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Unbyn 74
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Utgivningsplan 2013
Nummer Manusstopp Utkommer
Nr 1 1 februari ca 15 mars
Nr 2 1 juni ca 15 juni
Nr 3 1 september ca 15 sept
Nr 4 1 november ca 15 dec

Kommersiella annonser
André Lindmark
0472-401 70, 070 650 65 51
Annons priser för medlemmar

Helsida Halvsida
Nr 1 -3 400 kr 250 kr
Nr 4 400 kr 350 kr

Medlemsansvarig
Helene Björkman
Främlingsvägen 155
810 22 Årsunda
070 311 31 65
helene@barecho.com

Springerklubben på nätet
www.springerklubben.org
Springerdata
www.rasdata.nu/springer

Web/hemsideansvarig
Annika Stjärneving, 0340-1 58 00
webbmaster@springerklubben.org

För innehållet i insänt material ansvarar författaren. Innehållet
behöver ej ge uttryck vare sig för styrelsens eller redaktörens
åsikt eller värderingar. För riktighet och korrekthet i insända
resultat från tävlingar eller prov svarar den som sänder in
materialet till tidningen. Redaktören förbehåller sig rätten att
redigera och förkorta insänt material.
/ Ordförande & Redaktören

Medlemskap
Springerklubben har rullande medlemskap ( 1 års medlemskap
fr.o.m. inbetalningsdatum) För att bli medlem i
Springerklubben : Ring och anmäl dej på tel: +46(0)70 311 31
65 eller maila: helene@barecho.com
Medlemsavg betalas till klubbens bankgiro.
Frågor kring medlemskap kontakta Helene Björkman
(se tele / mail ovan )
Fullbetalande medlem 275 kr
Familjemedlem 50 kr
Valpköparmedlem 100 kr
(Uppfödaren anmäler sina valpköpare)
Klubbens BG 847-4181
Membership due 2013 350 SEK
Check is not acceptable
IBAN No: SE69 8000 0832 7992 3047 5346
BIC: SWEDSESS

Huvudstyrelse
Ordförande
AnnSofie Öhman, Arvidsjaurvägen 1570, 946 91 Roknäs
Tel. 070-524 75 75

Vice ordförande

Sekreterare / Utställningsansvarig
Helene Björkman, Främlingshemsvägen 155, 810 22 Årsunda
Tel. 070-311 31 65

Kassör
Eva Wiklund , Marielundsvägen 29 , 1 78 92 Adelsö
Tel. 070-776 08 99

Avelsansvarig
Lena Lindh-Carlsson , Länsvägen 10, Solhem , 749 52 Grillby

Tel. 0171 -47 05

Jaktansvarig
Bert Johansson , Tolfta-Norrby 104 , 815 92 Tierp
Tel. 0293-144 48

Ledamot
Maria Ljungmark, Solhemsgatan 5, 521 30 Falköping
Tel. 0515-1 55 85, 070-304 66 85

Suppleant: Klas Åkerwall 070-678 68 57
Suppleant: Emelie Ingelsson 073-561 26 14

Mail till styrelsen: styrelsen@springerklubben.org



Ordförandes rader

Bästa medlemmar!
I skrivande stund faller de första gula löven ner på min
gräsmatta här i Roknäs.
En härlig sommar är till ända, hösten och så småningom
vintern närmar sig med stormsteg. Vintern kommer som
bekant något tidigare på mina breddgrader, men jag hoppas att
vi alla får njuta av värmen ett tag till.

I mitten av augusti avgick vår förra ordförande av hälsoskäl,
och jag har tagit över rodret.
Vem är då jag? Jo, en ”40-nånting” springerspanielälskande
kvinna från norra Sverige, närmare bestämt från Roknäs, som
ligger 1 ,5 mil väster om Piteå. Jag har ägt springer sedan 1998
och har tillsammans med min syster tillika granne fött upp
rasen sedan dess, under prefixet High Score.
Jag är aktiv som uppfödare och utställare och när tiden räcker
till även en del jakt och lydnadsträning.
Springern som helhet, det vill säga funktion, konstruktion och
mentalitet ligger mig varmt om hjärtat.
Jag ser fram emot att tillsammans med min eminenta styrelse
fullfölja de uppdrag som åligger oss resten av året.

Att vara förtroendevald ledamot i en klubb är både givande,
utvecklande och stimulerande, men det innebär även ett stort
ansvar. Ingen ledamot i vare sig huvudstyrelse eller
lokalavdelningsstyrelse har något annat syfte med sitt uppdrag
än rasens och klubbens bästa. Alla styrelsebeslut som fattas är
hela styrelsen ansvarig för, såvida ingen ledamot protokollför
sin reservation mot beslutet. På förekommen anledning blir
jag därför mycket ledsen och besviken när en styrelseledamot
utses som syndabock av enskild medlem i beslut som hela
styrelsen tagit. Detta agerande är något som inte alls hör
hemma i vår klubb! Med anledning av detta kommer vi att
undersöka våra möjligheter att undvika dylika situationer i
framtiden. Vi är en samling människor som älskar springer
spanieln och tillsammans har som uppgift att bevara rasen.
Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk.

Nu över till något mycket trevligare, nämligen årets Club
Show!
Lördagen den 3:e augusti samlades många springervänner för
att delta i 2013 års upplaga av Club Show. Platsen var
Kilsbergens Konferensanläggning i Ånnaboda, Örebro och
eminenta domare var Helene Björkman, Kennel Barecho som
dömde tikar och Annika Ultveit-Moe, Kennel Whishborne
som dömde hanarna. Solen strålade över oss och vi hade en
mycket trevlig dag. Denna följdes upp av en välsmakande
supé på kvällningen, med både trubadur, sång och dans som
tilltugg.
Jag vågar påstå att årets Club Show var en succé och jag vill
passa på att rikta ett stort varmt tack till
utställningskommittéen som gjort ett fantastiskt jobb.

Jag vill önska er alla en riktigt skön höst samt önska er som
startar på jaktprov under hösten varmt lycka till.

Vänligen er ordförande
AnnSofie Öhman

Styrelse information

Fullmäktigemöte 22/3 2014, Örebro

Sista datum för lokalavdelningarnas motioner är 31/10 2013

https://www.facebook.com/Springerklubben?fref=ts



MATERIAL TILL TIDNINGEN
Vanliga textmanus skickar du helst via mail som ett
worddokument i teckensnittet Times New Roman. Annonser
kan göras i många olika program. Kontakta red. för mer
information om du är osäker. Gör gärna din annons i korrekt
format från början-170 * 240 mm. Annonsmanus (exkl.
foton)skickas helst via mail.Obs! Montera inte in foton i
annonsen när du mailar den) Dessa skickar du separat. Skicka
dock gärna en utskift av annonsen, där fotona är monterade så
vi ser hur ni vill ha dem.

FOTON: Papperkopior skickas via vanlig post. Digitala
foton skickas till tidningen via mail. De bör vara i hög
upplösning för att göra sig bra i tryck(300 dpi). Helst
originalformat "direkt från kameran" så ändrar jag till rätt
upplösning,storlek och färgrymd. Redaktörerna har rätten att
neka publicering av foton av alltför dålig kvalité. Vi vill
också gärna ha "vardagsbilder" på era Springrar som
utfyllnad i tidningen. Tänk bara på att de ska vara i bra
kvalité,alla bilder går bra utom uppställningsbilder.

MANUSSTOPP GÄLLER UTAN UNDANTAG,SÅ VAR
UTE I GOD TID MED ERT MATERIAL INNAN
MANUSSTOPP

Redaktören
Huvudstyrelsens protokoll kommer endast att finnas
tillgängliga på hemsidan.
Inga protokoll kommer att finnas i tidningen.
Naturligtvis går det bra att få en papperskopia
hemskickad, hör då av dig till:
styrelsen@springerklubben.org

Redaktörens rader

När Ni läser denna tidning är hösten på intåg efter en helt
underbar sommar ! !
För mej har det varit en relativt lugn sommar inom hunderiet
pga av sjudom i familjen. Några utställningar har det iallfall
blivit samt att vi har en valpkull som snart börjar flytta
hemifrån.
I det här numret finns flera fina berättelser från olika aktiviter
med läsarnas springrar, en massa resultat från våra Open
shows samt Club show + en massa annan läsning
Detta är sista gången Ni får tidningen via mail som Pdf,
julnumret kommer att vara i pappersformat så jag ser
framemot att Ni skickar in en massa fina julannonser ! !
Hur tidningen kommer att utformas under nästa år är på
planerings stadiet fortfarande.

Ja vill avsluta med att önska Er alla en fortsatt fin höst
Er redakör
Catarina

https://www.facebook.com/Springerklubben?fref=ts



Hit skickar du dina resultat

Agility
Jennie Ejneroos
E-post: jennie_ejneroos@hotmail.com
070-741 00 67

Jakt
Bert Johansson
Tolfta-Norrby 104, 815 92 TIERP
tfn 0293-144 48

Lydnad/Bruks/Rallylydnad
Ansvarig Lydnad & Bruks:
Monika Jansson, 073-703 92 49
monika.jansson2yy@comhem.se
Ansvarig Rallylydnad:
Ida Lindgren, 070-867 30 13
ida@vi2hundcenter.se

Viltspår
Anne Adre-Isaksson
Telefon: 0173-21910 Mobil: 070-561 16 57
anne.adre@telia.com

Utställning
Janette Bejegård
Långebykullen 787
305 97 ELDSBERGA
bejegard@hem.utfors.se

MH protokoll
Kopior på resultat för:
DNA- test fucosidos
Kopior på certifikatet av gentesten för PRA cord 1
Lena Lindh-Carlsson
Länsv.1 0 Solhem
749 52 Grillby

STAMBOKEN2006
352 sidor med hundpresentationer & kennelannonser
Sätt in 150 kr på plusgiro: 33 86 25 -7
Ange namn & STAMBOK
Skicka därefter ett mail till
stambok@springerklubben.org
med namn och fullständig adress.
Priset gäller inom Sverige,
utanför Sverige kostar den 270 kr

RASKOMPENDIUM
28 sidor med kommentarer och bilder till rasstandarden.
Dessutom en triminstruktion med bilderoch en
kortfattad historia om rasen i Sverige
Sätt in 190 kr på plusgiro: 33 86 25 -7
Ange namn & RASKOMPENDIUM
Skicka därefter ett mail till
raskomp@springerklubben.org
med namn och fullständig adress
Priset gäller inom Sverige,
utanför Sverige kostar den 220 kr

Springerklubbens forskningsfond.
Pengarna är i första hand avsedda för PRA forskningen.
Klubben tar tacksamt emot små och stora bidrag till detta
konto.
Vid intresse av bidrag sker insättning till PG 33 86 25-7 eller
ta kontakt med vår kassör Eva Wklund Tel 070-776 08 99

Valpköparmedlemskap
Skänk medlemskap till era valpköpare!
Under 2012 har 97 valpköparmedlemskap tecknats, en bra
siffra som vi hoppas kan bli ännu högre under 2013.
Vi kommer att på klubbens hemsida samt i Springertidningen
publicera de uppfödares namn som skänkt medlemskap till
sina valpköpare. För varje medlemskap som skänkts får
uppfödaren en lott. Lottdragningen kommer att ske på SK:s
Fullmäktige året efter. På fullmäktige i år 2013 kommer alla
som skänkt medlemskap under 2012 ha en chans att vinna
under lottdragningen.
För de som skänkts under 2013 sker lottdragningen 2014 osv.
Ju fler valpköpare som anmälts, desto fler vinstchanser för
uppfödaren. Första pris för 2012 års skänkta medlemskap är
en gratis helsidesannons i valfritt nummer av ST samt
anmälan för en hund till valfri Club Show.

Skänkta valpköparmedlemskap
Tack till följande uppfödare som skänkt medlemskap i
Springerklubben till sina valpköpare (1 /1 -2013 - 22/4-2013)

Kennel Barecho
3 svenska

Kennel Charlescroft
2 svenska

Kennel Cloette's
1 svensk

Kennel Dowiti’s
4 svenska

Kennel Fire’n Ice
6 svenska

Kennel Lilla Blidkullas
4 svenska

Therese Simm
7 svenska



Avel/Hälsa
Ansvarig: Lena Lindh-Carlsson
avel@springerklubben.org

Information från avels kommittén
Statistik hämtad från Avelsdata 1 30511 -1 30901
Med res. för ev. felskrivningar

HÖFTER
Diagnos Antal
HD grad A 37
HD grad B 15
HD grad C 4

HD grad C
SE29135/2012 Kastlösa Gårds Marabel
(Eastriding Boss Pure Willow Grouse Lady Christl)
SE44859/2011 Assar
(Glenlaggan Goshawk Bivråkens Sinéad)
SE15494/2012 Backa Tinkerbell Kind-King
(Happymind King Arthur Plaiglen Starry Rose)
SE36410/2012 Windcraft First Lady
(Barecho Deal Or No Deal Windcraft Dawn OfA New Day)

Rättelse fr. Nr2
Hund ögonlyst UA samt PLD Normal
råkades hamna under anmärkningar vilket är fel:
SE45750/2010 Ellu'z Bistra
(Kvistagrans Night Rider Milhällans Bumble-Bee)

ÖGON

Diagnos Antal
PPM, iris-iris måttlig 1
PLD, 3/4-total, flödeshål 1
Distichiasis 2
Katarakt, partiell cortex främre, lindrig.Ärftlighet kan f.n. ej
bedömas 1
Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, lindrig. Ärftlig 1
Progressiv retinal atrofi (PRA) 3
Retinopati. Ärftlig 1
Öga UA 25

Anmärkningar:
SE47881/2011 Sieger's Break Point
(Linmoor Zimply Zalient Sieger's Extra Point)
PPM, iris-iris måttlig

S16547/2005 Tikk-A-Ring's Hobgoblin Ale
(Eastriding Versace Ringleader's From Dusk To Dawn)
PLD, 3/4-total, flödeshål

S17507/2003 Kvistagrans Night Rider
(Eastriding Black Tuxedo Kvistagrans Ögonfröjd)
Distichiasis

SE16658/2010 Mountjoy Qatchy Qloudy
(Windcraft Challenger Hi-Design's Special Edition)
Distichiasis

S20656/2009 Fontleroy Desmeralda
(Springtrend Sp Sundance Kid Sisustars Jubilee Jewel)
Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Ärftlighet kan f.n. ej
bedömas

S34878/2004 High Score Leading-Lady
(High Score I'M-Dynamite High Score Chic-Lady)
Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, lindrig. Ärftlig

S34878/2004 High Score Leading-Lady
(High Score I'M-Dynamite High Score Chic-Lady)
Progressiv retinal atrofi (PRA)

S41694/2008 Carry Free Another Feeling
(Mistily's Sky News Creebay Feel Free)
Progressiv retinal atrofi (PRA)

SE53311/2011 Hollivera's Pay Back Time
(Trollängens Maximum Effect Hollivera's Mayan Mystica)
Progressiv retinal atrofi (PRA)

S64022/2009 Barecho Back In Town
(Winton Man On The Moon Trollängens My Carnation)
Retinopati Ärftlig
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Springerklubben vill uppmärksamma på att inavelsgraden på rasen har ökat.

