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Kommittéer
För att avlasta och effektivisera styrelsearbetet har ett antal kommittéer inrättats, Genom
inrättandet av kommittéerna så har vi även kunnat engagera fler i arbetet för
Hamiltonstövaren genom att man i kommittéerna kan ge avgränsade uppgifterna till
medlemmar utan att de behöver sitta i styrelsen.
Avelskommitté: Mårten Strömberg, Lars Olofsson, Per Nord och Franz Höbenreich
Redaktionskommitté: Clara Nutti, Christer Eriksson, Mats Gustavsson, Johanna Flinta
Tävlings och Priskommitté: Johan Tropp och Mårten Strömberg
Medlemskommitté: Krister Olsson, Clara Nutti, Pär Hägglund (ungdomsansvarig)

Rävsektion: Todd Martinsson och Fredrik Perols
Ansvarig kontaktpersoner: Roland Halvarsson
I slutet av december hade föreningen 985 st medlemmar (inkl. gratismedlemmar). Styrelsen
har under året haft 6 protokollförda möten, vidare har vi fortlöpande kontakter mellan
styrelsemedlemmar vid behov.
Årsmötet 2014 hölls i Flen med 24 medlemmar närvarande.
Ordförandens berättelse
Ser vi tillbaka på 2014 så har vi varit bra framme på alla prov. På Räv-SM 2014 som gick av
stalpen i Östergötlands Stövarklubb hade vi med två Hamilton Allmogens Axa S57421/2007
ägare Göran Klarinsson som hade full tid dag 1. Dag 2 kunde man tyvärr inte konstatera
drevdjuret. Axa slutade på en 7: e plats. Vår andra representant var Jägardalens Goa
S24011/2006 ägare Fredrik Perols. Dag 1 fick Goa tyvärr inte upp. Dag 2 gick räven snabbt i
gryt. Goa slutade på en 9:e plats. Svenska Hamiltonföreningen gratulerar.
Vi har även i år varit med på flera jakt- och hundmässor. Höga Kusten Game Fair, Fäviken
Game Fair och en ny jaktmässa i Sunne Värmland som var välbesökt. Med tanke på att det
var första gången som Sunne jaktmässa anordnades så var drygt 10 000 besökande på två
dagar väldigt bra. I slutet på 2014 var vi med på SKK´s 125 års jubileum i Stockholm 1314/12. Det är bra att vi är med och visar upp våra Hamiltonstövare.
Kvinnokampen var förlagd till Lycksele 27-28/9. I år var det 5-års jubileum och inte mindre än
6 Hamilton ställde upp på den numera årliga Kvinnokampen. Även i år blev det Kräckångers
Vilja med ägare Ingrid Björne som blev bästa Hamilton på provet, denna gång med fin 2:a
plats. De övriga placerade sig på 6, 7, 9, 10 och 11:e plats. Svenska Hamiltonföreningen
gratulerar.
Europapokalen var förlagd till Tyskland 2014. Vår representant var den numera legendariska
Stövarprofilen Ernst Bjureflo och hans duktiga Roggabäckens Daisy -08. Efter provdagen stod
det klart att Roggabäckens Daisy och Ernst Bjureflo hade kommit på en hedrande 2:a plats.
Svenska Hamiltonföreningen gratulerar.
SM 2014 anordnades av Västernorrland stövarklubb. Vi hade med tre Hamilton:
Göingebygdens Fixa S11390/2006 med ägare Tommy Blomkvist, Ina SE42052/2010 med
ägare Jonny Nylunda och Liljaskogen Urax SE29800/2010 med ägare Britta Lindgren. Bästa
Hamilton blev Göingebygdens Fixa med ägare Tommy Blomkvist på en mycket hedrande 4:e
plats. Svenska Hamiltonföreningen gratulerar.
Svenska Hamiltonföreningen anordnade 2014 ett ungdomsläger i Köttsjön i Jämtland
Ungdomslägret varade i tre dagar, och med på lägret var sex hundar och förare. SCA hade
lånat ut jaktmarker till oss. Pär Hägglund, vår nya ungdomsansvariga, hade ordnat allting på
ett föredömligt sätt. Sju ungdomar mötte upp och bäste ungdom som lyckades att skjuta
hare var Nils Elmlund för Nämndemansbo Sippa. Ungdomarna vill gärna komma tillbaks
nästa år.

