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I slutet av december hade föreningen 1012 st fullbetalande medlemmar. Styrelsen har under året haft
8 protokollförda möten, vidare har vi fortlöpande kontakter mellan styrelsemedlemmarna skett. De
olika kommittéerna har också haft egna möten.
Årsmötet 2016 hölls i Söderhamn med 28 medlemmar närvarande
Kommittéer och ansvarsområden
Redaktionskommitté
Göran Johansson
Ansvarig utgivare, sammankallande.
Lena Wickberg
Webbmaster, Sidan i Stövaren, Medlemsblad
Johanna Flinta
Webbmaster, Sidan i Stövaren, Medlemsblad
Gert Flinta
Ledamot
Hanna Fridell
Ledamot
5 st Distrikts ansvariga
Redaktionskommittén har haft ett antal telefonmöten under verksamhetsåret. Kommitténs uppgifter
är att hålla vår hemsida aktuell, producera 3 nummer av Tidskriften varav 1 dubbelnummer samt att
producera vår sida i Stövaren. Kommittén har även tagit fram en ny folder för nya medlemmar samt
en ny folder att användas på de mässor vi deltar i 2017.

Vi har idag fortfarande svårt att få in material till dessa tre forum vilket gör att kommittén har ett
digert jobb med att få material till dessa.

Unghundsgranskning
Vilande. Arbete pågår hur vi ska kunna utnyttja de nya provreglernas unghundsklass för att göra en
granskning.
Unghundskampen
Gert Flinta
Mårten Strömberg
Lars Olofsson
Emrik Öhlund

Ansvarig Sammankallande

Tävlings- och priskommitté
Gert Flinta
Ansvarig Sammankallande
Hanna Fridell
Emrik Öhlund
Klubbshoppen- profilprodukter
Emrik Öhlund
Ansvarig Sammankallande. Materialförvaltare.
Marita Lithander
Medlemskommittén
Krister Ohlsson
Hanna Fridell
Göran Johansson

Ansvarig Sammankallande

Kommittén har haft ett antal telefonmöten. Kommittén har gjort utskick till valpköpare, Tidskriften
mm.
Medlemshanteringen sköts numera av SKK medlemsavdelning. Vi har sett att detta gör en enorm
skillnad mot den arbetsbelastning kommittén hade förut.

Mässansvariga
Göran Johansson
Erling Buch
Göran Johansson
Krister Ohlsson
Örjan Strömberg

Ansvarig sammankallande
Ansvarig Sunne
Ansvarig Elmia
Ansvarig Fäviken
Ansvarig Höga Kusten

Ungdomsansvariga
Gert Flinta
Johanna Flinta

Ansvarig Sammankallande

Rävsektionen
Todd Martinsson
Fredrik Perols

Ansvarig Sammankallande

Ansvarig kontaktpersoner
Gert Flinta

PR- och sponsorkommitté
Lena Wickberg
Gert Flinta
Örjan Strömberg
Göran Johansson
Avelskommitté
Göran Johansson
Per Nord
Karin Åström
Åke Green
Todd Martinsson
Lars Olofsson
Henrik Kåren
Johanna Flinta

Ansvarig Sammankallande

Ansvarig och sammankallande
Avelsråd
Avelsråd
Avelsråd
Avelsråd (Räv)
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Rapport från avelskommitten verksamhetsåret 2016-2017
I avelskommitten har följande personer ingått under fg års verksamhetsår: Ordf. Göran Johansson,
Lars Olofsson, Johanna Flinta, Per Nord (avelsråd), Åke Green (avelsråd), Todd Martinsson (avelsråd
räv), Henrik Kårén och Karin Åström (avelsråd).
Det har genomförts två telefonmöten med avelskommitten och ett möte med ordföranden och
avelsråden. Under fg år har vi diskuterat vilka ändringar vi vill genomföra i revideringen av de
Rasspecifika avelsstrategierna RAS. Vi vill gå mot att det ska vara en maxgräns av antal valpar per
hane istället för max antal kullar. Vi har också lagt in en text gällande Ep – att ta i beaktande hundens
ålder när ett Ep liknande anfall för första gången sker. Är hund över 5-6 år vid debuterande epliknande anfall bör hunden inte ovillkorligen stängas av för avel då det kan vara andra fysiologiska
orsaker som utlöst det epilepsiliknande anfallet.
Per Nord och Karin Åström har genomgått SKKs utbildning för avelsråd. Avelsråden har under året
haft kontakt med varandra när någon ger en rekommendation så att vi lätt kan följa varandras
rekommendationer och få en enhetligare linje. Avelsråden har tillsammans ca 63 förfrågningar från
tikägare gällande val av hane. Tyvärr har flera icke parats då löp har dröjt ut mm.
Vi har avslutat handhundslistans väntelista och har enbart en lista med aktuella hanar.
Vi vill uppmana tikägare och hanhundsägare att bedriva ett avelsarbete som gynnar hälsoläget i
rasen, dvs att följa Hamiltonstövarföreningens riktlinjer gällande Ep och Hd. Det är också av vikt att
rapportera in andra svagheter som kan förekomma såsom klåda och kryptorchism eller svaga
trampdynor. Detta för att vi ska få en så bra bild som möjligt för att kunna bevara hamiltonstövaren
sund och frisk.
Ordförandens berättelse.
2016 var ett framgångsrikt år för våra hamiltonstövare. På Har-SM var det 3 hamilton med på
startlista. Deltagande hamiltonstövare var SE57964/2011 Knektagärdets Ronja ägare Tobias
Johansson blev 5:a, SE16786/2013 Lorry ägare Conny Lundström blev 6:a samt S44577/2009 Nipas´s
Sigge ägare Yngve Pettersson som tyvärr skadade sig första dagen och fick avbryta. Vår ras var även
representerade på Nordiska mästerskapet som gick i Finland. De två deltagarna var S35734/2007
Cesar ägare Tord Hedman och SE57964/2011 Knekta Gärdets Ronja ägare Tobias Johansson. Räv Sm
2017 deltog följande hundar SE51254/2011 Pavikens Axa ägare Robert Öberg slutade 6:a
S52520/2008 Pavaldens Azzi ägare Mats Karlsson o Kerstin Hansson slutade 8:a.