Det är angeläget att inavelsökningen hålls på en låg nivå inom våra hundpopulationer för att dessa ska förbli livskraftiga.
Inavelsökningen i en ras bör understiga 2,5% vilket ger en stegring på 0,5% per generation. Svenska Kennelklubben,
SKK rekommenderar inte parning mellan två individer där avkommans inavelsgrad överstiger 6,25% d v s kusinparning.
För att undvika tät släktskapsavel kan uppfödare idag lätt beräkna en fiktiv kulls inavelsgrad genom en provparning i
Svenska Kennelklubbens webbtjänst Avelsdata.
Utdrag från RAS:
Slumpen styr inavelsökningen inom en population. Vissa defekter försvinner och andra får
större utbredning. Inavel är oundvikligt om populationen är för liten. Efter maximalt ett par
generationer tvingas man att använda besläktade individer pga. att alla i djurbeståndet är
besläktade.

Inavel leder till sämre anpassningsförmåga till miljöförändringar, fler recessiva defekter,
inavelsdepression t.ex. mindre tillväxt och sämre vitalitet. Kullstorleken minskar där
inavelsgraden är hög.

Hur undviker man alltför kraftig inavel i praktiken?
• Ökad populationsstorlek = fler avelsdjur
• Så jämn könsfördelning som möjligt = öka antalet handjur i aveln
• Konstant populationsstorlek = inga flaskhalsar, tillfälliga men avsevärda minskningar i
antalet avelsdjur
• Mindre variation i familjestorlek och maxgräns för antal avkommor till ett avelsdjur

Effektiv populationsstorlek= summariskt uttryckt hur många avelsdjur som en aktuell
population motsvarar om slumpen hade styrt parningarna.
Intressant är att även om registreringssiffran är hög kan den effektiva populationen vara
ynka liten på grund av att uppfödarna gjort ett alldeles för snävt val av avelsdjur.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Inavelsgrad 1 ,8 % 1 ,6 % 1 ,6 % 1 ,6 % 1 ,5 % 1 ,4 % 1 ,5 % 1 ,4 % 2 % 2 %
Rasens genomsnittliga inavelsgrad. Beräknad över 5 generationer.



JAKTHÖRNAN
Ansvarig Bert Johansson

Skicka gärna in bilder och/eller berättelser från all slags jakt
med era springer spaniels

Jaktresultat 2013-05-01 tom 2013-09-01
(med res för felskrivning)

Godkänt Nybörjarvatten
Accounts Vision OfLove Veronica Forsberg
Happymind Mountain Shadow Ann-Sofie Björling
Mountjoy Qatchy Qloudy Åsa Nybäck-Nakell
Mountjoy Rebellious Ruth Monika Jansson

Godkänt Vattenprov
Happymind Mountain Shadow Ann-Sofie Björling
Hi-design´s Special Effect Gunbritt Börjesson
High Pheasant´s Working Blast Jan Olofsson
Picabo´s Red Riding Hood Marie Grahn
Storehalls Dourthe Carolina Bohman

Godkänt Nybörjarprov B fält
High Pheasant´s Working Blast Jan Olofsson
Curricos In My Dream Annica Björnfot
Happymind King Arthur Christer Björling
Happymind Mountain Shadow Ann-Sofie Björling

Godkänt Nybörjarprov A fält
High Score Xit Only Marie Larsson

Felaktig diagnos?

Det är oroande att om en sådan här hund som nedan endast
ögonlyses i lite högre ålder och inte är ögonlyst tidigare så
skulle den förmodligen fått diagnos PRA enligt både Kristina
Narfström och Nils W Håkansson.

”Hunden har enligt ägaren varit "nattblind" ända sedan den var
liten valp. Ögonlystes för första gången i början på 2012, man
såg då att hunden var delvis blind på grund av problem i
näthinnan. Den ögonlysande veterinären kunde inte säga vad
det var utan skickade den vidare till Strömsholm där den
ögonlystes i februari 2012 och konstaterades vara delvis blind.
Det var ej PRA enligt Nils Wallin Håkansson utan det var en
förvärvad skada enligt honom, från virus eller parasiter.
I mitten på augusti 2013 ögonlystes hunden igen av Nils W
Håkansson och det hade blivit betydligt sämre, han trodde
hunden skulle vara helt blind inom ett par månader. Hunden
hade nästan inga fungerande blodkärl i näthinnan. Vet.
Håkansson sa att han trodde med stor sannolikhet att om han
ögonlysts för första gången nu skulle han fått diagnosen PRA -
men han hävdar fortfarande att det INTE är det, utan att det är
förvärvat. Diagnosen hunden fick heter Chorioretinit”.

Hunden ERG undersöktes och friades från PRA.

Genast kommer då tanken på om det är fler fall som hunden
ovan och som har fått en felaktig diagnos. Frågan ställdes till
Kristina Narfström som svarade så här:

Det går naturligtvis inte att utesluta att felaktiga diagnoser ställs
ibland. Det kan hända t.ex. i samband med att båda näthinnorna
är helt tillbaka bildade, när man ser detta på en äldre hund som
inte undersökts tidigare. Men om en hund undersöks av utbildad
ögonveterinär från ung ålder (t.ex 1 -2 år) och sedan 3-4 gånger
under hundens liv kan man ganska väl följa eventuella
sjukdomstecken och diagnosen blir då med stor sannolikhet
korrekt i slutändan.

När det gäller att ställa den specifika diagnosen PRA gäller att
de tidiga näthinneförändringarna ska vara jämna och likartade
över hela näthinnan samt lika mellan ögonen. Hunden får vissa
synproblem i mörker tidigt, som övergår till allvarliga
synproblem och därefter blindhet redan i tidig medelålder i de
flesta fall. Oftast går hundens beteendeförändring vad gäller
nedsatt synförmåga och näthinneförändringarna hand i hand.
Vad gäller ERG så är stav-svaret oftast helt utsläckt när hunden
har tidiga näthinneförändringar. Både stav och tappsvaret är
utsläckt när hunden har sporadiska synproblem även i ljust rum
men den är oftast ännu inte helt blind.

Som du förstår går det alltså i de flesta fall att ställa en säker
diagnos beträffande PRA och/eller andra näthinnesjukdomar
som ger syncellsbortfall, om man tar hänsyn till hundens ras,
ålder och beteende, resultat av yttre inspektion av ögon och
synrelaterade reflexer, ögonspeglingsresultat samt resultat av
funktionell test av näthinnan (ERG).

Många hälsningar,
Kristina



VILTSPÅRHÖRNAN

Anne Adre-Isaksson
Telefon: 0173-21910 Mobil: 070-561 16 57

anne.adre@telia.com

Resultat viltspår
ÖPPENKLASS
Beeline Marrakesh Express 1 +1
Bonansia’s Back on Track 1+1+1HP
Centennial’s Thyme 1 + 1 + 1
Curricos King ofMy Dreams 3 +1 +1
Curricos Love Me Do 1 HP
Effie 1
Elsa 1 + 1 + 1
Erik 1
Goldflame’s Oktan Girl 1+1
Goldflame’s Qymric Czwizgy 1+1
Goldflame’s Run-Rings-Round 1+2+1HP+1+1
Goldmoore’s Anna Smith 1
Goldmoore’s Country Queen 1+1+1HP+1HP
Goldmoore’s Frank Wilkinson 1
Gästgifvaregården Gösta 1
Hoffedalens Bettan 1+1
Hollivera’s Mystic Melody 1
Hollivera’s Not Just Hot 1
Hot Feet Larry-Finnigan 1
Kahill’s Black Nightshade 1
Kahill’s Hey Soul Sister 1
Kahill’s Simply the Best 1
Kahill’s The Little Mermaid 1
Kastlösa Gårds Marabel 1
Klövstamons C’est La Viet 1
Korskällans Hippie Hippie Shake 2 + 2 + 3
Korskällans Sergeantpepper 1 HP+1HP
Kristaras Angel Atlas 1 HP+1HP
Kristaras Dreamatic Domino 2
Kristaras Excellent Elisia 1
Kristaras Excellent Emira 1
Kristaras Excellent Eniro 1
Mayamore Aurora Sky 1+2
Merjano’s Hello Dolly 1+1+1
Mountjoy Nimble Nina 1 HP
Picabo’s Red Riding Hood 1
Pussentorpet Dream ofBeauty 1+3
Qvarnhill Bomber & Granater 3
Ribsomes Benjamin-Faragon 1
Rowntree Black Blend 1
Rowntree Eternal Flame 1
Searoad’s Quality At Your Service 1 HP
Searoad’s Quantum Joyride 1
Sibborps First Love 1
Springmoon’s Angel Face 1+1+1
Springwills Alanis Morisett 1+1
Three Hill’s Tiger Gladiator 1+2
Three Hill’s Tough Eruption 1
Tikk-A-Ring’s Ten Dreams 1 HP+1HP
Touchmoore Coolchester 1+1
Touchmoore Wild Boy 1+1+1
True Dice Cute Clarissa 1
Wigasci’s Chilit 1+1+1 HP

GODKÄND ANLAGSKLASS
Belgarbo’s Bonfilio Buon Figlio
Bivråkens Dolgarrog Lolyn
Centennial’s Bluebonnett
Centennial’s Dufftown
Centennial’s Hazel
Collowin Kiara ofKingston
Happy Lean’s Darlene Love Buxussons
Joyfulspring She’s Got the Look
Joyfulspring Spending my Time
Kastlösa Gårds Fakse
Kastlösa Gårds Labella
Kastlösa Gårds Maestro
Kristaras Famous Fanny
Lizziardhs Lagavulin
Mayamore Delightful April
Milhällans Bella Donna
Pussentorpet Zuper Zig Zag

GODKÄNTCHAMPIONATSE VCH
Three Hill’s Tough Eruption
Trollängens Hux Flux

Med reservation för eventuella felskrivningar.
KÄLLA: SKK:s Hunddata

Har du någon berättelse och lite bilder från viltspårsprov/-
kurser eller kanske från skarpt läge under jakt när din hund
visar prov på att viltspårsproven och kurserna gett resultat?
Skicka gärna in det till viltspårsansvarig
anne.adre@telia.com

Under Kastlösa Gårds valpträff i slutet på juni gick fem av
sju valpar MH.
Dessa var:
Kastlösa Gårds Maestro
Kastlösa Gårds Fakse
Kastlösa Gårds Marabel
Kastlösa Gårds Labella
Kastlösa Gårds Asterix



LYDNAD,BRUKS & RALLYLYDNADSHÖRNAN
Ansvarig Lydnad/Bruks:

Monika Jansson - monika. jansson2yy@comhem.se
073-703 92 49

Ansvarig Rallylydnad:
Ida Lindgren - ida@vi2hundcenter. se 070-867 30 13

Årets stora Lydnadshändelse är Lydnads SM. I år hade vi återigen en Springer Spaniel som representerade rasen i
Lydnads SM. Härligt och helt fantastiskt! De heter Erika Gull & Zetastar Loyal Scout.
De kvalade till finalen och blev 11 :a.
STORTSTORTGRATTIS Erika och Scout. Nedan ser ni deras poäng i finalen.

Domare 1Domare 2Domare 3Domare 4Domare 5Domare 6 Poäng
Sittande i grupp 10.00 10.00 10.00 10.00 9.50 10.00 29.75
Platsliggande 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 20.00
Fritt följ 7.00 7.00 6.50 6.50 7.00 6.50 20.25
Stå, sitt och ligg under marsch 7.50 7.50 8.00 8.00 8.00 7.00 23.00
Ink med ställ och lägg 7.00 7.00 7.00 7.50 7.50 8.00 29.33
Sändande m lägg och inkall 7.00 6.00 9.00 8.00 9.00 8.00 31 .33
Apportering med dirigering 8.50 8.00 8.00 8.50 8.50 9.00 25.25
Apportering metall o hopp över hinder 8.00 8.50 8.00 8.00 8.50 9.00 25.00
Vittringsprov o apport 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 15.50
Fjärrdirigering 8.00 8.50 9.00 9.00 9.00 9.00 35.00

1:a pris i LKL 1-3, alla pris i LKL Elit, LP &
Lydnadschampionat.

Lydnadsklass 1
Piacbo’s Red Topic 170,5 poäng
Hi-Design’s Unlimited Speed 178,5 poäng
Mountjoy Qatchy Qloudy 160 poäng
Hi-Design’s Unlimited Speed 169 poäng
Starflames Bacardi Peach Red 164,5 poäng
Tikk-A-Ring’s Old Empire Ale 171 poäng

Lydnadsklass 2
Pussentorpet Dream OfBeauty 170 poäng
Jäderöns Irish Mist 168,5 poäng

Lydnadsklass 3
Zetastar Orion King 285 poäng
Zetastar Orion King 260,5 poäng
Zetastar Orion King 274 poäng

Lydnadsklass Elit
Zeyastar Loyal Scout 312.5 poäng 1 :a pris
Rowntree Ace OfHearts 193,5 poäng 3:e pris
Rowntree Ace OfHearts 21 3 poäng 3:e pris

Lydnadsdiplom
LP1 Tikk-A-Ring’s Old Empire Ale
LP2 Pussentorpet Dream OfBeauty
LP3 Zetastar Orion King

Svensk Lydnadschampion
SE LCH Zetastar Loyal Scout

Alla godkända och uppflyttningsresultat i Bruks.
Spår Appellklass
Zetastar Intesive Gibbson 210 poäng Godkänd

Spår Elit klass
Qvarnhill Ghost Buster 508,7 poäng Godkänd
Qvarnhill Ghost Buster 477,2 poäng Godkänd

Sök Elit klass
Hi-Design’s Special Effect 383,7poäng Godkänd

Lycka till på tävlingsbanorna

Monika Jansson & Ida Lindgren.



RALLYLYDNADSTERULTAT
Här presenterar vi alla landets Rallylydnadsekipage i samtliga klasser
samt om dom har erhålligt rallylydnadsdiplom f.o.m 19/5 t.o.m 25/8 -2013
Listans följer i datumordning utifrån när ekipagen fick sitt första kvalificerade resultat i de olika klasserna.

NYBÖRJARKLASS
Rowntree Ice Lolly Andén Andersson Birgitta 97p, 81p, 98p RLD N
Svingelskogen's Ain't She Sweet Hägglund Maria 86p, 95p
Fire 'n Ice Rhythm Divine Claeson Lise Lotte 87p, 94p, 87p RLD N
Mountjoy Rapid Rapunsel Åmark Isabell 88p, 89p
Pussentorpet Paint It Black Hagberg Yvonne 84p, 90p, 96p, RLD N
Sanque's Pep Talk Sandell Martin 72p
Tikk-A-Ring's Hallo Mrs Sweetheart Jonsson Anna-Lena 93p, 83p, 92p RLD N
Baggbo Bruce-Benetton Sundström Ann Charlotte 70p, 87p, 76p RLD N
High Score Xit Only Larsson Marie 84p
Hi-Design's Unlimited Happyness Larsson Marie 94p, 78p
Hi-Design's Absolute Exotic Nybäck-Nakell Åsa 85p, 95p, 85p RLD N
High Score Velvet-Touch Stenqvist Pernilla 95p, 83p
Mountjoy Rebellious Ruth Jansson Monika 88p, 92p
Accounts Vision OfLove Forsberg Veronica 84p, 77p
Goldmoore's Country Queen ------------------------ 85p, 77p

FORTSÄTTNINGSKLASS
Baucoon Belive It Or Not ---------------------- 98p, 88p, 92p RLD F
Fire 'n Ice Rhythm Divine Claeson Lise Lotte 95p, 79p, 88p RLD F
Klovstamons C'est La Vie Mikaelsson Viktoria 71p, 80p, 96p RLD F
Deming's Jingle Jackie Bjällerhag Svejd Maria 77p, 89p, 93p RLD F
Tikk-A-Ring's Hallo Mrs Sweetheart Jonsson Anna-Lena 94p
Workingwess Born To Spring Andersson Lisbeth 72p
Accounts Opportunity Forsberg Veronica 84p, 88p
Deming's Joline Jingle Lyshed Carol 74p, 90p, 80p RLD F

AVANCERAD KLASS
Klovstamons Ängla Af Jöjebo Mikaelsson Viktoria 81p
Ludde Webster Britt Marie 98p, 94p, 82p RLD A
Beeline Hot Air Balloon Astermark Jessica 88p, 85p, 71p RLD A
Deming's Joline Jingle Lyshed Carol 81p

MÄSTARKLASS
Klovstamons Ziri Af Jöjebo Lindgren Ida 95p, 98p, 99p, 92p RLD M
Ziridas Amazing Alva Av Jack Lindgren Ida 87p, 87p, 87p, 92p RLD M









Ekipagepresentation av lydnad, bruks och
rallylydnadsekipage
Rallylydnad –

Förarens namn, ålder och klubb?
Ann-Christin Rietz, 56 år, Ängelholmsbrukshundklubb

Hundens namn, ålder och klass?
Ziridas Affabel Axa Av Jack, 2 år, nybörjarklass

Varför blev det en ESS?
Kom i kontakt med en fantastisk uppfödare med en tik som
tilltalade och imponerade stort! Det var så rasen
presenterades för mig.
En helt ny värld öppnade sig då jag fick en otroligt stabil och
mentalt bra valp!
En mångsidig hund som bara ger glädje!

