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Håkan Holmgren Hedesunda
Todd Martinsson är ansvarig för rävsektionen, Johanna Flinta, Christer Eriksson och Clara Nutti har
arbetat med hemsidan och Per Nord har tillsammans med Johan Tropp varit tävlings- och
priskommitté, dvs. skött uttagningar och vandringspriserna.
I valberedningen har ingått
Stefan Andersson sammankallande
Thomas Nordström
Jonas Hellstenius
I slutet av december 2013 hade Hamiltonstövareföreningen totalt 956 medlemmar inklusive
gratismedlemmar.
Styrelsen har haft 8 protokollförda telefonmöten under året. Vidare har vi haft
fortlöpande kontakter mellan styrelsemedlemmar vid behov.
Den 18 Maj hade hamiltonstövareföreningen årsmöte i Borlänge. Vi var en skara på 26 personer. Vi
hade ett givande årsmöte med god mat efteråt.
Ordförandens berättelse

Tittar vi på jaktåret 2013 så har det i år varit mycket besvärligt före på många ställen, men
trots det så har vi haft många Hamiltonstövare till start på både på öppenklass prov samt
elitprov med olika resultat, och återigen har vi haft vår unghundskamp med många duktiga
Hamiltonstövare till start. Det har gett en otrolig efterklang inom Svenska Stövarklubben att
vi i Hamiltonföreningen har detta speciella prov. I år hade vi lagt det på två dagar så att fler
skulle kunna vara med till start. På flera ställen i Sverige kunde man tyvärr inte starta på
grund av snödjup eller skare. Ett stort tack till alla som ställde upp med sin hund samt till alla
domare. Det är viktigt att vi Hamiltonägare kan visa övriga stövarjägare i Sverige att
Hamilton Stövaren är en duktig jakthund.

I April månad var vi med på Heden i Göteborg i samband med SKK tema ”Skäll inte på mig”.
Vi var inbjudna av Västsvenska Kennelklubben som ville visa fram Svenska hundraser. Det
var många som kom fram och frågade om Hamiltonstövaren eftersom de är mycket sällsynta i
staden. Övriga representanter för svenska hundraser tyckte det var roligt att vi var med på
Heden i Göteborg.
I september månad var dags för kvinnokampen som i år var förelagd till Västerbotten
Stövarklubb och inte mindre än 8 Hamiltonstövare ställde upp. Den bäst placerade
Hamiltonstövaren blev Kräckångers Vilja SE45666/2010, ägare Ingrid Björne från Skellefteå.
Ett stort Grattis från Svenska Hamilton Föreningen.
SM 2013 var förlagd till Dalarnas stövarklubb som i år fyllde 100 år. Tre Hamiltonstövare
deltog på SM. Vinnare av SM 2013 blev Hamiltontiken Lazzy S4430272008, ägare Ossian
Nilsson Linköping. Strax utanför pallen på fjärde plats kom Roggabäckens Daisy
S2779172008, ägare Ernst Bjureflo Östersund. På åttonde plats kom Nybackas Nicke
S45400/2006, ägare Gösta Gren Molkom. Hamiltonstövareföreningen Gratulerar alla tre till
framgångarna på SM.
Ernst Bjureflo och Roggabäckens Daisy skall delta på EM i år som går i Tyskland.
Raskampen
Raskampen 2013 var i förlagd till Västergötlands Stövarklubb. Representanter som skulle
göra upp i raskampen mot Norrmännen var Harkullhöjdens Ida S41559/2004 med ägare Raul
Nilson Frederiksberg, Buspersgårdens Signe SE468197/2011 med ägare Evert Hansson Mora
och Cesar S35734/2007 med ägare Thord Hedman Stöde. Norska laget bestod av Zira NO
09109/08 med ägare Svein Holte Hovin , Koloåsens Shanky NO 34196/10 med ägare Roger
Henriksen Båstad och R-Sachza med ägare Asle Rundberg Melhus. Flera upptag
presenterade av hundarna under dessa dagar men endast en hund gick till pris. Harkullhöjdens
Ida presterade en 3:a i elitklass och blev därmed Rasmästare, ägare Raul Nilsson. Sverige
vann raskampen. Hamiltonföreningen Gratulerar. Tack för att ni ställde upp med era
Hamiltonstövare.
Hemsidan har fått ett nytt utförande till stor glädje för alla som besöker den, vill passa på att
tacka alla som hjälpt till på olika sätt med att främja vår Hamilton Stövare
Vid Pennan Erling Buch.

