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I slutet av december 2012 hade Hamiltonstövareföreningen totalt 880 medlemmar inkl.gratismedl.
Styrelsen har haft 8 protokollförda telefonmöten under året. Vidare har vi
fortlöpande kontakter mellan styrelsemedlemmar vid behov.
Den 19 Maj hade hamiltonstövareföreningen årsmöte i Piteå. Vi var en skara på 21st personer. Vi hade
ett givande årsmöte med god mat efteråt.
Ordförandens berättelse

När vi ser tillbaka på 2012 så har många haft det svårt med sina hundar på flera ställen
i Sverige på grund av för mycket snö, frost och regn tidligt på säsongen. Tros allt har vi
många nya unghundar som har blivit meriterade på jakt prov. Det känns bra inför 2013.
Vi kommer att ha ett stort antal hanar och tikar att kunna använde i avel i framtiden.
100 års firande på Östermalma blev en bra presentation av Hamiltonstövaren.
Många hade åkt långt för att vara med att fira 100 års jubileumsutställningen.
Där var överlag mycket hög kvalitet på alla Hamilton som var med.
Själva utställningsdagen blev speciel på olika sätt, Svenska stövarklubben hade dagen till
ära fått tag på två mycket rutinerade utställningsdomare, Dennis Liljeberg och Olle B Häggqvist
som hade glimtat i ögat då de gick in i ringen, klädd som på 1900 hundratales
början, i svart kostym och hög hatt de fick dagen till ära en cigarr och ett glas punsch.
Bästa Hamilton på utställningen blev tiken Festis, ägare och uppfödare. Christian Jansson
Hedekas. Hamiltonstövarföreningen gratulerar.

När det gällde raskampen hade vi i år ett starkt start fält med mycket rutinerade hundar
Gräfthults Maja ägare Niclas Johansson Ulricehamn, Hagets Kasper ägare Örjan och Mårten
Strömberg Hedesunda och Göingebygdens Söka ägare Magnus Jönsson Osby . Hagets Kasper
vann Rasmästerskapet för Hamiltonstövare i Norska Vestfold. Hamiltonstövar föreningen
gratulerar . Norge vann lag tävlingen. Svenska Hamiltontövarföreningen gratulerar.
I år hade vi med en Hamilton på SM Nybovallens Tilda ägare Leif Wilsson. Tilda kom på en
hedrande fjärde plats. Hamiltonstövarföreningen gratulerar.
På Em. i Österrike hade vi med Hagets Tussi ägare Kalle Engvall. Tussi presterade bra resultat
och kom hedrande tredje plats. Hamiltonstövarföreningen gratulerar.
Nordiska mästerskapet gick av staplen i Småland och även där visade Hagets Tussi bra resultat
och fick en hedrande sjätte plats, och från vårt granland Norge kom den mycket rutinerade
Hamiltontiken Kaisa ägare Rune Sliper på en hedrande femte plats. Hamiltonstövarföreningen
gratulerar .
När det gäller Hamiltonstövare och jakten på räv så har intresset ökat mycket. Många har fått
upp ögonen för jakten på Räv med sin Hamilton. På vissa ställen är har tillgången så dålig så
räven blir ett intressant villebtråd för stövaren och jägaren. I vissa delar av Sverige finns även Lo
katt att jaga. Det betyder mycket att rävsektionen för Hamiltonstövaren har kommit igång.
Vi har under året flera kontakter med Norska Hamilton ringen. Det känns bra att vi är på rätt
väg, vi har i dag utbyte när gäller vår och deras tidskift och det är bra att vi kan hjälpa varandra,
när det gäller avelsfrågor mm. Norska avelsrådet hjälper till med en och annan förfrågan på hanar
och tikar.
Jag vill passa på att framföra ett stort tack till alla är som har hjälpt till i föreningen på olika sätt
under året, och att vi tillsammans kan se till att Hamiltonstövaren är att räkna med i framtiden.
Vid Pennan Ordförande.
Erling Buch.

Tidskriften
Vi kan med stolthet konstatera att det nya Hamiltonbladet i färg blev en succè 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)
Till sist ett stort tack till alla som skickat in material till tidskriften, och då speciellt Roland Halvarsson
och Rolf Pellving som skickar mycket material.
Kontaktpersoner

Kontaktpersonerna lämnar mycket sporadiskt material till vårt meddelande.
Det är mycket tråkigt eftersom vi har många goda Hamiltonstövare
Både hemma, i skogen och på utställningarna. Det är naturligtvis vår förhoppning att
fortsättningsvis ökas skrivandet.
Det är glädjande att tiklistan har fått ett så stort genomslag. Men även här så saknas
det namn efter unghundskampen. Kanske vi som är medlemmar måste stöta på våra
kompisar att skicka in
Facebook

Ett sätt att marknadsföra hamiltonstövare är via sociala medier på internet. En facebook
identitet i form av hamiltonstövarföreningen har upprättats och har i slutet av april 500
vänner.
Tanken med att hamiltonstövarföreningen finns på facebook är att på ett snabbt och effektivt
sätt nå ut till stövarsverige närhelst det finns framgångar eller annan information om våran
ras. Nyheter distribueras med avsändare hamiltonstövarföreningen till svenska stövarklubbens
facebooksida och direkt har vi nått nästan 1700personer i Sverige som har stövarjakt som
intresse. I nyheterna på facebook hänvisas ofta en länk till hamiltonstövarföreningens hemsida
där också nyheter publiceras. Detta har förhoppningsvis skapat mer trafik på hemsidan än
tidigare. I samband med unghundskampen spreds information om resultat och även
efterlysning om resultat som ej kommit in. Facebook skapar en interaktiv och snabb
kommunikation med hamiltonvänner men också andra stövarägare och intresserade
människor runt om i Sverige.
Björn Berg
Avelnämd
Under 2012har avelsnämden uteslutande arbetat med hur vi får fler hundägare att para sina tikar och få
fram fler jaktprovsmeriterade hundar. Kontakter med tikägare har gjorts utifrån tiklistan och en
unghudskamp har planerats att genomföras i januari 2013. Resultatet från den var mycket god. Ett 60
tal unghundar kom till start och över 40 hundar tog pris denna dag. Vi hoppas på att kunna göra om
detta nästa år.
Rävsektionen
Rapport från rävsektionen

Det har blivet 2st JCH Räv Jägardalens Goa och Allmogens Axa under 2012 det bådar gott
inför nästa Räv- SM. Antalet starter för hela riket blev 26st SR och 3st Elit 2st Ettor och en
som nollade jag tror inte att det har varit så många starter förut, har kollat bakåt i Svenska
Stövarns Tidsskrift till 1952.Det finns även ett antal Öppetklass Räv det är också mycket
bra.Efterfrågan på valpar är god och det är många som frågar efter hundar som jagar både
Hare och Räv. Det som är mest glädjande enligt egen åsikt är att det har startats flera nya
hanar på SR,och det finns även några riktigt unga hanar som är lovande, förhoppningsvis
kommer detta att hjälpa till med att bredda basen. När det gäller tikar är det inga problem.
Valpkullar är det planerat 4st. Vad jag vet, har det "tagit sig" på en tik.
Unghundsgranskning
Tyvärr har Göran Blixt sagt upp sitt uppdrag som unghundsgranskare och Hamiltonföreningen får nu
hitta en lösning på detta. Kanske i en annan form.
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 2012
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
2012 och som på olika sätt bidragit till att vi idag kan vara stolta över våra
Hamiltonstövare.

Styrelsen, den 19 maj 2011
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