Unghundskampen 2016 blev återigen en stor succe. Årets resultat blev ändå över förväntan. Det blev
till slut 36 hundar som kom till start och priserna fördelades så här: 12 stycken 1:a pris, 5 stycken 2:a
pris och 5 stycken 3:a pris. Totalt 22 prisdrev viket ger en prisprocent på 61% vilket är riktigt bra. Det
visar att Hamiltonstövaren är att räkna med framöver på våra jaktprov och uttagningar.
I Har- klassen blev ställningen följande:
1:a SE31193/2015 Rosådalens Aiko äg Jan Öhman Rosvik
2:a SE29324/2013 Östansjös Nalle äg Klara Nord
3:a SE28041/2013 Goldrevs Ajja Alf Ljungberg
I Räv-klassen blev ställningen följande:
1:a SE19131/2013 Hetseryds Vissla äg Bertil Johansson
2:a SE80002/2015 Pavikens Saga äg Tore Timgren
3:a SE42762/2015 Rb-Anton äg Karin Åström
I Unghundskampen särskilt rävprov deltog 10 hundar, vilket visar att vi är på starkt framåt även på räv
specialisterna. Dom tre först placerade hundar är:
1:a
2:a
3:a

Pavikens Saga SE38002/2015, Tore Timgren.
Rackelbissjans Bertil SE29631/2013, Lars Pettersson.
Sagobygdens Vissla SE37556/2014, Göte Klarinsson.

I november hade vi den årliga raskampen mot Norge. Det blev det en jämn kamp mot de norska
hundarna vid årets raskamp. Dessvärre blev det en förlust för det svenska laget.
Bästa hamiltonstövare blev Hagets Bira som slutade på en andra plats och blev även Norsk
Jaktchampion. Cesar kom på en fjärde plats och Spjutvikens Saba kom på en sjätte plats. Det svenska
laget fick 805 poäng och det norska laget fick 848 poäng
Medlemsrekrytering har under året varit god, i och med vi har SKK som medlemsregistrator funkar
det mycket bra. Nu kan medlem direkt från vår hemsida anmäla sig och det skickas direkt till SKK som
sen skickar ut medlemskort.
Hemsidan är omtyckt och välgjord, våra tjejer som sköter den gör ett fantastiskt jobb. Vi kan bli ännu
bättre men är då beroende av att material skickas in till oss.
Vi har under året öppnat en egen Facebook sida och vid årskiftet var det ca 650 medlemmar på
denna sida.
Vi har under året deltagit på en del mässor, ett mycket stort antal människor letar sig till vår monter
för att prata Hamilton, vilket är väldigt roligt.
2016 års avelsäsong visade sig en svag men en ökning av registrerade hamiltonvalpar. På något sätt
känns det som vi inte kan klara av att leverera valpar till vad efterfrågan på Hamiltonvalpar är.
Till sist men inte minst vill vi från föreningen sida rikta ett tack till alla er som under denna säsong
både startat era hundar på jaktprov som utställning. Vi märker att intresset för våra fantastiska
hundar växer år från år och nu har även registreringarna ökat.
Göran Johansson Ordförande

Vinnare av vandringspriser för jaktåret 2016-2017
Årets Rävhund-SE51254/2011 Pavikens Axa
Bästa Unghund- SE31193/2015 Rosådalens Aiko
Bästa hund öppenklass-SE31193/2015 Rosådalens Aiko
Bästa Elitklass hund- SE31193/2015 Rosådalens Aiko
Bo & Margot Ros VPR Veterankannan-ingen sökande

Uttagna till Raskampen
SE57964/2011 Knektagärdets Ronja ägare Tobias Johansson
SE31193/2015 Rosådalens Aiko ägare Jan Öhman Rosvik
SE29324/2013 Östansjös Nalle ägare Klara Nord

Slutord
Vi i Hamiltonstövareföreningen vill tacka alla som ställt upp för föreningen under året och som på
olika sätt bidragit till att vi idag kan vara stolta över våra Hamiltonstövare.
Styrelsen april 2017
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