Tidskriften
Tidsskriften har även i år utgivits med färgtryck. Fyra utgåvor var av ett av dessa är ett
dubbelnummer. Antalet inskickade artiklar från medlemmarna har i år ökat och det är vi tacksamma
för. Det är roligt att man vill visa och berätta om sina duktiga Hamiltonstövare. 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)
Ett stort tack till alla som skickat in material till tidskriften.

Avel

Ha en målsättning att utveckla avelsarbetet samt att att öka valpregistreringen varje år, stötta
tikägarna i avelsfrågor
Roland har arbetat med ungtiklistan som under 2013 fått in många unga hundar.
Samarbetet med det nya avelsrådet, Todd Martinsson, ledde till att vi startade upp
unghanelistan. Målsättningen med dessa listor är att det kan vara lättare att göra en snabbkoll
på rapporterade kullar. Naturligtvis så kommer de aldrig att bli heltäckande på grund av att
alla hundar inte rapporteras in. Att unga hanar kommer tidigare in i aveln är ju en
förhoppning. De norska avelsråden efterfrågar våra unga hanhundar.
Avelsnämnden har genomfört ännu en unghundskamp med bra resultat. Vi uppnådde inte
förra årets antal deltagande mycket beroende på före och väder men nådde ändå ut till 51
Hamiltonägare. Alla kunde inte starta men vi fick ihop 23 stycken prisdrev. Bra jobbat. Med
förra säsongen inräknat så har över hundra unga Hamiltonstövare startat i kampen. Otroligt
mycket tack för det. Tyvärr så är det svårt att få in alla resultat inom rimlig tid, så resultatet
har i år dröjt onödigt länge. Vi får tänka till hur vi löser detta i framtiden.
Medlemmar

Antalet medlemmar i Svenska Hamiltonstövareföreningen är oförändrat från föregående år dvs
strax under 1000 medlemmar. Det positiva är att antalet ungdomar i klubben har ökat med 80%
så att det nu är 22 ungdomar i föreningen. Antalet familjemedlemmar har ökat något, men
ligger fortfarande på en väldigt låg nivå. Här finns det en stor potential till medlemsökning om
vi får fler ungdomar och fler familjemedlemmar att gå med i föreningen. De som har valt att gå
ur föreningen har i de flesta fall angett som skäl att de inte tänker skaffa någon ny stövare på
grund av att de bor i vargtäta områden.
Rävsektionen

Ett av målen för Rävsektionen är att få folk att starta sina hundar på prov. För att uppnå det så
har vi ringt till de som vi känner till, vilket visade resultat. 23 hundar uppnådde pris på SR
(Särskilt Rävprov), 3 hundar uppnådde pris i Öppen klass och 2 hundar uppnådde pris i
Eliklass.
De viktigaste egenskaperna på en rävhund är SÖK, SLAGARBETE, JAKTLUST.
Rävsektionen arbetar med att utveckla aveln, bredda basen och att få uppfödare att våga
använda hundar som inte är "kända". Men, det är ändå viktigt att komma ihåg att mångfalden
inte är viktigare än kvaliteten.
Vi vet att ungdomar tycker om action, därför bjuder vi med dessa på jakt. Skjuts inte räven på
drev så skjuts den på gryt. För att öka intresset för Rävjakt så måste vi låta ungdomar få köpa
valpar.
Vi som har rävhundar ringer till varandra och pratar hundar och jakt, uppfödare som
hanhundsägare (kanske det bästa draget av alla). Vi jobbar bort prestige och hjälper varandra
istället.
Följande är vinnare av vandringspriser för jaktåret 2013

Bästa unghund

SE16786/2013 RS Lorry 120 62.Äg.
Conny Lundström Sjulsmark

Bästa öppenklassprov
S55308/2009 Topsygårdens Iso 120/63
Äg. Peter Rönnqvist Sundsvall
Bästa elithund

S36975/2006 Hagets Kasper 240/125
Äg. Mårten och Örjan Strömberg Hedesunda
Uttagning till ras kampen

S36975/2006 Hagets Kasper 240/125
Äg. Mårten och Örjan Strömberg Hedesunda
S46954/2009 Trumpetargårdens Raj 240/123
Äg. Bjarne Engström Holsbybrunn
S32733/2007 Björnekes Kasper 240/121
Äg. Jan Lindström Lenhovda
1:e res.S55238/2009 Hagets Hugo
Äg. Magnus Brändeskär Forsbacka
2:e res.S32733/2007 Björnekes Vera
Äg. Owe Bergström Ekennässjön

Bo & Margot Ros vpr veteran kannan
S48037/2004 Nyåkers Gina
Äg. Nils Hernvall Bälinge
Slutord
Vi i Hamiltonföreningen vill tacka alla som har ställt upp för föreningen under
2013 och som på olika sätt bidragit till att vi idag kan vara stolta över våra
Hamiltonstövare.
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