Varför började du med rallylydnad?
Jag blev nyfiken då det ingick i kursutbudet på VI2
Hundcenter där jag redan gått ett antal
kurser. Rallylydnad är fantastiskt roligt och ökar samarbetet
mellan hund och förare på
ett trevligt sätt.

Tävlar ni något annat än rallylydnad?
Nej

Vad är ditt mål i rallylydnad?
Framförallt att ha roligt tillsammans med min hund och att
hela tiden öka kunskaperna och erfarenheterna för att få
godkända resultat.

Har du några tips?
Träna Rallylydnad i grupp, gärna på kurs. Var noga med valet
av instruktör. Det ska vara positiva och mjuka metoder för då
får man bäst resultat.
Skaffa trevliga träningskompisar stöttar och utmanar dig att
bli bättre.
Ta vara på vardagens möjligheter till träning t.e.x under
promenad eller i köket hemma.
Det går att träna nästan överallt!



Funktionsbeskrivning
Funktionsbeskrivning är ett enkelt sätt att pröva din hunds rastypiska jaktliga
egenskaper.
Dessa egenskaper kan indelas i samarbetsförmåga, apportering, viltintresse,
vattenglädje och fältarbete. Idag används inte, i någon högre utsträckning, någon
utvärdering av springerns rastypiska jaktliga egenskaper i avelsarbetet. Detta pga.
att det startar för få springer på jaktprov och sällan mer än någon enstaka individ ur
samma kull. Tanken är att resultatet skall kunna användas i avelsarbetet.
Målgruppen är således i första hand uppfödare men beskrivningen syftar också till
att ge dig som hundägare en bild av din hunds egenskaper.

Är du intresserad av att funktionsbeskriva din hund kan du vända dig till
Springerklubbens lokalavdelningar
Funktionsbeskrivning kan också arrangeras av uppfödare eller ägare till avelshund
En lista på funktionsbeskrivare & testledare finns på Springerklubbens hemsida

Kostnad för funktionsbeskrivning…………… 200:- per hund

Beskrivare/testledare för Funktionsbeskrivning
Helen Eriksson 0435 440040 Syd

Lotta Ahlberg Wennersten 08-51235200, 070-7683603

Monika Jansson 08-7606560, 070-4991175 Östra

Tania Jarlstam 08-378312, 070-7190727 Östra

Eva Wiklund 08-56052048, 070-7760899 Östra

Roger Marklund 0911 -60930, 070-3254010 Norrbotten

Susanne Rönnqvist 0923-50480, 070-5376119 Norrbotten

Marie Grahn 054-839064, 0733-223 224

Solveig Rosén 018-304493, 070-2950138 Upp1and/Västmanland

Rose-Marie Berglund 018-55 17 37 Uppland/Västmanland

Marie-Louise Svensk 0295-216 48 Uppland/Västmanland



AGILITYHÖRNAN
Har du resultat, bilder, reportage eller annat material att

bidra med till Agilityhörnan så maila det till:
jennie_ejneroos@hotmail.com

Hör även gärna av dig om det är något speciellt du vill läsa
om!

Springerligan har debuterat på Agility-SM – och plockat en
pinne!
Som jag skrev i förra numret lyckades vi kvala laget till
Agility-SM 14-16 juni i Falkenberg!
Inte bästa uppladdningen, men vad gör man inte… jag kom
hem från en jobbresa på Island torsdag kväll kl. 23.30. Kl.
01 .00, dvs. 1½ timme senare hade jag packat om väskorna,
väckt två förvirrade, sovande hundar och vi blev upphämtade
av Lia för att åka ner mot Falkenberg i en fullproppad bil (min
kompis Fia hängde med som hejarklack)! Efter att inte ha
sovit på flyget däckade jag i bilen och stackars Lia fick köra
hela natten. Vi var som tur var framme tidigt och hann sova en
timme på parkeringen. Dags att sätta upp tält & burar och
veterinärbesikta hundarna (alla fyra gick igenom). Därefter
drog vi mot boendet (privat på en mysig bondgård) för att
”checka in” och hann där provsova sängarna någon timme
innan det var dags att åka tillbaka till tävlingsplatsen. Dags
för invigning, försöka panikrasta en hund med hård mage…
och därefter pang på med banvandring för agilityklassen!
Först ut var Lia Larsson med Sammy (Big Brazzel Absolute
Power). De gjorde ett fint lopp men diskade sig tyvärr där det
låg en lockande tunnel väldigt nära! Näst ut var LeifOlsen &
Britney (Fire´N Ice Cinderella), det såg säkert & stabilt ut –
men plötsligt blåser domaren för disk – och ingen förstår
varför! Domaren kommer fram och förklarar att han diskat
Leffe pga. en snurr framför en tunnel då de krockade. Vi (och
många med oss) tyckte att det endast borde gett 5 fel för
kontakt, MEN det är domaren som dömer! Därmed var laget
tyvärr diskat, eftersom man måste ha tre ekipage i mål.

Vi fick såklart köra ändå och jag (Jennie Ejneroos) och min
Felix (SE VCH Larix Evidence OfCrime) gjorde ett fint
debutlopp med endast 5 fel för att vi rev sista hindret. Även
Lia Larsson och Mikey (SU(u)CH Big Brazzel Thunderball)
tog sig i mål med endast en femma,

superbra gjort! I lördagens finallopp (hoppklass) startade de
diskade lagen först – så då gick vi bara in och körde för skojs
skull, helt utan press – för att visa att det visst går att kvala till
Agility-SM med Engelsk springer spaniel! : -)
Vi var supernöjda med vår SM-debut och vi är galet laddade
inför att försöka kvala även till nästa år då SM går i Sollefteå.
Det har ju börjat bra då Springerligan - helgen innan SM - i
Knivsta tog vår första SM-pinne för det nya kvalåret (april-
april). Nu saknas det ”bara” fem, så nu kör vi! ! : -)

Ni kan följa oss i hur det går på min
hemsida:http://felixrobin.wordpress.com
Passar på att återigen påminna om det nyinstiftade priset Årets
Agilityspringer, som en extra morot för alla duktiga
agilityekipage som är ute och tävlar och visar upp rasen på
agilitybanorna. Det är jättekul varje gång man möter
springerekipage ute på banorna! Statuterna ligger ute på
Springerklubbens hemsida.
Lycka till och kör hårt! /Jennie Ejneroos



Inrapporterade resultat:

Fire´N Ice Actrice ”Lisen” (Lena Olsen)
2013-06-08 Frövi BK.
Agilityklass 1 , 0 fel, placering 3/39 = Pinne och uppflytt till
ag.2!
2013-06-22 Ludvika BK.
Hoppklass 1 , 0 fel, placering 4/35 = Pinne!
2013-07-14 Karlstad BK.
Hoppklass 1 , 0 fel, placering 16/111 = Pinne!
Fire´N Ice Cinderella ”Britney” (Leif Olsen)
2013-06-08 Frövi BK.
Hoppklass 3, 0 fel, placering 3/24 = SM-pinne!
SE VCH Fire´N Ice Saint Amour ”Robin” (Jennie Ejneroos)
2013-07-06 Österåkers BK.
Hoppklass 1 , 0 fel, placering 4/44 = Pinne!
2013-07-1 3 Karlstad BK.
Agilityklass 1 , 0 fel, placering 10/116 = Pinne och uppflytt till
ag.2!
SE VCH Larix Evidence Of Crime ”Felix” (Jennie Ejneroos)
2013-06-08 Knivsta BK.
Hoppklass 3B, 1 ,42 fel, placering 10/71 = SM-pinne!
2013-07-1 3 Karlstad BK.
Agilityklass 3, 3,63 fel, placering 15/1 30 = SM-pinne!
2013-07-27 Gagnef-Floda BK.
Agilityklass 3, 0 fel, placering 8/83 = SM-pinne!
Rindis Highland Hope And Glory ”Nike” (Robyn Åhlin)
2013-07-1 5 Torsby BK.
Hoppklass 1 , 0 fel, placering 9/66 = Pinne!
Via-Edsbergs Cleo ”Cleo” (Camilla Larsson)
2013-07-1 3 Karlstad BK,
Hoppklass 1 , 0 fel, placering 10/108 = Pinne!
2013-07-28 Gagnef-Floda BK,
Hoppklass 1 , 0 fel, placering 1 /56 = Pinne!
Working Heroes Freckled Fia ”Fia” (Therese Malm)
2013-06-09 Gagnef-Floda BK.
Hoppklass 2, 0 fel, placering 2/12 = Pinne!

Ekipagepresentation:

Förarens namn: Robyn Åhlin
Förarens födelseår: 1999
Klubb: Klinteortens Hundungdom
Hundens namn: Rindis Highland Hope And Glory ”Nike”
Född: 2009-04-03

Vilken/vilka klasser tävlar ni i? Hoppklass 1 (1 pinne) och
Agilityklass 1 (2 pinnar). Tävlar även i ett lag som heter Gott
och Blandat.
Hur länge har ni tränat och tävlat agility? Jag började med
agility för cirka 2½ år sedan. Tävlat har jag gjort i 2 år.
Hur kommer det sig att ni började med agility? Jag har levt
med hund i hela mitt liv men har aldrig haft en egen. Min
önskedröm var att få/köpa en egen hund som jag såklart skulle
köra agility med för att jag tyckte det såg så roligt ut. Tillslut
köpte jag min egna hund som blev Nike. Vi började med
agility när han hade blivit 2 år.
Hur kommer det sig att det blev Engelsk springer spaniel?
För att familjen tidigare haft rasen i många år. Familjen har
haft tre Engelsk Springer Spaniels innan.
Håller ni på med fler grenar än agility? Vi ställer ut när det
ges tillfälle. Vi viltspårstränar även lite.
Bästa tävlingsminne? Första pinnen är ett starkt minne. Vi
hade tävlat i 1 år och han hade aldrig gått snyggare som han
gjorde i det loppet!
Vad har ni för mål med agilitytävlandet? Klass 2 hade varit
väldigt roligt! !



Att tävla agility med din Engelska springer spaniel

-Varför tävlar du?
– Vad har du för mål med ditt agilitytävlande?
– Kan du förbättra era resultat genom att jobba med din egen
inställning till tävlandet?

Något som är helt klart är att alla har olika mål med sitt
agilitytävlande. Vissa ser det enbart som en rolig aktivering
och har inget behov av att jaga pinnar och allt vad det heter.
Andra älskar att vinna. Några vill hitta på något kul
tillsammans med sin hund. Någon vill bli bäst. Somliga tävlar
för att testa av hur långt man kommit i träningen. Vissa ser det
som en utmaning att komma så långt som möjligt. Några
tävlar för att det är socialt. Många tävlar av flera av ovan
nämnda (och andra) anledningar. Hur som helst, det finns
många olika anledningar till att tävla i agility! En bra början är
att själv fundera kring varför man tävlar.

Ett fenomen som jag självt märkt av, då jag tävlat sedan 2002
(med två-tre års uppehåll då jag inte hade någon tävlingsbar
hund) är att många tävlar med sin springer, konstaterar efter
ett tag att det inte går att vinna – och byter till en snabbare ras.
Visst, om målet t.ex. är att komma med i landslaget är chansen
tämligen liten att lyckas med sin springer. Border collie är den
mest dominerande rasen i storleksklassen large (över 43 cm i
mankhöjd), tätt följ t av andra vallhundsraser. Den krassa
sanningen är att rent fartmässigt är det få springrar som kan
hävda sig mot den absoluta toppen, där vi pratar om
tiondels/hundradels-sekunder som skiljer i resultatlistan.

Men betyder det att det är lika bra att ge upp tävlandet med sin
springer? Nej , verkligen inte! : -) Däremot kanske man kan
behöva fundera igenom varför man tävlar – och vad man ska
sätta upp för mål för att det ska kännas meningsfullt att lägga
ner så mycket tid, energi och pengar på sporten. Inom
idrottspsykologin pratar man ofta om resultatmål – t.ex. ”vårt
mål är att ta sista pinnen i hopp idag” och prestationsmål –
t.ex. ”vi ska komma runt banan utan hinderfel idag” eller ännu
mindre delar som t.ex. ”vi ska sätta slalomingången” eller ”vi
ska klara alla kontaktfält”.

Skillnaden är alltså att resultatet kan du inte påverka, för det
beror på hur domaren sätter referenstiden samt hur
konkurrenterna presterar. Alla som varit där vet nog hur sjukt
frustrerande det kan vara att vid upprepade tillfällen hamna
placeringen utanför pinne (/SM-pinne/CERT), trots att man
gjort ett perfekt lopp utifrån sina förutsättningar, alternativt att
den vanligtvis hoppsäkra hunden river just i det lopp där ingen
har gått nolla. Är man lite tävlingsmänniska kan man få tjura
lite då (bara inte hunden märker något, den ska ha sin
belöning som vanligt) - och därför har jag och Lia infört
”treminutersregeln” (dvs. du får tjura i upp till tre minuter,
men sen får du ändra fokus och förbereda dig för nästa lopp
eller vad du ska hem och träna på).

Resultatmålen kan ofta vara bra som morot att tänka på i
förväg, t.ex. ”vårt mål är att bli uppflyttade till agilityklass 2
innan oktober”, medan ju närmare tävlingen man kommer är
det generellt sett bra att tänka mer i prestationsmål. Då är det
lättare att tillåta sig att vara jättenöjd med det supersnygga
loppet man gjorde (med t.ex. en perfekt jaakkosväng),

trots att det denna gång bara räckte (exempelvis) till en 30:e
placering i hoppklass 3.

Det gäller att träna på att åka hem och vara nöjd över de delar
som gick bra (det går faktiskt i princip alltid att hitta något bra
om man anstränger sig, även efter ett till synes katastrofalt
lopp, t.ex. ”jaja, han satt ju i alla fall kvar i starten för en
gångs skull – härligt! ”), samt tänker konstruktivt kring vad
som gick mindre bra t.ex. ”jag måste lära mig hur jag ska
placera mig vid tajta framförbyten”, ”vi behöver visst träna
mer på den där slalomingången” etc. Ett bra tips är att
memorera (eller rita ner) den del som gick åt skogen, hem och
träna på den tills ni kan den utan och innan – då vet du till
nästa gång ni stöter på den att ”det här kan vi faktiskt”!

