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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
Conny Lundström
Erling Buch
Lars Olofsson sammankallande.

Ekonomi
I separat upprättad årsredovisning för räkenskapsåret 20190101 – 20191231 redovisas det ekonomiska utfallet
under perioden. Årets resultat visar ett överskott
Styrelsen föreslår att årets överskott överföres i ny räkning.

Medlemsrekrytering
Medlemsrekryteringen har varit framåt och vid årsskiftet var föreningen uppe i 1085 medlemmar. Det är en
ökning med ca 50 medlemmar sen föregående år.
Vid årsskiftet var Svenska Hamiltonstövareföreningen den största rasklubb inom SvStkl. Föreningen har sitt
medlemsregister hos SKK, vilket har fungerat mycket bra.

Utställningar
Sommarens utställningar var en stor framgång för våra Hamiltonstövare. Walle Danielsson med sin fina
Spjutvikens Curre blev Bästa Hamilton på riksutställningen i Sveg.

Jaktprov.
Under året har många Hamilton startat på jaktprov, som det brukar vara för våra hundar norrut där snömängden
satte många hundar i vila.
474 hamilton kom till start på olika jaktprov denna säsong. Resultaten blev 111 1: a pris, 75 2: a pris, 112 3: e
pris och 176 0: or. Pristagarprocenten på våra jaktprov blev 63%.
I år blev det bara en Hamilton som kom vidare till SM för harhundar. Rödstamons Sissi. Sissi gjorde en mycket
bra förstadag men skadade sig dag 2 och blev tvungen att avbryta.
SM för rävhundar blev flyttat från Norrbotten till Småland. En hamilton startade då några fick dra sina hundar på
grund av dräktighet eller skador. Skardstugans Dagny drev fullt första dagen och började dag 2 med att driva
fullt på räv. Tyvärr slutade dagen olyckligt så tyvärr blev hon utslagen. Hade hon inte blivit det hade hon blivit
bland topp tre på SM för rävhundar.
Hamiltonstövaren var även representerade på Qvinnokampen Snökullens Ina bästa Hamilton med en elit etta
och andraplacering totalt på Qvinnokampen 2019. Äg. Petra Högberg.
Hamiltonstövarnas Landskamp mellan Sverige och Norge 2019 Norge vann med 1 poäng mot Sveriges vi
lyfter på hatten och gratulerar Norge till lagseger och årets Rasmästare blev Konnerud Kollens Peik, äg Per
Brauer. De svenska startande hundar var Åhlstigens Zack II, äg Bengt Ljungberg, Krokbuans Driva, äg Patric
Nilsson och Hundhällens Donna, äg Peter Hagström.

Unghundskampen 2019
Unghundskampen 2019 blev som vanligt en succé. 28 hundar kom till start. 7st 1: or, 3st 2: or samt 5st 3: or
blev resultatet. Vinnare blev R-Primus SE30232/2019 äg Jan Öhman 120/63. tvåa blev Kärnträffens Hugo
SE40195/2018 äg Göran Johansson och trea blev Goldrevs Disa SE21961/2017 äg Mikael Käll. Det ser
lovande ut för framtiden då de tre första hundarna verkligen är unga.

Raskampen 2019
För andra gången anordnade föreningen en Raskamp.8 hundar kom till start Resultatet blev 5st 1: or, 2st 3: or
samt 1 st 0: a Vinnare blev Joreälvens Ita SE48429/2010 ägare Magnus Frisk.

Qvinnokampen 2019
Snökullens Ina blev bästa Hamilton med en elitetta och andra plats totalt. Äg. Petra Högberg. Hon tilldelas
härmed en pokal från Svenska hamiltonstövareföreningen.

Hamiltonräven 2019–2020
För första gången har klubben startat upp Hamiltonräven. Man anmäler sin hund till en speciell vecka och
startar på SR-prov. I år blev det bara tyvärr 3 hundar som anmält sig men föreningen hoppas att denna kamp
kommer att växa med åren.

Mässor
Vi har under året deltagit på Västgård och Elmia mässan, ett mycket stort antal människor letar sig till vår
monter för att prata Hamilton, vilket är väldigt roligt.

Samarbetet med Norska hamiltonringen.
Våra Svenska avelsråden har ett gott samarbete med de norska kollegerna. Karin Åström förmedlar denna
kontakt som är uppskattat av våra norska vänner. Detsamma gäller det oss från Sverige med dom norska
rapporterna.

Hamiltonstövaren vår medlemstidning.
Hamiltonstövaren vår nya medlemstidning har blivit väldigt uppskattat. För att finansiera den ökade kostnaden
har styrelsen skaffat några sponsorer. Styrelsen målsättning är att vi fortsättningsvis ska fortsätta med denna.

