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I slutet av december 2011 hade Hamiltonstövareföreningen totalt 811 medlemmar inkl.gratismedl.

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.
Ordförandens berättelse

2011 kommer att gå till historien som ett speciellt år för våra Hamilton Stövare, vi var med på
KM DM. i olika Distrikt i hela Sverige och inte minst på SM i Kolåsen denna speciella plats i
nordvästra Jämtland. Två Hamiltonstövare hade kvalifiserat sig till SM.Kalle
Engvall Hedesunda med Hagets Tussi och Raoul Nilsson med Harkullhöjdens Ida. Och det
var inte mindre än åtta finsk stövare med så det var med spänning att man kunna följa med på
Jaktjournalens webb sida. Efter första dagen var det Hagets Tussi i ledning. Harkullhöjdens
Ida var nr fem, så våra Hamilton hade klarat sig bra första dagen. Frågan var hur skulle det gå
dag två, inte mindre än fyra hundar hade gått fullt på första dagen, men när andra dagen var
slut hade visade sig att det blev en Hamilton som vunnit SM 2011 i Kolåsen nämligen Hagets
Tussi med bra egenskaper 120/61 120/57 och på en hedrande femte plats Harkullhöjdens Ida .
Också hon med bra egenskap 84/56 120/61
Föreningen Gratulerar så väl Kalle Engwall och Raoul Nilsson till den fina prestationen era
hundar gjorde på SM i Kolåsen Vi skall helt tillbaka till SM 1998 i Rejmyre där vi också var
två Hamilton stövare med på SM. I skrivande stund har jag hört att Raoul Nilsson har varit i
Finland och taget en Elit etta på Harkullhöjdens Ida i december 2011 grattis, och att Hagets
Tussi och Harkullhöjdens Ida skal representera Sverige på EM i Österrike till hösten.
I december var det dags för Räv SM som i år var förlagt till Västerbotten . Även där var det
två Hamilton stövare med, förra årets SM i Västerbotten blev inställt då det kom för mycket
snö, dom två Hamilton stövare som var med var Göingebygdens Ruter ägare Niclas Olsson
och Göingebygdens Fanny ägare Magnus Jönsson. Det blev ett spännande Räv SM på första
dagen var det nästan som i Kolåsen inte mindre än fem hundar hade drivet tillfull tid. Så det
var med spänning att se hur det skulle gå dag två, efter förste dagen var det Finnstövar hanen
Jägarhults Banjo som ledde, men Göingebygdens Fanny drev även dag två till ett första pris,
med bra egenskaper 90-57 dag ett och 90-57 egenskaper dag två . På kvällen kunde man
konstatera att Göingebygdens Fanny hade vunnit Räv SM 2011 med Ägare Magnus Jönsson.
Hur hade det gått med Göingebygdens Ruter då? Ruter kom på hedrade sjätte plats. Med
tanke på att bägge Hamilton kommer från Göingebygdens kennel är det trevligt att vara
uppfödare en sådan dag .Ett stort grattis till Magnus Jönsson och Niclas Olsson med era
hundar på Räv SM i Västerbotten.
Raskampen 2011 var också speciell. Det svenska laget vann Raskampen med siffrorna 16-6 .
Värd för raskampen var Västernorrlands stövarklubb. Åke Holmstrand och kompani hjälpte
till så att vi kunde genomföra den raskampen. Dom hade fixat bra prov rutor och fin
förläggning. Sett med svenska ögon var det extra bra, då alla tre svenska hundar fick upp och
drev till pris. Vinnare av raskampen blev
Hagets Kasper S 36978/2006 120/63 120/61 ägare Mårten & Örjan Strömberg.
Nr 2 Rosådalens Ross S33952/2005 120/55 120/64 ägare Jan Öhman.
Nr 3 Harkullhöjden Ida S41559/2004 120/63 53/61 ägare Raoul Nilsson.