Det gäller att sträva efter att alltid kunna göra sitt bästa
(oavsett vad som händer runtomkring), men även att dra nytta
av sin hunds fördelar – och att välja att fokusera på dessa. Två
exempel: Mina hundar är värmekänsliga och tappar lätt tempo
då det är varmt (vilket jag försöker förebygga med skugga,
bad & kyltäcke så gott det går…) – MEN de har fördelen att
de går väldigt bra i regn, att jämföra med många hundar (och
förare) som ogillar att bli blöta och ”klafsa runt” så älskar
mina grabbar det – och jag själv har lärt mig att uppskatta det
eftersom det är ”vårt väder”! Om jag ska generalisera lite till
så är det många springrar (som då kanske inte har det elithöga
tempot) som med rutin ofta kan bli väldigt hindersäkra. Om
man då ser till att lära hunden att lyssna väldigt bra vid
exempelvis svåra hinderfällor – så har man mycket att vinna
på att ha en säker & stabil hund som går att styra (när många
racersnabba hundar kör bort sig).

Sen finns det många sätt för att förbättra tiderna och maximera
er fart på banan. Några korta tips:

* Gå kurser för duktiga förare och lär dig olika
handlingsmetoder (blindbyten, jaakkosvängar, serpentiner,
tyskar, backlap etc.), träna dig & din hund i att använda dessa
så att du vågar handla lite mer vågat även på tävling – istället
för att alltid välja det säkra alternativet.

* Våga låta! Peppa din hund runt banan (”jajaja, kör kör,
spring, spring, hoppa, braaa, kör, kör”).
* Fysträna dig och din hund så ni kan och orkar springa så fort
som möjligt runt banan.
* Lär dig vilka rutiner innan start som gör dig och din hund
mest taggade och fokuserade på uppgiften. Prova dig fram.
* Träna på att hitta rätt placering gentemot din hund. Springer
din hund snabbast om du springer före, efter eller bredvid?
* Strunta i vad andra tycker eller tänker, du behöver t.ex. inte
köra samma handling som alla andra. Fokusera på din hund,
kör ert eget race och njut av er tid på banan!
* Tro på dig själv och din hund, träna på att gå in på banan
med inställningen ”vi kan det här – och nu tusan kör vi”!

Det var några tankar och funderingar som åtminstone hjälpt
mig att komma framåt, de gånger man funderat på att börja
med knyppling eller frimärkssamling istället. ;-) Kort sagt:
fundera igenom lämpliga mål som passar dig och din hund,
förbered er så gott ni bara kan – och kör så det ryker! !
/Jennie Ejneroos



Nu ska jag försöka skriva lite om en fantastisk helg i
Danmark/Sorö…
MEN först ska jag tacka den som gjort detta möjligt.
Nämligen vår utomordentligt duktiga Clara – SE VCH FI
VCH True Dice Cute Clarissa. E. SE U(U)CH PLCH -07
Wongan Kadenza U. Gamla Herrgården Heavenly Brown.
Vi skickade in ansökan med Claras meriter väldigt tidigt.
Så väntan att få besked om vi blivit uttagna i år igen blev
lång! ! Men det blev vi! ! Så det var bara att börja träna på
danska! Man väljer mellan blodspår eller klövspår.
Vi valde blodspår. Träningen gick bra så vi var nöjda men vi
visste också att underlaget är mycket torrt i Danmark så det
kunde ställa till problem.

Torsdag den 8/8 mitt på dagen så började vår resa.
Ett stopp med övernattning tillsammans med familjen Back
och Erlandsson i Jönköping innan vi på fredagen for vidare
mot färjan i Helsingborg som skulle ta oss över till
Helsingör. Sedan var det ca 10 mil till Viby och den Kro vi
bokat boende på.
Inte det bästa stället men vad gör det i goa vänners
sällskap?! Eftersom vi var rejält hungriga när vi kom dit så
gick vi ut för att leta efter ett matställe. Vi hittade på en liten
restaurang där vi kunde sitta ute och hundarna fick vara med
– perfekt! !
Efter maten blev det lite kaffe och något glas vin på Kroens
baksida.
Lagledare Calle uppdaterade oss om helgens program.
John Blund infann sej ganska tidigt och det var väl lika bra
att gå till sängs och försöka sova lite.
På lördagen hann vi med en promenad och lite shopping
innan det bar iväg till Sorö och meetingpoint för NVM
2013. Där var det registrering och spårutdelning.
Sedan hölls det ett öppningstal samt lite information och tid
för frågor. Vi serverades sedan en utmärkt schnitzel på en
restaurang intill. Vi orkade inte stanna så länge, jag tror
ingen gjorde det… Så vi åkte de ca 4 milen tillbaka till Viby
och tog oss en promenad… Sen var det godnatt.

På söndagen ringde väckarklockan 5.30. Bara att stiga upp
för att åka tillbaka till Sorö och äta den gemensamma
frukosten. 8.1 5 så hölls den traditionella hornblåsningen –
en bit som hälsade deltagarna välkomna samt en som blåste
för start. Vi och de övriga 3 ekipage som skulle gå för
samma domare åkte ut i skogen. Lite tur hade vi som blev
lottade det första spåret, då hade inte nattdaggen riktigt
hunnit att torka och solen inte börja gassa. Anders och Clara
gjorde samma procedur som vanligt.

Med sej ut i spåret hade de förutom domaren, spårläggare
samt dennes dotter och en hornblåsare – denne blåser i hornet
när hunden hittat till slutet och det utlagda skinnet.
Alltså – inget skott och ingen klöv. Man har 1 1 /2 timme på
sej att gå det 1 300 meter långa spåret… Tiden gick, men när
det gått ca 1 timme hörde jag hornblåsaren och förstod att
snart kommer dom! !
Mycket riktigt, snart dök dom upp Anders, Clara och de
övriga. Anders hade 2 ruskor i handen… Hade han viftat
flugor i skogen?? Nej ! ! Enligt tradition så fick hund och
förare varsin för utmärkt arbete i skogen! ! !

Nu blev det förstås en lång väntan i skogen medan de övriga
skulle gå sina spår. Vi fick nämligen INTE åka tillbaka –
vilket vi nog inte heller hade vågat oss på.
Rena rama labyrinten i skogen! Det blev att dricka kaffe,
prata omkring spåret och hur man tyckt att det gått.
Vi hade kontakt med de övriga i det svenska laget på telefon
och fick veta att det inte gått något bra. Riktigt tråkigt.
Hur det hade gått för Lars och Anya fick vi reda på när vi
äntligen kommit tillbaka.
Det hade gått bra – 2 ruskor där också! !

Nu är det så att i sammanställningen av poäng så räknar man
de 4 bästa av de 5 ekipagen. Vi hade bara 2 hundar som klarat
spåret så någon högre placering visste vi att det svenska laget
inte kunde få. Efter att vi ätit lunchen så var det att fortsätta
väntan… Mycket väntan i denna sport, men när man har så
trevligt tillsammans så går tiden fort – Å vips! ! !
Nu blåstes det i hornen igen och det var dags att redovisa
resultaten. Man gjorde det rakt av utifrån katalogen.
Man kunde totalt skrapa ihop 340 poäng. Henrik i det norska
och även det vinnande laget lyckades att få ihop 337 p.
Norrmännen hade också ett ekipage på 335 p.
Men nästa poäng – 333 p delades av 3 ekipage och ett av dem
var Anders och Clara. Jippie! ! ! Så nöjda med den poängen!
Lars och Anya hade 229 p. Det innebar att Clara blev bästa
svenska hund! Vårt lag kom på en hedrande 3:dje plats.
Nu var det över…

Mycket hejdå kramar och vi ses igen blev det innan vi
kastade oss i bilarna för att åka till Helsingör och färjan
tillbaka till Sverige. Klockan 22.20 stannade vi bilen vid
samma hotell i Jönköping som på väg ner.

Hundpromenad och godnatt!



Referat från Springer Västs Open Show 2013 på Ryda
Sportfält Borås

Så var 2013 års Open Show avklarad. I år hade vi beslutat att
prova hur det är att ha vår utställning på samma plats som
Södra Älvsborgs Kennelklubbs officiella utställning går av
stapeln. Rasklubbar erbjuds att ha utställning på platsen utan
kostnad och får en ring samt ett domartält med bord och
stolar. Vi fick hjälpa till på fredagskvällen att sätta upp tältet
och passade då samtidigt på att även sätta upp vårt pristält.

Dagen efter vår utställning var den officiella bedömningen
av grupp 8 så vi hoppades på många anmälningar. Nu blev
det inte fler än 22 anmälda hos oss men SÄKK hade bara
några hundar fler dagen efter på den officiella utställningen
så det verkar som det är en vikande trend med färre
anmälningar på alla utställningar just nu.
Vädret var lite ostadigt med regnskurar ibland och sol ibland
men i huvudsak var det uppehållsväder och en bra
temperatur för våra hundar.

Vår trevliga domare Anette Erlandsson hade 5 valpar och 17
vuxna hundar att bedöma och det gick smidigt och bra.
Anette lämnade även muntlig kritik till samtliga som
placerades i klasserna vilket är intressant både för
hundägaren men även för de andra utställarna och publiken
att lyssna på. Ann Lundin var ringsekreterare och skrev
kritikerna, en eloge till er båda som gjorde ett så bra arbete.
Själv var jag ringmaster och tror att jag fixade det rätt bra
också.
Efter att alla hundarna bedömts hade vi avbrott för lite
mingel med Pommac, vindruvor och snacks innan finalerna
skulle börja.
Det var ett avbrott som uppskattades av våra utställare. Efter
minglet startade våra finaltävlingar.

Tack Anette för att du ville komma och döma vår utställning.
Tack även för den vackra Springertavlan du skänkte till BIR.
Vill också tacka Ann samt alla övriga funktionärer för ert
fina arbete. Tack även till alla er utställare för en väldigt
trevlig utställningsdag.

Ing-Mari Nilsson, utställningsansvarig i Springer Väst.

Sponsorer:
Royal Canin
KS Pet Fashion, Carolina Bohman
Anette Erlandsson, Kennel Trollängen

Vi tog det lugnt på måndag. Frukost, hundpromenad sedan
åkte vi hemåt Hedemora. Ett stopp för fika i Wadköping blev
det.
Tänk om danskarna nu haft ett championat också för spaniel.
Ja, då hade hon haft sin Nordiska titel. Men, skam den som
ger sej ! ! Vi satsar på att komma med nästa år igen då Norge
står som värdland…

Tusen tack alla härliga människor vi träffat och umgåtts med
denna NVM – helg 2013! ! Ingen nämnd ingen glömd.
Hoppas att vi ses nästa år i Norge.

Mvh Gunilla Lidman Henningsson

o Anders Henningsson – förare



RESULTATFRÅNSPRINGER VÄSTS OPENSHOWPÅ RYDA SPORTFÄLT29 JUNI 2013

BIR/BIMValp

BIR/BIMUnghund

BIR/BIMJunior

BIR Veteran

BIR/BIMBIR Champion

BIR Uppfödargrupp

BIR/BIMÖppen



RESULTATFRÅNSPRINGER VÄSTS OPENSHOWPÅ
RYDA SPORTFÄLT29 JUNI 2013
Anmälda hundar 5 valpar och 17 vuxna

BIR Goldmoore´s Hyacinth Bucket, ägare Christina Boije
BIM CIE NORDUCH DK-10 NORDW-11 NOV-12
Goldmoore´s Gold Dreamer, ägare Christina Boije.

BÄSTAHANHUNDSKLASS
1 . CIE NORDUCH DK-10 NORDW-11 NOV-12
Goldmoore´s Gold Dreamer, ägare Christina Boije.
2. Cloette´s Two Thumbs Up, ägare Gisela Barsing
3. Pussentorpet Zuper Zig Zag, ägare Linda Wass
4. Goyas Phoenix, ägare Anna Axell

BÄSTATIKKLASS
1 . Goldmoore´s Hyacinth Bucket, ägare Christina Boije
2. Lizziardhs Aberfeldy, ägare Marica Teir
3. Lizziardhs Aberlour, ägare Marita Johansson
4. SE VCH Springmoon´s Samba, ägare Ing-Mari och Kent
Nilsson

BIR VALP Goldmoore´s Release Me, ägare Christina Boije
BIM VALP Goldmoore´s Hold The Line, ägare
Christina Boije
BIR Junior Lizziardhs Aberfeldy, ägare Marica Teir
BIM Junior Pussentorpet Zuper Zig Zag, ägare Linda Wass
BIR Unghund Cloette´s Two Thumbs UP,
ägare Gisela Barsing
BIM Unghund Goldmoore´s Anna Smith,
ägare Linda Johansson
BIR Öppen Goldmoore´s Hyacinth Bucket,
ägare Christina Boije
BIM Öppen Goyas Phoenix, ägare Anna Axell
BIR Champion CIE NORDUCH DK-10 NORDW-11
NOV-12 Goldmoore´s Gold Dreamer, ägare Christina Boije.
BIR VETERAN Goldmoore´s Elisabeth James,
ägare Marita Johansson
BIR UPPFÖDARGRUPP Kennel Goldmoore´s

Domarberättelse från Springer klubben Väst utställning i
Borås den 29 juni

Jag blev till min glädje inbjuden att döma Västra utställning i
Borås.
Vädret hade kunna vara bättre men stämningen var ändå på
topp hos deltagare och hundar. Jag hade en duktig och
effektiv ringsekreterare i
Ann. Lundin och en inropare, Ing Marie Nilsson, som med
glatt humör gjorde att allt flöt på fint. Jag kunde således
koncentrera mig helt på min uppgift.
Det kändes verkligen spännande att se utvecklingen på rasen
från mitt domarperspektiv. Jag stoppade upp min uppfödning
av rasen för några år sedan. Tyvärr var det inte så många
anmälningar som jag önskat av olika anledningar.
Den homogena typ vi hade på ESS för 10 år sedan är nu ett
minne blott på gott och ont. Men jag skulle önska att
uppfödarna inte låter utvecklingen gå mot lågbenta eller tom
låglånga hundar. ESS ska enligt standarden vara den mest
högbenta av alla spanielraserna.
Jag fann hundar under dagen som hade korrekta proportioner,
men också hundar som var för låga på benen vilket störde
mig. Fronterna är också något att beakta och ta väl vara på.
Dåliga fronter och övervinklade bakställ ger dålig harmonie i
rörelsemönstret.
Alla hundar visade upp härlig, glad mentalitet och lät sig väl
hanteras.
Flera mycket duktiga handlers gladde mig också mycket
under dagen.

BIR o BIM valp samt BIR o BIM vuxna visades upp i god
kondition och väl i ordning på alla sätt.
De hade alla fyra de fronter som jag önskar, bra proportioner,
vackra huvuden och uttryck , vackra linjer och de rörde sig
utomordentligt väl. BIR valpen imponerade stort på mig och
jag ska verkligen följa hennes fortsatta karriär.
BIR och BIM hundarna är härliga välkomponerade ESS med
underbar mentalitet. Tiken blev BIR på sitt grund av sitt
härliga huvud och uttryck, vackra linjer utan överdrifter och
flytande vägvinnande rörelser.
Ett eloge från mig till uppfödarna som lyckats så väl i sitt
avelsarbete.

Tack för att jag fick döma denna välorganiserade och trevliga
utställning.