Raskampen gick av stapeln i Norge 20-21 november i Buskerud Harehundklubb. De Svenska
representanterna var Hagets Kasper med ägare Mårten och Örjan Strömberg, Bjönekes Vera
med ägare Ove Bergström och Trumpetaregårdens Raij med ägare Bjarne Engström. Norska
laget bestod av R-Roma med ägare Trond Revhaug, Seppo med ägare Fredrik Lund och Jessi
med ägare Karl Johan Rimstad. Norge vann Raskampen i år och Rasmästare blev R-Roma
med ägare Trond Revhaug. Svenska Hamiltonföreningen gratulerar.
Nordiska Mästerskapet för stövare gick av stapeln i Norge 29/11 -30/11. Vi hade två
startande Hamilton, Göingebygdens Fixa med ägare Tommy Blomkvist och SM vinnaren 2013
Lålkisas Lassy -08 med ägare Ossian Nilsson. Tyvärr så hade de inte turen med sig den här
gången. Tack för att ni ställde upp på Nordiska Mästerskapet.
Unghundskampen 2014-2015 anordnades 17-18/1 2015. Ett stort Grattis till Trittbergets Pjök
och Anton Nilsson som blev året vinnare i Hamiltonföreningens unghundskamp. Tvåa blev
Stej med ägare Valdi Waher och trea blev Goldrevs Azzy med ägare Mikael Käll.
Hamiltonföreningen vill rikta ett stort tack till alla som ställer upp i både lokalklubbar och
som domare runt om i Sverige, samt Lars Olofsson och Mårten Strömberg som håller i den
numer årliga Unghundskampen.
Sist men inte minst vill jag tacka alla som under 2014 på olika sätt har jobbat inom Svenska
Hamiltonstövareföreningen. Samt alla som hjälper till med att främja Hamiltonstövaren Sveriges Nationalras.
Vid Pennan Erling Buch

Avelskommittén
Avelskommittén har under året haft ett flertal inofficiella möten som främst handlat om att
få tikägare att para, valpförmedling samt engagera och motivera hanhundsägare att starta,
röntga samt gå på utställning med sina hundar. En stor återkommande satsning är
unghundskampen som återigen lockade cirka 65 hundar till start, och där ca 25 hundar tog
ett första pris i öppenklass. Detta har gett oss fler provintresserade, nya medlemmar samt
framförallt nya avelsdjur.
Under 2015 planerar vi att genomföra fler möten både på telefon samt fysiska för att hitta
nya vägar att utveckla vår ras.
Redaktionskommittén
Föreningen har deltagit på ett antal jaktmässor för att på detta sätt visa upp oss och vår ras.
Vi har deltagit på Höga Kusten Game Fair, Fäviken Game Fair samt Sunne Jaktmässa.
I början av sommaren fick föreningen en inbjudan från SKK att delta på dess 125-års
jubileum, vilket vi tog ett beslut om i juni. Föreningens PR-ansvarige ansvarade för
planeringen av vårt deltagande och var vår representant på jubileet.
Som ett led i att synliggöra och sprida positiv information om Hamiltonstövaren har
föreningen tagit beslut att köpa en sida i varje nummer av Stövaren. Detta införs i och med
nr 1 2015.

Medlemskommittén
Medlemsantalet är oförändrat från föregående år och ligger strax under 1000 medlemmar.
Antalet valpköpare, vilka inte är medlemmar i Svenska Hamiltonstövareföreningen, har ökat
från 139 valpköpare år 2013 till 153 valpköpare 2014. Av de valpköpare som haft ett
gratismedlemskap under ett år så betalar ca. 45% ett vidare medlemskap. Således är 55% av
de som haft ett gratismedlemskap under ett år potentiella medlemmar i föreningen. Som ett
led i att värva nya medlemmar bland valpköparna som inte betalar vidare medlemskap så
skulle kontaktpersonerna i lokalklubbarna kunna hjälpa till med att kontakta dessa.
Under hösten värvade föreningen en Ungdomsansvarig som har till uppgift att utveckla
ungdomsarbetet. Som ett första initiativ så anordnades ett ungdomsläger i Jämtland.

Tävlings- och Priskommitten:
Uttagningsreglerna för Raskampen har ändrats fr.o.m. detta verksamhetsår så att följande
hundar som tas ut:
Bästa hund i elitklass under föregående säsong. Uttagning av bästa hund i elitklass görs efter
anmälan till Svenska Hamiltonstövareföreningens vandringspris för Elitklass.
Bästa Hamiltonstövare på SM under föregående säsong.
Bästa hund på föreningens unghundskamp under föregående säsong

Vinnare av vandringspriser för jaktåret 2014-2015
Bästa unghund
SE50233/2012 RR SEJCH Trollmyrbergets Raja
Ägare: Clara Nutti, Hammarstrand
Bästa öppenklassprov
SE50233/2012 RR SEJCH Trollmyrbergets Raja
Ägare: Clara Nutti, Hammarstrand
Bästa elithund
SE48429/2010 RR SEJCH Joreälvens Ita
120/61, 120/66, Västerbotten
Ägare: Magnus Frisk och Marita Lindholm, Vilhelmina
Bo & Margot Ros vandringspris veterankannan
S50114/2006 RR NORDJCH NORDUCH NORD V-12, C.I.B. C.I.T Lillögdas Uffe
Ägare: Kent Viberg, Ullånger

Uttagna till Raskampen:
SE48429/2010 RR SEJCH Joreälvens Ita. 120/61, 120/66
Ägare: Magnus Frisk och Marita Lindholm, Vilhelmina
S11390/2006 Göingebygdens Fixa. 75/56, 120/58
Ägare Tommy Blomqvist, Ljungby.
SE47833/2011 Trittbergets Pöjk. 120/60
Ägare: Anton Nilsson Föllinge

Slutord
Vi i Hamiltonstövareföreningen vill tacka alla som ställt upp för föreningen under 2014 och
som på olika sätt bidragit till att vi idag kan vara stolta över våra Hamiltonstövare.
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