 hundar var 12st. jaktprovsmeriterad, 6 st var avlidna.
Rasmästerskapet
I år så kördes både rasmästerskapet för 2009 och 2010. Eftersom det 2009 blev inställt pga. snödjup. Provet gick av
stapeln i Strömsund i Jämtland och deltagande Svenska hundar var Bomarkens Iza Leif Svensson, Bella Bjarne
Engström och Jämtsnoans Cita Dave Jonsson. Sverige vann kampen med 12p-7p. Rasmästare blev Konnerud kollens
Pelle.
2010 års prov gick i Norska Sälbu. Deltagande Svenska hundar var Bomarkens Zaga Hans och Gunilla Karsbo,
Nämdemanbos Ronja Per-Olof och Gunilla Grundström och Spärns Storm Bengt-Ove Månsson. Tyvärr förlorade
Sverige med 1190p-1147p. och det blev återigen en Norsk rasmästare nämligen R- Roma.
Följande är vinnare av vandringspriser för jaktåret 2009:
Bästa unghund
S20361/2008 Jämtsnoans Mio 120, 62eg.
Äg. Emrik Öhlund Piteå

Bästa öppenklassprov
S20361/2008 Jämtsnoans Mio 120, 62eg.
Äg. Emrik Öhlund Piteå
Bästa elithund
S59214/2001 SDCH, int.UCH,NOJCH, Nord.UCH Spärns Storm 120, 62ep,120, 63ep
Äg. Bengt-Ove Månsson Nälden
Uttagning till ras kampen
S59214/2001 SDCH, int.UCH,NOJCH, Nord.UCH Spärns Storm 120, 62ep,120, 63ep
Äg. Bengt-Ove Månsson Nälden
S33952/2005 SJCH,SUCH Rosådalens Ross 120, 59ep,120, 63ep.
Äg. Jan Öhman Rosvik
S41559/2004 SDCH Harkullhöjdens Ida 120, 60ep. 120, 61ep
Äg Raul Nilsson
1:reserv S36975/2006 SJCH Hagets Kasper 120, 58ep, 120, 56 ep.
Mårten, Örjan Strömberg Hedesunda
2:reserv S36978/2006 SJCH Hagets Tuva
Mårten, Örjan Strömberg Hedesunda
3:reserv 29304/2007 SDCH Östansjöns Ila 120, 59ep. 96,58 ep
Äg. Per Nord Skucku
Bo & Margot Ros vpr veteran kannan
S59214/2001 SDCH, int.UCH,NOJCH, Nord.UCH Spärns Storm 120, 62ep,120, 63ep
Äg. Bengt-Ove Månsson Nälden
Slutord
Vi i Hamiltonföreningen vill tacka alla som har ställt upp för föreningen under
2010 och som på olika sätt bidragit till att vi idag kan vara stolta över våra
Hamiltonstövare.

Styrelsen, den 7 maj 2011

___________________________ __________________________
Erling Buch
Lars Olofsson

___________________________ __________________________
Örjan Strömberg
Clara Nutti

___________________________ ___________________________
Ari Forsmark
Roland Halvarsson

____________________________ ___________________________
Ronny Johansson
Johan Tropp

____________________________
Emrik Öhlund