Anette Erlandsson



Nybörjarprov B i Lerum 17 augusti 2013
Jag vaknar på morgonen och tittar ut och neeeej , det regnar… Det regnar mycket också. Japp, då packar vi med extra
regnkläder och ett extra glatt humör. Men idag var vädergudarna med oss, under tiden jag åkte till provet som vi hade på
markerna utanför Lerums Brukshundsklubb så klarnade det upp. Vi skulle under dagen genomföra ett Nybörjarprov B,
fältdelen.
Det blev till och med perfekt väder för att ha ett prov. Inte för varmt men ändå skönt. Vi samlades kl 9 och vi hade någon
strykning så det blev 7 starter.Det var blandade spaniels av field, clumber, jaktcocker,jaktspringer och springer av duel
purposetyp.
Domare för dagen var Royne Svensson och jag själv skulle göra premiär som provledare. Skytt var ordförande i Springer
Väst, Marie Leandersson.

Vi började med en lång sträcka med ett dike där Royne ville testa samtliga hundar. Dels för att alla skulle få samma typ av
mark och dels för att någon hund inte skulle behöva gå i flera timmar och inte få jobba.



Det blir ju en mental utmattning för dem att gå och vänta också. De flesta hundar fixade diket bra men två av hundarna
missade apporten så det blev ingen fortsatt prövning för dem.
De fem resterande hundarna prövades på en annan typ av mark och några av hundarna gjorde mycket fina sök.

Några av hundarna tappade istället tyvärr i söket där. Istället för att söka ut i terrängen så sprang de för mycket vid
förarens ben. En spontan reaktion från flera var att ”så här gör han/hon aldrig när vi tränar”. Det märktes stor skillnad på
när man har tränat själv och som nu, i en provsituation där man går tillsammans med fler hundar.
Efter att alla hundar hade gjort sitt så gick vi in i brukshundsklubbens klubbstuga där Gun-Brith Hugosson och Susanne
Örgård hade fixat jättefint så det fanns både god lunch och diverse fika. Det smakade verkligen gott med lite mat i magen
efter att ha varit ute i markerna.
Sen var det dags för prisutdelning och det slutade med att två av hundarna blev godkända. Det var Jan Olofsson med
”Stina”, High Pheasant’s Working Blast och provbästa Johan Kjeldbjerg med ”Bella”, Zetastar Orion Bellatrix. Stort
grattis till er bägge!

Sammantaget blev det ett mycket bra genomfört prov och jag fick höra från flera av deltagarna att det uppskattades att vi
anordnade prov. Jag vill ge samtliga närvarande ett stort tack för att det var så god stämning och självklart ett stort tack till
domare Royne,skytten Marie och ”köksfixarna” Gun-Brith och Susanne. Ni gjorde ett strålande jobb och såg till att vi
hade en härlig dag tillsammans!
Nu siktar vi framåt mot de två resterande prov som vi ska arrangera i höst, ett vattenprov och ett till B-prov.
Vid pennan, Carolina Bohman, jaktansvarig Springer Väst.



SKGävle-Dala Open Show 17/7-13
Domare Helen Merry, UK .
Totalt anmälda 24 vuxna hundar och 3 valpar.

BIR CH Barecho Quest For Success
BT-2 Peasblossom Kashmir
BT-3 CH Barecho Glint OfGold
BT-4 Wilmio's Evidence OfGlory

BIM CH Hollivera's Not Just Hot
BH-2 CH Night Wish Darrem Canis
BH-3 Barecho Kissing A Fool
BH-4 Hollivera's One And Only

BIR-valp I & BIS Finnlidens His Majesty

BIR-valp II, Mayamore Eyes Like Cinderella

BIR Veteran CH Trollängens Symphonie

Bästa avelsgrupp - CH Hollivera's Mystic Melody

Bästa uppfödargrupp - Kennel Barecho

STORTTACKALLA för sponsring och hjälp!!!

Domarberättelse
I thoroughly enjoyed my time there and would do it again in a hearbeat.
On the day of the show as you know the weather was rather cool to start
offwith and then brightened up later in the day.
I have to say I was pleased with the entry I received and was very
surprised to learn that exhibitors travelled upto 3 ½ hrs to get to the show.
My ring stewards were extremely helpful and patient and my thanks go
to them for their support. I felt that the dogs in general were of very good
quality and enjoyed putting my hands on them and having that experience.
For me I thought the eyes were all good in shape and colour and no light eyes
as sometimes happens in the youngerones.
I hope that the exhibitors enjoyed their day as much as I did and felt that the
camaraderie between them was lovely.

Helen Merry

BIR CHBarecho Quest For Success BIMCHHollivera's Not Just Hot





SMViltspår 2013

Vi fick äran och förtroendet att representera SSRK- Väst i
SM i Viltspår 2013. SM 2013 arrangerades av SSRKs
smålandsavdelning, i Tenhult, Småland.

Vi är jag och min snart 5 år gamla Springer Spaniel –
Wigascis Chilli från Kennel Wigasci i Molde/Norge till
vardags kalla Mette (Marit! ).

Resan till Tenhult inleddes med att vi meriterat oss genom
ett antal viltspårstävlingar. Mette blev tillsammans med
Springmoons Amber Queen, också SSRK västra, årets
viltspringer 2012. Sista meriteringen var kvalificering
mellan fyra uttagna hundar i Halmstad. Ett långt och
krävande spår av domarna Arne Larsson och Jörgen
Andersson. Mette spårade så bra man kan begära och
eventuella tillkortakommanden berodde mest på mig själv.
Det hela har varit väldigt roligt och vi har träffat många
fantastiska domare och inspiratörer, ingen nämnd ingen
glömd.

Tävlingen i Tenhult utgick från naturbruksgymnasiet.
Arrangemangen med boende och annat var förträffliga.
Vid tävlingen deltog 12 ekipage från alla delar av Sverige,
Vi insåg snart att det fanns många mycket rutinerade
deltagare i motsats till oss som deltog för första gången.

Första tävlingsdagen utspelade sig dessvärre på årets
varmaste dag med ett som det kallades ett kortare
”anlagsspår”.
Varför begrep vi aldrig eftersom det var nog så kvalificerat.
Vid start var det 31 grader värme och ganska vindstilla i
skogen. Trots att jag aldrig har sett en så extremt flämtande
hund tidigare så spårade Mette ändå med fullt engagemang.
De som spårade efter oss gjorde det i svalare temperatur
men i kraftigt regn och åska. Dag två började vi dagen med
ett spår på ca 1 ,2 km under perfekta förhållanden.

Vårt sammanlagda resultat ledde till en sjätteplats av totalt
1 2 ekipage vilket vi är jätteglada för.

Tävlingen innebar en mängd klurigheter som
tävlingsledningen lagt ner mycket möda på. Man hade
ansträngt sig att göra starten mycket komplicerad

Dag ett hade man skjutit på ett rådjurslår (! ) vid
starpunkten. Därefter hade ett misslyckat eftersök påbörjats
för att ytterligare röra till starten. Inte nog med detta.
Från starten lades tre spår ut i skogen varav ett, det rätta,
var blodat. Dessutom fanns ytterligare ett spår som ledde in
mot starten. Alltså fyra spår att välja rätt mellan. Dag två
var lika komplicerad men här var förutsättningen en påkörd
älg som försvunnit in i skogen. Även här fanns spår av
oskadade älgar och ingående spår.

Även ute i spåret fanns det överraskningar. I det längre
spåret skulle vi sätta hunden och sedan försvinna ur
hundens synfält. Sedan skulle ett skott avlossas och först
efter två minuter skulle vi gå tillbaka för att hämta hunden
och fortsätta spårande. Alternativt kunde i förväg anmäla
om man ville binda upp hunden men då med lägre poäng.
För att få denna poäng var hunden tvungen att sitta tyst och
lugnt. Vidare kunde man få extrapoäng om hunden
markerade sårlegor och om föraren sedan kunde identifiera
vad sorts fynd det rörde sig om. En annan klurighet var att
det lagts in tre delar där personspår tagits bort genom att
man kastat en dummy med lina fäst vid klöven. Efter en
kringgående rörelse halas klöven in utan och det blir ett
spår utan personspår bredvid och bedömning görs av om
hunden följer spår eller person.

Mette spårade som en maskin och så bra man kan begära
och särskilt dag två klarade hon alla delsträckorna var för
sig lysande. Det svåra var alla nya moment där utfallet
kändes lite slumpartat, i varje fall för oss som aldrig varit
med om dessa varianter förut. Årets segrare blev en flat
coated retriever, ägare Anders Ahlqvist från Stockholm så
nästa års tävling arrangeras av SSRK Östra. Sammantaget
var det en fantastisk upplevelse att få vara med om detta.
Ett stort tack till arrangörerna och särskilt huvuddomaren
Per-Johan Lindgren för hans entusiasm och engagemang.

/Lena Björck



















Lelica’s Spinout ”Mycket bra huvud med fint
långdrag. Ska få mörkare ögon. Utmärkt stomme. Fina
fötter. Mycket bra i sina proportioner. Breda lår. Bra
front. Fin halslinje, aning brant kors. Rör sig väl för
åldern.” Annika Ulltveit-Moe

Cloette’s Splendid Suprise ”7 mån, mycket trevlig
modell. Redan fin könsprägel. Ögonen ska bli
mörkare. Välkroppad och välmusklad. Harmoniska
vinklar. Fina proportioner. Rör sig stabilt +
harmoniskt. Håller en fin halslinje.” Annika Ulltveit-
Moe

Springdust’s About-Rhythm ”Huvud med fin längd +
fint uttryck. Lagom utvecklad i kroppen. Mycket bra
front. Lagom bakvinklar. Välmusklad. Fin halslinje.
Ännu lite ungdomspäls. Härligt temperament +
utstrålning. Rör sig mycket väl.” Annika Ulltveit-Moe

LordsettWhite Track Back To Linmoor ”Mycket
trevlig modell. Utmärkt huvud med fin könsprägel.
Mörka, fina ögon. Utmärkt halslinje som övergår till
en stark rygg. Härlig stomme + muskulatur. Full päls.
Rör sig som man förväntar sig när man ser honom
stående.” Annika Ulltveit-Moe

Gästgifvaregården Harry
”Trevlig modell. Härligt huvud. Typiskt uttryck.
Mycket fin halslinje som flyter in i en stark rygg av
lagom längd. Utmärkt stomme + fötter. Moderat med
harmonisk i sina vinklar. Utmärkt päls. Rör sig med
resning + typiskt steg.” Annika Ulltveit-Moe

Goldmoore’s Gold Dreamer ”Maskulint huvud med
härligt uttryck. Harmoniskt ihopkommen. Mycket fin
överlinje som halsen flyter in i. Lagom stomme.
Korrekt kors, använder svansen fint. Fin päls. Mycket
rastypiskt.” Annika Ulltveit-Moe

Springlet Playing Hero
”11 åring i strålande kondition. Maskulint, fint huvud.
Mörka, fina ögon + värdighet i blicken. Välkroppad +
välmusklad. Härlig stomme. Fina fötter. Stram + har
m? i strålande pälskondition. Rör sig lättare än många
ungdomar.” Annika Ulltveit-Moe

Avelsklass Goldmoore’s Gold Dreamer ”En mycket
fin avelsgrupp. Fyra olika kombinationer där
avelshunden verkligen har gett vidare mycket av sin
höga kvalitet och typiska rörelser.” Annika Ulltveit-
Moe

Uppfödarklass Kennel Adamants ”En mycket jämn
fin grupp av den rätta sorten. Fyra kombinationer. Ger
en mycket trevlig bild som grupp både stående +
rörelse och individuellt där alla är fina
rasrepresentanter.” Annika Ulltveit-Moe

Cloette’s Magnifique For Sure ”Välutvecklad tikvalp
av utmärkt typ. Feminint huvud, bra ögonfärg för
åldern. Bra hals och överlinje. Välformad bröstkorg.
Bra ben och tassar. Balanserade vinklar. Något lång i
länden. Rör sig med bra steglängd, ännu något lös i
fronten. Utmärkt temperament.”

Goldmoore’s Release Me ”Stilig tikvalp. Bra
proportioner. Feminint huvud, önskas kraftigare stop.
Bra hals och överlinje. Välutvecklad bröstkorg för
åldern. Balanserade vinklar. Något platta tassar. Bra
benstomme. Rör sig bra bak, ännu ostabilt i fronten.
Utmärkt temperament.”

Cloette’s Under My Spell ”Stilig tik med fina linjer.
Feminint huvud som kunde ha något längre nosparti.
Bra hals och överlinje. Något framskjuten skuldra.
Välformad bröstkorg. Balanserade vinklar. Bra päls
och tassar. Vacker färg. Bra ben. Rör sig med fritt,
flytande steg. Ännu något ostabil i bakstället. Utmärkt
temperament.”

High Score FlirtingWith Fire
”Stilig ungtik. Utmärkt typ och storlek. Feminint,
välskuret huvud. Vacker hals och överlinje. Välformad
bröstkorg. Balanserade vinklar. Aningen sluttande
kors. Bra ben och tassar. Rör sig med fritt, flytande
steg. Utmärkt temperament.”

Adamant’s Gloria Swanson ”Feminin tik. Bra storlek.
Feminint huvud, kunde ha något längre nosparti.
Tillräcklig hals. Välformad bröstkorg. Kunde ha något
stramare överlinje. Balanserade vinklar. Bra ben och
tassar. Rör sig väl från sidan, något trångt bak.
Utmärkt temperament.”

Fire’n Ice Rhythm Divine ”Feminin tik. Bra storlek
och proportioner. Feminint huvud som kunde ha något
mer markerat stop. Bra hals och överlinje. Välformad
bröstkorg. Välvinklad. Härliga, breda lår. Rör sig med
fritt, flytande steg. Bra temperament. Ej i bästa päls för
dagen.”

Adamant’s Feels Like Flying ”Stilig championtik som
på ett utmärkt sätt kombinerar kraft med elegans.
Feminint huvud, något ljusa ögon. Vacker hals och
överlinje. Bra bröstkorg. Balanserade vinklar. Bra ben
och tassar. Rör sig med ett utmärkt steg, kunde ha
något stramare överlinje. Utmärkt päls och färg samt
temperament.”

Trollängens Symphonie ”Rejäl veterantik som kunde
ha något mer könsprägel. Kraftfullt huvud. Bra, mörka
ögon. Vacker hals och överlinje. Bra bröstkorg.
Balanserade vinklar. Bra ben och tassar. Rör sig bra
bak, något instabilt i fronten. Utmärkt temperament.”

Kritiker för samtliga klassvinnare på Club Show

Hanar Tikar



Domarberättelse Club Show 2013

När jag blev inbjuden att döma Springerklubbens Club
Show för flera år sedan blev jag väldigt glad och stolt. Att
få vara en av de första två Skandinaviska domare på denna
prestigefyllda utställning var för mig som sann ESS-
entusiast riktigt stort!

När jag blev inbjuden hade jag förstås ingen aning om att
jag i själva verket även skulle vara utställningsansvarig
under det år jag skulle döma.. . Det ställde förstås till en del
problem, men tack vare den otroligt duktiga
utställningskommittén flöt allt på som det skulle.

Jag skulle döma tikar och hade 20 tikvalpar samt 49 vuxna
tikar att döma i min ring. Vädret var riktigt bra - lite för
varmt stundvis, men tack vare att det blåste lite blev det
inte alltför besvärande för hundar och handlers.

Bästa tikvalp i den yngsta klassen blev en drygt fyra
månader gammal valp, Cloette’s Magnifique For Sure. En
mycket lovande tikvalp som trots sin unga ålder hade en
bra mix av kraft och elegans. Ofta är den äldre valpklassen
svårare att bedöma då de ofta ”växt” ifrån sig i åldern 6-9
månader. Tikvalpen som stod som segrare bland de äldre
valparna var dock väldigt välbyggd och ”färdig” för sin
ålder, Goldmoore’s Release Me hette hon. Båda
tikvalparna fick se sig slagna av hanhundarna. BIR-valp I
samt BIS-valp blev en hane vid namn Lelica’s Spinout - en
härlig valp med mycket utstrålning och lätta, fina rörelser.
Han hade också riktigt bra proportioner samt härlig
spanielglädje. BIR-valp II samt BIS-2 valp blev Cloette’s
Splendid Surprise. Även han med riktigt fina proportioner
och det var inget lätt val i finalen - men till slut segrade
den yngre hanen för sina lätthet i rörelserna.