Ett stort grattis till er och era hundar.
Vi kan fundera? Hur får vi flera att jaga med Hamiltonstövare vad kan vi göra för att fler ska
välja just Hamilton? Vi hade ett möte i samband med Elmia Game Fair Jönköping maj 2011
där alla de svenska ras föreningarna var samlade till ett möte med Svenska stövarklubben. Vi
diskuterade dom vikande registreringssiffrorna för våra svenska raser, vad kan man göra åt
detta? Svenska Stövarklubben skall kontakta SKK för att se om vi kunna slippa att betala
registreringsavgiften på våra svenska hundar och anmälan på utställningar, detta har man gjort
i Norge och det har hjälpt dom Norska raser så registreringen av Norska hundar har ökat igen.
Detta är ett sätt att hjälpa till på. Sedan ska vi marknadsföra våra svenska raser bättra än vi gör
i dag, visa att vi har bra hundar både i ringen och på jaktprov.
Vi har under 2011 haft ett mera ingående samarbete med Norska Hamilton ringen, dels i form
av att avelsrådet för Sverige och Norge har haft träff i Västernorrland i samband med ras
kampen, samt har haft telefon kontakt avelsråden i mellan. När det gäller våra tidskrifter har
vi också haft utbyte av norska Hamilton ringen i form av artiklar med norska Hamilton
framgångar, det känns bra att vi är på gång med djupare samarbeta med norska Hamilton
ringen.
Erling Buch
Tidskriften
Vi kan med stolthet konstatera att det nya Hamiltonbladet i färg blev en succé då vi fått
mycket bra respons från våra medlemmar. Innehållet har utökats med fler artiklar från
Norska Hamiltonringen och fler av våra medlemmar har skickat in artiklar till bladet vilket vi
tycker är jättepositivt. 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)
Avelnämd
Under 2011har avelsnämnden utvecklat samarbetet med de Norska avelsråden på ett mycket positivt
sätt. Vi har haft två träffar med dem under året och information om avels rekommendationer samt
annan info är betydelsefull för avelsarbetet sker kontinuerligt. Nämnden har även tagit fram förslag på
nya riktlinjer för avel som tas upp som en punkt på årsmötet.
Rävsektionen
Rapport från rävsektionen
Det finns ett stort intresse för rävjakt med hamiltonstövare, inte minst bland unga stövarjägare.
Vi har haft stor efterfrågan på valpar från hamiltonstövare med rävlinjer.
Vi har haft kontakt med uppfödare och valpköpare och hjälpt till med information om var det finns
valpar. Framförallt har vi haft kontakt via mail och telefon med många unga stövarjägare som vill ha
råd och tips när det gäller jaktprov, utställningar och avelsarbete. Vi har även förmedlat resultat och
bilder till hemsidan
Lennart Ragnarsson & Todd Martinsson

Unghundsgranskning
Under 2011 har unghundsgranskningen legat på is pga att man beslutat att hundarna som granskas
skall vara 3 år i stället för 2.
Rasmästerskapet
I år så kördes både rasmästerskapet för 2011 i Ånge på Borgsjöprovet. Svenska deltagare var
Harkullhöjdens Ida Raoul Nilsson, Rosodalens Ross Janne Öhman och Hagets Kasper Mårten o Örjan
Strömberg. Otroligt bra resultat av våra Svenska hundar. 2 elit ettor och 1 elit tvåa. Sverige vann
kampen med 16-6 och rasmästare blev Hagets Kasper.
Följande är vinnare av vandringspriser för jaktåret 2011
Bästa unghund

S55312/2009 Topsygårdens Max 120 63 .
Äg. Robert Kaati Luleå

Bästa öppenklassprov
Järvsöbos Carro 120 64
Äg. Germund Freimuth
Bästa elithund

S39228/2006 Gräfthults Maja 120 63, 120 61
Äg. Nicklas Jonsson Ulricehamn
Uttagning till ras kampen

S39228/2006 Gräfthults Maja 120 63, 120 61 0 tappminuter
Äg. Nicklas Jonsson Ulricehamn
S36975/2006 Hagets Kasper 120 63, 120 61 64tappminuter
Äg Mårten o Örjan Strömberg Hedesunda
S51515/2007 Göingebygdens Söka 120 62, 120 60
1:e res. S35734/2007 Cesar 120 57, 120 63
Tord Hedman Stöde
2:e res. S33952/2005 Rosodalens Ross 120 55, 120 64
Jan Öhman piteå

3:e res. S24166/2007 Brattåsbäckens Fjälla 120 60, 120 57
Bengt Bengtsson Laxsjö

Bo & Margot Ros vpr veteran kannan
Ingen anmälan
Slutord
Vi i Hamiltonföreningen vill tacka alla som har ställt upp för föreningen under
2011 och som på olika sätt bidragit till att vi idag kan vara stolta över våra
Hamiltonstövare.
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