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Styrelsens verksamhet och organisation
Ordförande, kassör och sekreterare har utgjorts klubbens arbetsutskott och handlagt ärenden av akut
karaktär som sedan rapporterat till styrelsen för godkännande.
Ordförande och kassör har varit firmatecknare för klubben.
Styrelsen har hållit 5 protokollförda möten där de flesta har varit som telefonmöten.
Styrelsen har arbetat efter de stadgar för rasklubb inom SvStkl och av årsmötet fattade beslut.

Revisorer
Revisorer har varit Magnus Brandeskär och Håkan Holmgren

Valberedning
Erling Bush sammankallande
Krister Björkman
Conny Lundström

Ekonomi
I separat upprättad årsredovisning för räkenskapsåret 20170101 – 20171231 redovisas det
ekonomiska utfallet under perioden. Årets resultat visar ett underskott om 53,303 kronor.
Styrelsen föreslår att årets underskott överföres i ny räkning.

Medlemsrekrytering
Medlemsrekryteringen har varit framåt och vid årsskiftet var föreningen uppe i 1180 medlemmar. Vid
årsskiftet var Svenska Hamiltonstövareföreningen den största rasklubb inom SvStkl. Föreningen har
sedan årets början haft sitt medlemsregister hos SKK, vilket har fungerat mycket bra.

Utställningar
Sommarens utställningar var en stor framgång för våra Hamiltonstövare. Emil Åbergs tik Goldrevs Bea
blev ”Sveriges snyggaste Stövare” på riksutställningen i Borlänge.
439 hamiltonstövare har startats på utställning 2017. 273 hundar har bedömts till excellent, detta är
62% av de startande hundarna och 56 stycken har tilldelats certifikat.

Jaktprov.
Under året har många Hamilton startat på jaktprov, tyvärr blev det ett ganska snart slut på prov och
jakt för våra hundar norrut där snömängden satte många hundar i vila.
241 Hamilton har startat i Elitklass, 208 Hamilton har startat på Öppenklassprov och mycket
glädjande har 37 Hamilton startat i unghundsklass som är mellan 12 och 24 månader.
Endast en Hamilton hade kvalificerat sig till Har-SM vilket var S26077/2008 Bola ägare Joakim
Andersson. Grattis till er.
Hamiltonstövaren var även representerade på Qvinnokampen SE31436/2014 Rörmyrkullens Vega
bästa Hamilton med en fjärdeplats totalt på Qvinnokampen 2017. Äg. Inger Nyberg, Vilhelmina.
Under november månad hade vi den traditionella landskampen mot Norge. Samarbetet mellan den
norska hamiltonringen och svenska hamiltonstövareföreningen har börjat på ett mycket bra sätt.
Glädjande vann årets landskamp mot Norge av Sverige men endast med en poäng. 2018 års
landskamp äger rum i Norge.

Unghundskampen 2017
Unghundskampen 2017 blev en succé. 70 stycken hundar hade anmält sig till unghundskampen. Nytt
för säsongen var att unghundskampen gick under en hel vecka. Totalt kom 58 stycken unga
hamiltonstövare till start som resulterade i 13 stycken 1:a pris i ÖKL, 7 stycken 2:a pris ÖKL och 17
stycken 3:e pris Ökl. Detta ger en prisprocent på cirka 63% vilket är otroligt bra.

Mässor
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.

Stockholm Hundmässa
Föreningen har deltagit på Stockholm Hundmässa. Mässan har över 20 000 besökare under de dagar
mässan pågår. Vi är tillsamman med de övriga Svenska Stövarraserna i Svenska Stövarklubbens
monter. Montern är välbesökt och vi har möjligheten där att visa upp våra fina hundar för de
hundintresserade besökarna. Det är väldigt kul när en del mässbesökare kommer fram och säger att
Hamiltonstövaren är den vackraste hunden.

Samarbetet med norska hamiltonringen.
Under raskampen mot Norge hade Hamiltonstövareföreningen och norska Hamiltonringen ett möte
där vi diskuterade framtida samarbete för vår ras.

Hemsida
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.

Facebook
Vi har en egen Facebook sida och vid årsskiftet var det ca 1100 medlemmar på denna sida.
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

Rapport från avelskommitens verksamhetsåret 2017–2018
I avelskommitens har följande personer ingått under föregående års verksamhetsår:
Ordf. Göran Johansson, Johanna Flinta, Per Nord (avelsråd), Åke Green (avelsråd), Todd Martinsson
(avelsråd räv), Henrik Kårén och Karin Åström (avelsråd).
Det har genomförts 4 telefonmöten under året.
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 40
förfrågningar från tikägare gällande val av hane. Tyvärr har flera icke parats då löp har dröjt ut mm.
Under detta verksamhetsår har vi initierat ett fördjupat samarbete med norska Hamiltonringen. Vi
har haft två fysiska sammankomster – ett vid Hamiltonringens årsmöte i maj där Karin Åström
träffade de norska avelsråden och ett möte i Kolåsen där båda föreningarnas ordförande var på plats.
Vi har även börjat maila rekommenderade parningar till alla avelsråd både de svenska och de norska.
Hanhundslistorna håller Henrik Kårén (svenska) och Rune Sliper (norska) uppdaterade.
I april månad genomfördes en avelskonferens i Svenska Stövarklubbens där alla rasers avelsråd var
representerade. Under konferensen bestämdes att RAS ska vara färdigt för sammanställning 1/9
2018.
Vi har i januari fått tillgång till nya ”Hitta stövare” som är under utveckling men som kommer att bli
ett verkligt bra redskap i avelsarbetet när det blir färdigställt.
Vi har påbörjat arbetet med att börja använda HD index som mått i avelsarbetet och inte lyfta fram
enskilda individers status. Vi ska inte använda D eller sämre höfter men hoppas på att hanar med Chöfter lättare ska komma i avel genom detta.
Vi har genomfört den första jaktsäsongen med unghundsprov. Vi tittar nu på hur dessa ska vara till
underlag för en unghundsgranskning som ska ge en så god bild som möjligt över resultatet av vårt
avelsarbete.
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.

Vinnare av vandringspriser för jaktåret 2016–2017
Årets Rävhund: Hamiltonstövare, Malmbäckaren Foxii SE38073/2014 äg. Jesper Karlsson
Bästa Unghund: Rödstamons Lina SE31119/2016 äg. Krister Wikner
Bästa hund öppen klass: Rödstamons Lina SE31119/2016 äg. Krister Wikner
Bästa Elitklass hund: Bärimilla Kelly SE54823/2012 äg. Bjarne Engström
Bo & Margot Ros VPR Veterankannan: Ulfmyrens Mira SE44405/2010

Uttagna till Raskampen 2018
Bola S26077/2008
Bärimilla Kelly SE54823/2012
Rödstamons Lina SE31119/2016

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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