Juniorklass tikar var en rejält stor klass, hela tolv stycken
var anmälda och sex av dessa fick CK. Vann gjorde tiken
Cloette’s Under My Spell. Hon är av en riktigt fin
springermodell och hade väldigt fritt och flytande steg i
rörelse. Även tvåan i juniorklass, Lizziardhs Aberfeldy
hade bra rörelser, dock tyckte jag bättre om proportionerna
på ettan så därav placeringen dem emellan.

Unghundsklass var något färre antal, nio stycken och här
var det fyra stycken som fick CK. Vinnaren, High Score
Flirting With Fire är av en härlig modell, förenar kraft och
elegans på ett bra sätt och hade fina rörelser samt ett
mycket välskuret huvud. Hon slutade sedan som fyra bästa
tik.

Jaktklassen bestod av endast två tikar, varav en fick CK.
Adamant’s Gloria Swanson blev slutligen BIS-
jaktprovsmeriterad!

Öppen klass tikar var förstås den största klassen, hela 20
stycken var anmälda här. Den klassen är oftast också den
minst homogena och så var fallet även på denna
utställning. Fem stycken av dessa fick CK. Vann gjorde
tiken Fire’n Ice Rhythm Divine. Hon är välbyggd och
kombinerar kraft och elegans på ett bra sätt. Hon har också
ett fantastiskt bra bakställ med breda lår som går ända ned
i hasen, lagom mycket vinklar och en låg has som gör att
hela bakstället blir stabilt. Tyvärr alldeles för sällan man
ser det nuförtiden.. . Hon slutade sedan som tvåa bästa tik
med Res-CERT.

Championklass tikar var inte så stor, endast fem stycken,
samtliga erhöll CK. Vann gjorde en härlig tik som i stående
är vacker som en tavla, helt igenom lagom men ändå med
kraft och med de mjuka linjer en spaniel ska ha -
Adamant’s Feels Flying. Hon är även ultrafeminin - något
som jag tycker är väldigt viktigt hos en tik. Hon rör sig
med ett utmärkt steg och har som pricken över i även den
leverfärg som standarden beskriver. Jag var mycket glad
att få göra henne till bästa tik i slutet av dagen, hon fick då
också CERT och blev svensk champion! Tvåa i
championklassen var den mycket vackra tiken
Astrospring’s Nyanza. Även hon har en bra balans mellan
kraft och elegans, lite längre i sin länd än ettan samt att
hon inte var i bästa päls för dagen. Hon slutade sedan som
trea bästa tik.

Två veterantikar var anmälda - och de var väldigt typolika.
Vinnande veterantik var Trollängens Symphonie, en
kraftfull tik med mycket power i sina rörelser. Jag önskade
henne dock mer feminin. Tvåa i veteranklassen var Choco
Dots Coco-Chanel, en härlig modell med bra proportioner
samt lätta, fina rörelser. Tyvärr var hon ej i bra päls denna
dag - men hon fick också ett CK precis som ettan i klassen.

Som en sammanfattning av mina intryck från dagen så
kommer några rader här. Storleken var generellt väldigt bra
på tikarna, även temperamenten. Proportionerna har blivit
bättre, visst ser man fortfarande en del långa tikar - men
inte i samma utsträckning som förr om åren. Benstommar
och tassar var bra hos nästan alla. Däremot var det väldigt
många med framskjutna skuldror som gör att de inte får
den mjuka övergång mellan hals och rygglinje som de ska
ha. Rörelserna var för det mesta okej , men inte så bra som
de borde vara. Det är något vi måste se upp med. Många
har väldigt mycket påskjut bak och inte mycket i fronten
och det är inte typiskt för ESS. Ögonfärgen var bra hos de
flesta, men många huvuden saknar den rätta ädla
mejslingen som ska finnas på rasen.

Jag vill avsluta med att tacka mina superduktiga
ringsekreterare Tina och Ninni som gjorde att jag kunde
döma i den takt jag ville utan några fördröjningar. Samt ett
jättestort tack till er utställare för att ni anmälde under mig
och gav mig förtroendet att få gå igenom era hundar.

Helene Björkman



Sommarens händelse - Club Show 2013
Text och foto: Susanna ”Sanna” Tillman

Första helgen i augusti var det så dags för en av årets stora
händelser för oss ESS-fantaster, nämligen Springerklubben
”Club Show 2013”. Detta år förlagd till Ånnaboda uppe i
Kilsbergen som ligger en bit utanför Örebro. En plats som
visade sig vara en riktig fullträffmed sina stora, fina och
välskötta grönytor för oss hundfolk att vara på. Med närhet
till stugor, campingplats, toaletter, kiosk o restaurang,
badsjöar, ja allt som behövs för en bekväm och trevlig
utställningshelg. Ett perfekt ställe med andra ord! !

Men nu till själva utställningsdagen… Vet ju att flera med
mig ivrigt räknat ner veckorna och dagarna innan och
väntat så på denna helg. Dels för att Club Show alltid är
något speciellt och sedan för att det blev en sådan
utomordentlig chans att få till en riktigt trevlig ”hundhelg”
med tanke på utställningsdagens avslutande kvällssupe’
och så lokalklubbens planerade utställning till dagen därpå.
Så trevligt för oss alla hund och rasfrälsta att få
möjligheten till att umgås och njuta av en hel helg
tillsammans med allt ordnat på samma plats!

Detta år hade vi glädjen att få våra hundar bedömda av de
två nordiska rasspecialisterna Annika Ulltveit-Moe kennel
Whisborne – som dömde hanar och Helene Björkman
kennel Barecho – som dömde tikar. Att sedan Springer
Mellansverige körde sin inofficiella utställning dagen
därpå vid samma plats med ännu ett välkänt namn på
domare, nämligen AnnSofie Öhman kennel High Score
gjorde ju som sagt inte saken sämre…

Årets upplaga av Club Show gick i färgerna blå-gult, dvs
svenska flaggans färger. Gissa om jag hade huvudbry
innan utställningen när jag i sista sekund (varför är man
alltid ute så sent jämt?! ) skulle försöka få tag i något blått o
gult att ha på mig… För självklart ville jag bära något i
färgtemat när jag skulle visa upp mina hundar i ringen,
men det visade sig inte vara det lättaste att hitta något
passande i klädväg. Nåja efter lite spring hit o dit i några
butiker lyckades jag slutligen få tag i en gul tischa och ett
ljusblått linne. De blå byxorna jag köpte fick sparas till
annat tillfälle för de var då alldeles för varma att bära när
så dagen ”D” var inne… Denna kortärmade ensemble
visade sig bli en helt perfekt klädsel till en supervarm dag
och glädjande nog hade många andra också anammat
färgtemat, så det lyste soligt gult o vackert blått lite
överallt denna dag. Så festligt och kul tyckte jag! !

Ja som vi nog alla minns så visade sig ju vädret från sin
allra bästa sida denna helg med strålande sol och riktig
högsommarvärme. Fantastiskt skönt och så härligt att få
slippa regn o rusk! ! Visst blev det väl kanske aningen
varmt framåt dagen och svetten lackade på oss handlers
som sprang varv på varv i respektive ring. Men hellre sol
och värme än regnväder och råkallt säger jag bara. Det tror
jag nog de flesta var eniga om efter vad jag hörde.
Dessutom fanns ju kiosken nära tillhands om man blev
sugen på iskalla drycker eller kanske en glass för att svalka
sig och sin hund.

Bedömningen skedde i två ringar, tikarna var
”morgonpiggast” med start vid 09-tiden och
hanhundsbedömningen startade upp kl 10.00. Perfekt
tyckter jag, för då kunde man börja dagen med att ta sig tid
att njuta i lugn o ro av bedömningens början. Sedan visste
man ju att dagens skulle rulla på, det känns alltid lite smått
rörigt med bedömning i två ringar eftersom man så gärna
vill se vad som händer i båda ringarna… Är man antingen
ägare av både hanhund o tik eller som jag dessutom
intresserad av att fotografera hundar i ringen så blir det ett
fasligt springande mellan ringarna samtidigt som man ska
försöka ha koll så man inte missar när det är dags för de
egna hundarnas bedömning… Nu var det så bra tänkt så att
när vinnarna skulle utses i varje klass i tik respektive
hanhundsring så tog man paus i den andra ringen så alla
fick chansen att hänga med i vad som skedde. Sånt är
toppenbra och uppskattas av oss alla utställare! !

Det blev även tid för lite välbehövlig lunchpaus då bla
”Barn med hund” gick av stapeln, alltid lika gulligt och
roligt att titta på tycker jag. Barnen är ju så otroligt duktiga
med hundarna! ! Det fanns chans att tävla om fina vinster i
lotteriet för de som ville och brukar ha tur med sådant.

När så luncherna vara avslutade körde bedömningen i
respektive ring igång igen. Spänningen var hög när
vinnarna skulle utses och konkurrensen såklart stenhård,
många vackra välgående hundar var på plats och ”stred”
om en placering i toppen. Det måste ha känts oerhört
trevligt och bra som domare att ”få ta sig an” alla dessa
vackra välgående hundar och sedan välja ut sina vinnare i
de olika klasserna och slutligen utse sin vinnande hane
respektive tik.

Samtliga resultat från utställningen och foton på vinnarna
vet jag finns dels på Springerklubbens hemsida samt ska
finnas på annan plats här i tidningen så jag tänker inte
räkna upp hundarna som placerade sig här och nu. Men jag
kan bara säga att för egen del tänker jag ännu med ett visst
välbehag på när jag stod och betraktade championklassen
för hanarna. Jag blev då nästan andlös, en samling så
otroligt vackra och välgående hanar stod uppställda och
flöt fram i ringen. Då fick jag det där numera välkända
uttrycket ”ståpäls” på armarna! ! Likaså fick jag såklart
som nästan alltid en tår i ögat av rörelse när jag stod och
tittade på vem som slutligen skulle avgå med segern och
bli BIS-vinnande hund på Club Show 2013. Det är stort det
ögonblicket, när den stora vackra BIS-kokarden delas ut! !

I år säger vi stort grattis till BIR/BIS vinnande hund CH
Goldmoore’s Gold Dreamer med uppfödare och ägare
Christina Boije.

BIM/BIS-2 till CH Adamant’s Feels Like Flying med
uppfödare Tarja Hovila och ägare Suvi Parviainen.



Ja efter finalerna var det sedan bara att skynda sig hem (för
oss närboende) eller till sin stuga eller kanske
husvagn/husbil för att duscha o svida om inför nästa roliga
händelse denna helg nämligen kvällens supe’…

Kan inte nog berömma utställningskommiteén för allt
arbete de lagt ner för att få denna helg i Ånnaboda att flyta
på och fungera på det allra bästa sätt! ! Otroligt väl
förberett och planerat in i minsta detalj . Det finns faktiskt
inte något att anmärka på tycker jag och jag tror nog de
allra flesta som var på plats är beredda att hålla med mig
helt o fullt om detta! !

Utställningen och kringarrangemanget var mycket
välorganiserat, det var trevlig och god stämning, fina priser
till vinnande hundar o ägare och inte minst då kvällen som
avrundades med välkomstdrink och tal samt en av vad jag
tror av oss alla mycket uppskattad supé, där maten
smakade alldeles utmärkt. Efter maten bjöds det både på
trubadur och chans till lite allsång för de som kände för det
samt på en uppskattad frågesport som Helene och David
Björkman knåpat ihop.
Stämningen var hög och diskussionerna rätt vilda vid vårt
bord för frågorna var stundvis ganska svåra… Tycker
sådana typer av vuxenlekar är så roliga de ”bryter ofta
isen” på något vis och får folk att släppa loss och lära
känna varandra lite bättre under lättsamma former.

Tack alla som medverkade till att det blev en så oerhört
trivsam och trevlig ”Club Show 2013” i Ånnaboda! ! Tack
till årets domare Annika Ulltveit-Moe och Helene
Björkman som på ett proffsigt och mycket trevligt sätt
både för hundar och oss handlers gick igenom och
bedömde våra hundar under dagen. Denna soliga och
varma händelse blir ett roligt minne från sommaren att
plocka fram när höstvindarna blåser runt knutarna och man
vill kura i värmen inomhus.

/vid pennan
Susanna ”Sanna” Tillman



VALPAR
Planerade / Väntas / Födda

Big Brazzel Xtra Hot ägare: Justyna Kaminska kennel Avendesora, Warszawa, Polen

Big Brazzel Xtra Drive ägare: Sabine Bremer, kennel Rising Star, Börger, Tyskland

Big Brazzel All I Need ägare: Sabine Bremer, kennel Rising Star, Börger, Tyskland

Big Brazzel All I Enjoy ägare: Helen Wielens och Christian Landmark, Snaröya, Norge

Annonsering om planerade/väntade/födda valpkullar är gratis i ST. Samma regler gäller som för
valpförmedling via klubbens valpförmedlare och klubbens hemsida.

VALPFÖRMEDLARE:
Kerstin Nilsson Tel: 0173 - 126 55,
e-post: 6983nilsson@telia.com
Skicka era valpkullar till red.

UPPFÖDARE

Visst har Du löst valpmedlemskap för Dina valpköpare?

Som medlem får dina valpköpare Springertidningen 4 ggr per år
Delta på alla aktiviteter som Springerklubben och dess lokalavdelningar ordnar;

det kan vara prova på –dagar, jakt, lydnads eller viltspårkurser och prov,
föreläsningar, utställningar och mycket annat

Kostnaden är endast 100 kr per valpköpare (200 SEK för utländska)

Du anmäler själv dina valpköpare till
Helene Björkman via mail
helene@barecho.com

Bet till klubbens BG 847-4181

På detta vis stödjer du både dina valpköpare och Springerklubben

Exporter / Importer



Trimlistan
Vi trimmar (v=vardagstrimning u=utställningstrimning)

Vill du stå med på trimlistan? Skicka dina uppgifter till: tidningen@springerklubben.org.