Hemsida
Hemsidan är omtyckt och välgjord, Johanna som sköter den gör ett fantastiskt jobb. Till sin hjälp har Bengt
Ljungberg bistått. 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 1600 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

Avelsrapport 2019 för hamiltonstövare
Under 2019 har avelskommitens bestått av Göran Johansson, Henrik Kårén, Johanna Flinta, Åke Green och
Karin Åström. Vi har skapat en projektgrupp som består av Avelskommiten samt några uppfödare av
hamiltonstövare. Syftet med projektgruppen är att vi ska försöka utreda hur stor vår avelsbas är och hur den
genetiska variationen ligger till i rasen. Vi har haft det första mötet med gruppen i slutet av året. Vi har under
året diskuterat huruvida vi ska var kvar i hälsoprogrammet för HD på nivå två där det krävs känd HD-status för
avel eller om vi ska ansöka om att gå in i hälsoprogrammet för HD på nivå ett där känd HD status inte är ett krav
för avel men röntgade hundars resultat kommer registreras. Frågan kommer att lyftas med våra medlemmar på
vårt årsmöte i maj 2020.

Registreringar
Under år 2019 har vi haft en uppgång i antalet registreringar emot föregående års låga siffra. Det har
registrerats 237 valpar under året varav 113 tikar och 124 hanar. Dessa kom ur 32 kullar av 32 tikar och 22
hanar. Den genomsnittliga inavelsgraden var 0,9%.

Avelsrådgivningar
Avelsråden har haft ett 35 tal förfrågningar sammanlagt under 2019. Några har gått tomma och några tikar vet
vi har löpt försent och därav ej blivit parade.

Inavelstrend och kullstorlek
Vi har under 2019 haft en genomsnittlig inavelsgrad på 0,9 %. Kullstorlekarna har i snitt legat på 6,9 valpar.

Hälsoläget
Hamiltonstövaren är en ras med lite defekter och sjukdomar. Det förekommer atopiskt eksem, tumörsjukdomar,
över luftvägsproblem och epilepsi men i ringa omfattning. HD problematiken är under utredning av oberoende
tillsatt grupp på SKK. Vi har hos hamiltonstövaren och även i andra raser sett en ökning av främst C-höfter men
vi vet att orsaken till detta är undersökningsrelaterat och inte en verklig försämring av höfterna hos våra hundar.
Agria breeders profile (en statistik över orsak till veterinärbesök hos våra hundar) visar på att vi inte har någon
HD problematik utan störst orsak till att vi söker veterinär är övre luftvägsproblem.

Avelskommiten för hamiltonstövaren 2020-02-02
Göran Johansson

Karin Åström Åke Green

Johanna Flinta Henrik Kårén

Vinnare av vandringspriser för jaktåret 2019–2020.
Bo & Margot Ros VPR Veterankannan: Ingen ansökan i år.

Vinnare av klubben priser Unghundskampen.
Hare
1: a Unghundskampen Ökl/ hare

R-Primus

SE30232/2019 äg. Jan Öhman

2: a Unghundskampen Ökl/ hare

Kärnträffens Hugo

SE40195/2018 äg. Göran Johansson

3: a Unghundskampen Ökl /hare

Goldrevs Diza

SE21961/2017 äg. Mikael Käll

Räv
1: a Unghundskampen Ökl/räv Spjutvikens Dante

SE20972/2017 äg. Petra Högberg

Vinnare av klubben priser Raskampen.
1: a Raskampen Ökl
2: a Raskampen Ökl
3: a Raskampen Ökl

Joreälvens Ita
Liljaskogens Marta
Voredalens Hamilton

SE48429/2010 äg. Magnus Frisk
SE44270/2012 äg. Jonas Grenholm
SE51862/2015 äg. Magnus Brandeskär

Vinnare av klubben priser Hamiltonräven
1: a Hamiltonräven
2: a Hamiltonräven
3: a Hamiltonräven

Ätradalens Zack
Elgabäckens Stej
Rackelbissjans King

SE35825/2017 äg. Roger Eliasson
SE35190/2016 äg. Anders Bihlar
SE31122/2016 äg. Per Spånberg

Bästa Hamilton på SM för Harhundar.
Rödstamons Sissi

SE43302/2012 äg. Bengt Elmqvist

Bästa Hamilton på SM för Rävhundar
Skardstugans Dagny

SE24169/2009 äg. Martin Spånberg

Bästa Elitklasshund Hare
Harlyckans Gnista

SE14440/2016 äg. Hans Eriksson

Bästa Elitklasshund Räv
Rackelbissjans king

SE31122/2016 äg Per Spånberg

Bästa Hamilton på Qvinnokampen

SE20972/2017 äg. Petra Högberg

Spjutvikens Dante

Bästa Hamilton på Riksutställningen
Spjutviken Curre

SE58831/2015 äg. Waldemar Danielsson

Uttagna till Raskampen 2020
Harlyckans Gnista SE14440/2016

Ägare Hans Eriksson

Bästa Elithund

Rödstamons Sissi SE43302/2012

Ägare Bengt Elmqvist

Bästa Hamilton på SM för Harhundar

R-Primus SE30232/2019

Ägare Jan Öhman

Bästa Hund på Unghundskampen

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 2019
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