Birgitta Pettersson v/u BORLÄNGE
Lergärdsv. 33 0273- 632 37

Annika Sanchez v/u STÖDE
Orrberget 1 54 060-12 10 27

070-326 35 96

Katarina Rosenblad & SPÅNGA
Andrea Rosenblad v/u 08-760 95 13
Gränsv. 110 073-990 60 66

Christina Daniels v/u MOHEDA
Bäckarslöf, Hössjö 0472-710 90

070-268 56 43

Kent Wennersten v/u VALLENTUNA
08-512 352 00
073-984 99 59

Lotta Nyman v/u GÄVLE
026-14 24 94

Ingrid Norrving v/u SKOKLOSTER
Abbedissav. 5 018-38 65 95

0704-93 16 46

Anett Larsson v/u VELLINGE
Bröddarpholmsgård 0440-46 97 59

0705-60 56 88

Marie Lenadersson v/u HÄRRYDA
Sanserhult 141 0705 432357

Barecho Trim & Klipp ÅRSUNDA
Helene Björkman v/u 070-311 31 65
Främlingshemsvägen 155 helene@barecho.com

Pia Martikainen v/u SKÄNNINGE
Götevi Lilla Blidkulla 0722-397070
pia.martikainen06@gmail.com

Helena Ericsson v/u VÄSTERÅS
Lokförargatan 1 021 - 145 116

073 6 000 673

Jens Karlsson v/u HÖRBY
Gummastorp 1243 070-748 82 74

Carina Kjellin v/u SALA
Vissängen 0224-1945 22

Christel Collowin-Elmberg v/uTORSLANDA
Hästeviks Gård 031 -92 15 92

0707-29 13 33
VÄRNESBORG
0521 -176 11

Tidsbeställning 031 -92 15 92

Rebecka Avelöv v/u SÖDERKÖPING
Eriksviksg. 2 C 0121 -211 32

076-821 54 47

Lena Bergström v/u ESKILSTUNA
Fanjunkarevägen 14 016-42 49 19

070-176 30 40

Mikaela Kimse UPPLANDS VÄSBY
0768 700 704

Linnéa Eng v/u SKUTSKÄR
Fiskarvägen 46 0733-19 73 11

doriz052hotmail.com

Elisabeth Fyhr v/u MALMBÄCK
Rösum 0380-66 20 10

070-347 05 93

Linda Lindmark v/u ALVESTA
Karlstorp 2 0472-401 70,

Carola Bonnevier v/u ESKILSTUNA
Carola.bonnevier@swipnet.se 016-12 20 44

070-575 48 44
070-602 59 20

Tania Jarlstam v/u ÅKERSBERGA
Lövsättravägen 20, 070-7190727

073-4152682
info@spaniel.se









SEJV-12 SEU(U)CH Big Brazzel Every Time We
Touch
(CH Goldmoore´s Gold Dreamer-Big Brazzel Time
After Time)
CERT, SSRK, Ulriksdal 2012-05-12
CERT, BIR, SKK Norrköping 2012-06-02
CERT, BIR, BIG-2 SKKAlfta 2012-07-07
CERT, SEJV-12 SKK Stockholm 2012-12-1 5
CERT, BIR, BIS, SSRK, Kumla 2013-01 -26
CERT, BIM, BIS/BIM-3 SSRK Moheda 2013-03-03
CERT, SSRK, Visby 2013-05-10
CERT, SSRK, Visby 2013-05-11
CERT, BIR, BIG, BIS-2 SSRK och specialhundkl
Östersund 2013-05-19
CERT, CACIB, BIR, SKK Österbybruk 2013-05-25
CERT, BIR, BIS-2 SSRK, Härnösand 2013-06-07
CERT, CHAMPIONAT, SSRK, Sunne 2013-07-06
äg. Katarina och Andrea Rosenblad

Champions

SE VCH Merjano´s Hello Dolly “Allis”
Äg: Eva-Lis & Håkan Stenman
Förare: Håkan Stenman

https://www.facebook.com/Springerklubben?fref=ts

SE VCH Windhunters Golden Dream
E: C.I.E. SE(U)CH NOUCH NV-10 Lelica´s No Reply
U: SEVCH Goldmoore´s Attractive In Gold
Ägare & Uppfödare Maria & Kent Persson, Säffle



Vinnare

Trimere Take Away
Ch Trimere Thriller x Trimere Touch OfBlack
Cert SKKAskersund 10/8 2013
Äg. Lena Lindh-Carlsson

Lelica's Smasher at WhiteSquall
Ch Mompesson Escourt x Ch Lelica's
SweetheartBIS valp x flera i Sydafrika

Lelica's Spinout
Ch Mompesson Escourt x Ch Lelica's Sweetheart
BIS valp Club Show Ånnaboda 3/8 2013

Ch Lelica's No Reply
Beautelle Katch ThBreeze x Ch Lelica's Love Me Do
BIR SSRK Sunne 6/7 2013
BIM Springer Mellan Open Show 4/8 2013
BIM SSRK Vännäs 1 /9 2013
Äg. Lena Lindh-Carlsson & Catarina Henriksson

Linmoor Extra Zatisfaction
(CH Sieger´s Pure Gold - CH Linmor Zatisfaction)
BIS Valp SSRK Gränna 2013-06-16
BIS Valp SKK Piteå 2013-07-07
Äg: Catarina Henriksson

SEU(u)CH Lelica´s Nothin´Shakin´
(Beresford Baron - CH Lelica´s Hold Me Tight)
CACIB BIR SKK Piteå 2013-0707
Äg. Catarina Henriksson



Big Brazzel Back in Business
(CH Night Wish Darrem Canis-CH Big Brazzel
Catch Me IfYou Can
reserv-CERT, SSRK, Härnösand 2013-06-09
CERT, SKK, Ransäter 2013-07-28
CERT, SKK, Norrköping 2013-08-17
reserv-CERT, SSRK, Dingtuna 2013-08-29
Äg.Katarina och Andrea Rosenblad

SEJV-12 SEU(U)CH Big Brazzel Every Time We Touch
(CH Goldmoore´s Gold Dreamer-Big Brazzel Time After
Time)
CERT, BIR, BIS-2, SSRK Härnösand 2013-06-09
reserv-CERT, SSRK Gränna 2013-06-16
CERT, CHAMPIONAT, SSRK Sunne 2013-07-06
BIM, CACIB, SKK, Köping 2013-07-20
BIR, CACIB, SKK, Ransäter 2013-07-28
reserv-CERT, SKK, Svenstavik 2013-08-04
reserv-CACIB, SKK, Norrköping 2013-08-17
BIR, BIS, Springer Östra Open Show SK, Stockholm
2013-08-29
BIR, BIG, SKK, Solvalla 2013-09-01
äg. Katarina och Andrea Rosenblad

Lelica's White Mystery
Ch Melverly Mystery Maker x Ch Lelica's Hold Me
Tight
BIS valp Springer Östra Open Show 31 /8 2013

Lelica's Sweet Child O'Mine
Ch Mompesson Escourt x Ch Lelica's Sweetheart
BIS valp i Norge 31 /8 2013

Big Brazzel Ztrong And Ztaylish
(Peasblossom Jester-Big Brazzel Time After Time)
BIM-valp, SSRK Örnsköldsvik 2013-06-08
BIR, BIS-3 valp SSRK Gränna 2013-06-16
äg. Katarina och Andrea Rosenblad



SEU(u)CH Big Brazzel Catch Me IfYou Can
(CH Barecho Fun For The Future-Rowntree Xlnt
Fashion at Account)
BIR, BIS Springer Östgöta, SK, Mjölby 2013-06-1 5
BIR, BIS-3, SSRK, Gränna 2013-06-16
BIM, SSRK, Sunne, 2013-07-06
äg. Katarina och Andrea Rosenblad

SEU(u)CH Big Brazzel Hot Sensation
(CH Trollängens Maximum Effect-CH Big
Brazzel Born To Be Wild)
BIR, BIS-2 SSRK, Örnsköldsvik 2013-06-08
äg. Katarina och Andrea Rosenblad

SEU(u)CH Big Brazzel Purple Rain
(Accounts King OfComedy- Rowntree Xlnt Fashion
at Account)
BIM BIS/BIM-4, SSKR, Gränna 2013-06-08
ägare: Malin Myrin

Big Brazzel Intense Colour
CH Goldmoore´s Gold Dreamer-Barecho
Zimply Irresistible)
CERT, BIM, SKK, Solvalla 2013-09-01
ägare: Anita Söderqvist

Big Brazzels uppfödargrupp
BIR, BIS-3 grupp, SSRK, Örnsköldsvik 2013-
06-08
BIR, BIS-2 grupp SSRK, Härnösand 2013-06-
09
BIR, BIS-3 grupp, SSRK, Gränna 2013-06-16
BIR grupp, SSRK, Sunne 2013-07-06
BIR grupp, SKK Köping 2013-07-07
BIR grupp, SKK, Ransäter 2013-07-28
BIR, BIS-4 grupp, SKK, Norrköping 2013-08-
17
BIR grupp, SKK, Eskilstuna 2013-08-1 8
BIR, BIS-grupp, Springer Östra Open Show
SK, Stockholm 2013-08-29
BIR grupp, SKK, Solvalla 2013-09-01
äg. Katarina och Andrea Rosenblad



"Cider" Accounts Vision OfLove
(SE U(u)CH Hot Feet Claudius-Accounts Roses For Me)
4:e Bästa juniortik med CK, Springerklubben Club Show
1 :a Juniortik med HP BIR Junior, Springer Mellan Open
Show
3:e Bästa tik med CK, SSRK Vännäs
Ägare: Veronica Forsberg

"Pepsi" SE VCH RLD N Accounts Opportunity
(Beautelle Katch ThBrezze-Accounts Kiss Me Kate)
BIS Jaktmeriterad, Springer Mellans Open Show
BIS-4 Jaktmeriterad, SSRK Vännäs
Ägare: Veronica Forsberg

-Adam-
Finnlidens His Majesty
e.MultiCH Buxus ofKlamar Garden u. Finnlidens
First And Only Choice
Ägare: Annika Sanchez
Valpklass 1
BIS Höga Kusten Dog Show 29 juni
BIS 4 NSK Trondelag 7 juli
BIS SK Gävle/Dala 14 juli
BIS Matfors BHK 25 aug

RLD N Mountjoy Rapid Rapunsel
Ägare: Isabell Åmark
Rallylydnadsdiplom Nybörjarklass = RLD N
Godkänd Anlagsklass Viltspårprov

LP1 Mountjoy Oblivious Ossian
Ägare Christel André & Monika Jansson
4:a Öppen klass, CK, Club Show
1 :a ÖKL Springer Mellan Open Show
1 :a ÖKL & 3.a Bästa hane Springer Östra Open Show

Mountjoy uppfödargrupp Hederspris Club Show
Från vänster Ossian, Qarin, Peppsi, Peggy



SEVCH RLD N RLD F Mountjoy Qatchy Qloudy
ägare: Åsa Nybäck Nakell
Godkänd Nybörjarvatten
1 :a pris Öppen klass Viltspårprov

SE VCH RLD NAccounts Opportunity
(Beautelle Katch ThBrezze-Accounts Kiss Me Kate)
Godkänd 84p Rallylydnad fortsättningsklass
Godkänd 88p Rallylydnad fortsättningsklass
Ägare: Veronica Forsberg

Accounts Vision OfLove "Cider"
(SE U(u)CH Hot Feet Claudius-Accounts Roses For
Me)
Godkänd 77p Rallylydnad Nybörjarklass
Godkänd 84p Rallylydnad Nybörjarklass
Godkänt Nybörjarvatten
Ägare: Veronica Forsberg

Mountjoy Rebellious Ruth
ägare: Monika Jansson
Godkänd Nybörjarvatten.

SEVCH LP1 RLD N RLD F Mountjoy Painted Peggy
Ägare: Monika Jansson
3:a Öppen klass CK Club Show.
4:a Bästa Tikklass Vännäs

Mountjoy Rebellious Ruth
Ägare: Monika Jansson
Godkänd Rallylydnad Nybörjarklass x 2



SE VCH Lost'n Found Antiqva Ambra "Amber"
(LP1 LP2 RLD N Elton John-SE VCH RLD N
Accounts Opportunity)
1 :a placering och pinne i Agilityklass 1 , Frövi BK
Ägare: Jenny Öhman

“Wilma” Pussentorpet Dream OfBeauty
Lydnadsdiplom i Klass II med 170 poäng
8 juni Vara-Grästorps BHK.
Ägare Liz Nilsson, Nossebro

Rusa kan nu lägga till en till titel, RLDN, efter att ha
tagit 4 godkända/4 starter i nybörjarklass rallylydnad.
Damen heter nu SEVCh LP1 LP2 RLDN Tikk-A-
Ring´s Hallo Mrs Sweetheart eller lättare att säga är
Rally-Rusa.
Hon har även (på 2 starter) tagit 2 godkända lopp i
fortsättningsklassen med 93 och 94 poäng.
Förare/ägare Anna-Lena Jonsson

RLD N RLD F RLD A RLD M Ziridas Amazing Alva
Av Jack
(SE U(U)CH NO UCH Stardom Special Effekt - RLD
N RLD F RLD A RLD M Klovstamons Ziri Af Jöjebo)
BIR CERT Backamo 2013-08-25
BIR CERT CACIB Tvååker 2013-07-12
Äg Ida Lindgren

Godkänd anlagsklass:
Beeline Marrakesh Express















Avd. Småland
Kontaktperson: Marica Teir, 0371-80119, 070-279 01 19 e-post marica@baucoon.se

AVD Gotland
Vilande

Avd. Norrbotten
Vilande

Avd. Bohuslän/Dalsland/Trestad
Ordförande/postmottagare:Åke Torslow 0521-60935 torslow@hotmail.se

Vice ordf:Hans Andersson 0520-80618, 073 0339521 sub_bar@hotmail.com
Sekreterare:Ewa Bjurström 0522-511185 0739-129259 ewabjurstrm@gmail.com

Avd. Gävle/Dala
Ordförande Harriet Nygren Tel: 0243-241107 bosseohajja@spray.se

Sekreterare/ Veronika Östman Tel: 026-216223 veronica.ostman@hos.sandnet.se
www.springergavledala.se

https://www.facebook.com/Springerklubben?fref=ts



Avd. Östra
www.springerostra.se

Pg. 46 33 62 – 4
Ordförande: Monika Jansson, tel: 08-760 65 60,
E-post: monika.jansson2yy@comhem.se
Sekreterare: Veronica Forsberg, tel: 08-51240155,
E-post: info@lostnfound.se

Hej alla medlemmar i Springer Östra!
Hösten är här med jakten, svampplockning och fina höga
dagar som passar utmärkt för spår och jaktträning eller bara
härliga långpromenader med våra fyrbenta kompisar.
Vi har genomfört ett MH på Solna-Sundbybergs
Brukshundsklubb, alla genomgick hela banan och fick känd
mental status. Vi kommer att ha ett MH den 22 september på
Vallentuna Brukshundsklubb, där kommer vi att ha våra MH
framöver. Vi har även inlett ett samarbete med Goldenklubben
i samband med MH för att hjälpas åt med funktionärer mm.

Nybörjarprovet den 25 Augusti bjöd på en underbar dag
tillsammans med likasinnade. Tyvärr blev ingen godkänd.
Vår Open Show dränktes i regn. Trots detta var alla på bra
humör och hela arrangemanget genomfördes trots vädrets
makter. När ni läser detta har vi precis genomfört vårt största
åtagande för året Östra Cup.
Sedan är säsongen slut i Springer Östra förutom att en
”Pröva på dag” kommer att genomföras i Hallstahammar den
28 september.
Titta in på vår Facebooksida – Springer Östra eller vår
hemsida www.springerostra.se för mer info.

Vi behöver dig! Du som är medlem i Springer Östra.
Hör av dig till oss och berätta vad du vill göra, vad du vill att
vi ska ha för aktiviteter. Vi vill så gärna att du ska få en
aktivitet som passar dig och din hund.
Du är även mycket välkommen att hjälpa till.

Fortsätt att vara aktiv under hösten.
Tänk på att du får tillgodoräkna dig start i SpringerRace,
Open Show, kurser etc, och tävla om årets Aktivitetsmästare
– läs mer på vår hemsida.

Trevlig höst önskar styrelsen för Springer Östra

Avd. Bohuslän/Dalsland/Trestad
Ordförande/postmottagare:Åke Torslow 0521 -60935
E-post: torslow@hotmail.se
Vice ordf:Hans Andersson 0520-80618, 073 0339521
E-post: sub_bar@hotmail.com
Sekreterare:Ewa Bjurström 0522-511185 0739-129259
E-post: ewabjurstrm@gmail.com

Hej alla springer vänner!

Efter denna fantastiska sommar har vi nu den härliga hösten!

Springer Natta är avklarad, stort grattis till Marianne Olsson
och Korskällans Sergeant Pepper som blev totalvinnare 2013
och lördagen bästa springer!

Våra planerade aktiviteter är familjedagen 7 september på
Ursand, och KM 21 /9 med sista anmälningsdag 14/9.

På vår nya hemsida får du mer information om vad som
händer. Och vi finns på Facebook!

Hälsningar Styrelsen genom sekr. Margaretha.



Avd. Mellansverige
Ordförande:Maria Persson, 070-3988303
E-post: maria.fiffi@hotmail.com
Sekreterare:Ennelie Sjöberg
E-post: maria.herbertsson@live.se

Hösten är på ingång, men vilken sommar vi haft!
Min tik har knappt hunnit torka mellan simturerna. Det har
blivit många sköna stunder vid sjön!
I sommar har avdelningen haft en del jobb med vår Open
Show. Vi vill återigen tacka alla inblandade för en kanondag!
O-S har en egen artikel i detta nummer av tidningen.

Under sommaren har det tillkommit fler nya medlemmar i
avdelningen, jättekul tycker vi! Hoppas att även ni haft en bra
sommar och att vi får träffa er under hösten!

Springer Mellan har i höst tänkt sig en medlemsträffmed
föreläsning, och förhoppningsvis ännu en träff där vi får
möjlighet at tillverka egna koppel och halsband i läder!
Datum och mer info för detta återkommer, då allt fortfarande
är i planeringsstadie!
Kika in på Facebook-sidan "Springer Mellansverige", samt
vår hemsida http://springermellan.webgain.se för mer
information.
Vi vill gärna ha in bilder och roliga reportage, kanske till
nästa tidning? Men även till hemsidan!
Resultat, bilder eller vardagshistorier, allt som gör hemsidan
levande tas tacksamt emot!

Hoppas att ni får en bra höst med era hundar! Vi vill önska
alla som ska ut på prov o tävlingsbanor under hösten ett stort
lycka till, o hoppas som sagt att vi ses på någon av våra
aktiviteter!

Styrelsen genom sekreterare Ennelie

Avd. Nedre Norra
Ordförande: Vaino Wiik Tel: 0650-17503
E-post: vaino@swipnet.se
Sekreterare: Barbro Collin Tel: 0651 -61440
E-post: collbro@hotmail.com
Aktivitetsgruppen: Annika Sanchez 070 3263596

Nu är hösten här med härliga skogspromenader och lagom
varmt för att kunna träna sin hund. Nedre Norra har en del på
gång i höst, men tidningens utgivningsdatum gör att när jag
skriver dessa rader har aktiviteterna inte varit än, så det finns
inte så mycket att skriva om
Rapport hur Nedre Norra Cup avlöpte kommer i nästa
nummer, men jag kan avslöja att intresset var stort och över
30 hundar kommer att delta.

En jaktkurs har vi den 21 september. Förhandsanmälningarna
var många, så kursen fylldes på en gång. Jag lovar att det
kommer ett reportage om det också i nästa nummer.

Rallylydnadskurs stod också på önskelistan från våra
medlemmar. Den blir av samma dag som tidningen kommer
ut, om bara tillräckligt många anmäler sej…

Månadsträffarna i Hudiksvall och söndagsträningarna i
Sundsvall har i skrivande stund inte kommit igång ännu, men
håll koll på vår hemsida och facebooksida för information.
Och ni vet väl att både facebooksidan och hemsidans gästbok
kan ju användas till att efterlysa träningskompisar och planera
gemensamma träffar

Titta in på vår hemsida för aktuell information, aktiviteter mm
Hemsida: http://www.springerklubben-nedre-norra.se/

Nedre Norras styrelse önskar er alla en härlig höst



Avd. Östgöta
Ordförande: Annelie Karlsson, tel: 0739-32 66 42,
E-post:
Sekreterare: Pia Martikainen, tel: 0722-39 70 70,
E-post: pia.martikainen06@gmail.com

Hej alla springervänner!
För många av oss har sommaren varit alldeles, alldeles
underbar med massor av sol och bad med och utan hund och
lata dagar i hammocken eller i skogen. Hoppas alla har fått
den vila de behöver och ny energi för höstens alla evenemang,
kurser, jakter, utställningar mm. Vi i Springer Östgöta
försöker anordna kurser och aktiviteter till ett lågt pris så fler
har möjlighet att deltaga. Det kanske är så att man är flera i
familjen som vill gå samma kurs och träna med
hunden/hundarna.
Vi har ju som tradition att ordna Springer Cup som i år går av
stapeln den 15 september i Finspångstrakten (samma plats
som i fjol). Hoppas många av er har anmält till den. Dessutom
är det kul att fler lokalavdelningar har börjat ordna en
liknande Cup så att fler kommer till start med sina hundar och
ju fler som anordnar desto fler träningsmöjligheter får vi med
våra Springrar i det som de är avlade för, det vill säga jakt!
För extra jaktträning ska vi anordna en jaktkurshelg den 21 -
22/9 med Anna Lindh kennel With Touch som instruktör.
Denna kurs kommer gå av stapeln i närheten av Borensberg,
eventuellt finns det någon plats kvar.
För information om nästa Springerpromenad se hemsidan
www.springerostgota.se tanken är att vi ska ha olika tema
varje gång. Ena gången lydnad, nästa stadgeövningar,
vattenapportering osv. Kom gärna med förslag på övningar
eller något som ni vill träna lite extra på.
Om det finns någon medlem som är sugen på att sitta i
styrelsen får ni gärna höra av er till någon av oss för att få mer
information om vad det innebär. Nästa år kommer med
stormsteg även om man ibland tycker att det är långt kvar
Springer Östgöta önskar alla en härlig höst!
Vid pennan
Pia Martikainen

Avd. Uppland / Västmanland
Ordförande: Kerstin Nilsson 0173-126 55 ,
E-post: 6983nilsson@telia.com
Sekreterare: Elisabeth Wallberg 018-363672,
E-post:e lwa12@spray.se
www.springerupplandvastmanland.com

Hej alla nya och gamla medlemmar i vår lokalavdelning.
Den 24 augusti hade vi vår Prova På Dag i GYLLERBODA.
En underbar dag med fantastiskt väder och trevligt folk.
Reportage finns på annan plats i tidningen

När denna tidning kommer ut har vi precis haft ett vattenprov
i Enköping med domare: Suzi Sundberg
Hoppas att det gått bra för de startande. Vi återkommer till
resultatet i nästa nummer.
Och förhoppningsvis ett litet reportage.

Sedan har vi årets Nybörjarprov B. (se nedan)
Hoppas att många vågar prova på detta med jaktbiten.
Det är inte farligt och det är roligt att se vad som finns i våra
springrar.

Nybörjarprov B i Enköping!!
5 oktober.
Domare: Elsebeth Bergqvist
Anmälan via SSRK Prov
Upplysningar och information Gunilla Carlsson
0171 -81114 ell. tikkarings@telia.com

Har du andra önskemål är det bara att höra av dig till någon av
oss i styrelsen. Så skall vi se vad vi kan göra.
Och har du lust att hjälpa till i styrelsen eller kanske dra ihop
en träningsgrupp, Lydnad, Spår, Viltspår eller kanske jakt så
hör av dig för du är mer än välkommen

Hjärtligt välkomna på några av våra aktiviteter

Jaktkurshelg 21/9 – 22/9
Springer östgöta välkomnar er till en helgkurs
oavsett förkunskaper.
Kursen kommer att gå igenom de
grundläggande kunskaper i hur du jakttränar
med din spaniel.
Anna Lindh kennelWith Touch kommer att
vara vår kursledare

Sista anmälningsdag och betaldag 2013-08-25
Pris 1000 kr Max 10 ekipage
Anmälan skickas till kursansvarig
karinc@bredband.net
Kontaktperson Peter Lanning 0734176497



Avd. Västra
Ordförande, kontaktperson & pressansvarig:
Marie leandersson tel: 0705-432357
E-post: leandersson64@gmail.com
Sekreterare: Louise Kristoferson tel: 031 - 77 844 31
E-post: springer.spaniel@spray.se

Hej alla springervänner i Väst!

I skrivande stund är snart denna underbara sommar till ända,
en välbehövlig sådan med tanke på hur de senaste somrarna
varit. Hoppas både två- och fyrbenta kunnat njuta av härliga
bad och ljumma sommarkvällar. Tillbaka till verkligheten igen
och hösten börjar göra sig påmind, såg ett ensamt gult
björklöv singla till backen igår. Intalade mig att det berodde
på torkan som varit, men nej då, fler sågs i morse och det är
bara att inse. . . . . .en ny årstid är i antågande. Pang! Ja visst ja,
bockjakten har börjat och vi kan äntligen svida om i den gröna
kostymen som hängt och dammat ett tag, fram med spårselar
och hålla sig beredd i fall någon ( mot förmodan ) råkar skjuta
snett. Våra älskade fyrfota steppar ivrigt vid ytterdörren och
vänder blicken mot oss förväntansfullt när vi plockar fram
attiraljer och kläder för ett riktigt eftersök, det gör en påmind
om varför vi lagt ner mycket möda och arbete tidigare under
året. För andra startar nu en intensiv tid på brukshundklubbar
och andra klubbar för att knöla in nya nyttigheter i dessa
härliga hundhjärnor som så gärna vill göra allt för oss
tvåbenta.
Många aktiviteter har och skall utföras under hösten, i sommar
hade vi vår årliga utställning på Ryda Sportfält i Borås, se
reportage annan plats i tidningen. I augusti hade vi årets första
B-prov och skrivande hade förmånen att vara skytt och hörde
domarens utlåtande från första parkett, tror jag fortsätter som
skytt! Se reportage annan plats i tidningen. Vattenprov går av
stapeln 15/9 i Åkulla och vi hoppas på många godkända
ekipage. Vi hade även planerat en valp/unghundskurs i höst
men som det såg ut fanns det inget underlag för det i år. Vi
provar nästa år igen. Eventuellt blir det en kurs i
vardagslydnad i samarbete med Clumberklubben och
Fieldklubben i höst men ligger på planeringsstadiet, mer info
kommer på hemsidan. Höstens planering ser ut som följer:

Hösten 2013

Vattenprov i Åkulla 15/9, se hemsidan
Springerdagen 22/9, se hemsidan
B-Prov19:e eller 20:e oktober: Plats ej bestämd, domare:
Roger Marklund, se hemsidan alt. Ssrk prov.
Trimkurs 27/10, se hemsidan
Kurs i vardagslydnad (på planeringsstadiet), se hemsidan
Glöm inte att anmäla er till vår maillista för löpande info
under året, du vill väl inte missa något?
Kom gärna med förslag till önskelådan på hemsidan.
Hur hittar ni hemsidan? www.springer.com
Styrelsen i Springer Väst önskar er en härlig höst!

Vid tangenterna: Ordrförande tillika pressansvarig, Marie
Leandersson

HÖSTENS AKTIVITETER

SPRINGERDAGEN
Vår årliga Springerdag kommer i år att gå av stapeln söndagen
den 22 september på Sörtorpagården i Härryda. Ta tillfället i
akt att njuta av en härlig dag i naturen tillsammans med andra
springerägare.

Preliminära hålltider för våra aktiviteter under dagen:

11 .00 Samling och Presentation

11 .30 Djurambulansen informerar

12.00 Rallylydnadsuppvisning.
Prova på Rallylydnad och Prova på apportering.
Tipspromenad
Springerrace där vi korar Västras snabbaste valp

respektive vuxen hund.

1 3.30 Grillning, lotterier och mingel.

Klubben bjuder som vanligt på korv med bröd. Ta med egen
kaffekorg.
OBS! För att vi ska kunna uppskatta hur mycket korv som
kommer att behövas är vi tacksamma om ni kontaktar Ing-
Mari via mail springmoons@telia.com alternativt telefon
0705-291865, 033-291866 senast den 19 september.
VÄLKOMNA
Vägbeskrivning: Kör R40, tag av Ryamotet (från GBG
avfarten efter flygplatsavfarten, från Borås avfarten efter
Rävlandaavfarten) ta höger mot Skene och kör ca 2,7 km, ta
höger vid gul skylt Apelgärde, kör ca 1 ,5 km därefter skylt
Sörtorpagården.

TRIMKURS

Kurs i vardagstrimning den 27 oktober på Sörtorpagården.
Kursen är en heldagskurs och kursavgiften är 450 kronor.
Kursledare Mona-Lisa Andersson och Ing-Mari Nilsson.

Kursen innehåller en teoridel där vi visar hur man trimmar sin
hund. Därefter får ni kursdeltagare själva pröva på att trimma
er hund med hjälp av oss kursledare.

Avsikten med kursen är inte att hunden ska bli helt trimmad
på kursdagen utan att ni kursdeltagare ska få tips och råd om
hur man trimmar sin hund.

Begränsat deltagarantal och vid många anmälda kommer
förtur att ges till de som aldrig deltagit på våra trimkurser
tidigare. Kursen är en heldagskurs och kursavgiften är 450
kronor.

Sista anmälningsdag 7 oktober. Information och anmälan till
Ing-Mari, springmoons@telia.com alternativt telefon
033-291866, 0705-291865.



Avd. Skaraborg
Ordförande: Annika Johansson tel: 0500-437753
e-post: fam.json@bredband.net
Sekreterare: Therese Johansson. tel: 0709399061
e-post: therese.json@gmail.com

Springer Skaraborg
Efter en varm och solig sommar kommer vi tillbaka med
laddade batterier för en härlig höst med våra hundar.

Men än så länge håller vi kvar i det fina vädret och har
gemensamma vattenapporteringsträningar. Håll utkik på
hemsidan för mer info samt datum och plats.
Vi kommer även ha andra gemensamma träffar där vi tränar
lydnad, ringträning allt efter önskemål från de som kommer.
Tid och plats kommer på hemsidan.

I början av september kommer vi vara med på Skövde
kommuns "Friskvårdens dag" där vi visar upp rasen och
lokalklubben. När denna tidning utkommer har dagen redan
varit, men vi hoppas på fint väder och många besökare.

Har du önskemål om aktiviteter eller har andra idéer hör av
dig till någon i styrelsen.
Glöm inte att besöka oss på Facebook även där kommer
aktiviteter som anordnas upp.

Springer Skaraborgs styrelse önskar alla en fin höst.

Avd. Syd
Ordförande:Ingrid Svensson
tel:041 3-551449, 0739-1 31274
E-post: springerklubbensyd.ordforande@hotmail.se
Sekreterare: Ing-Britt Nilsson
tel: 044-35 08 20, 070-21 90 917,
E-post: ing-brittnilsson@hotmail.com

Hösten…
Den 22/9 träffas vi för höstpromenad i Vedema Naturreservat.
Där vi även kommer att få tips om kantarellsök.
Se mer information på hemsidan.
Vad händer mer under hösten? Ja det beror på er, vi har planer
på Trimkurs, Viltspår, Rallylydnad, mm.
Hoppas att vi ses på några av dessa aktiviteter.

www.springerklubbensyd.se

Avd. Västerbotten
www.vasterbotten.net
Pg: 488 37 81 -9
Ordförande: Gabriella Isaksson, tel. 070- 636 94 47,
epost: gabriella@springervasterbotten.net
Sekreterare: Kristina Nilsson, tel. 070- 217 09 83,
epost: kristina@springervasterbotten.net

I sommar har vi haft öppna jaktträningskvällar, 1 kväll/vecka i
4 veckor för alla SSRK-medlemmar. Första tillfället tränades
lydnad och apportering. Det var närmare ett tjugotal hundar av
flera olika raser. Vi anordnade då flera olika stationer både i
skogen och ute på en träningsplan med bland annat
apportering av olika föremål, däribland dummies och fågel.
Inkallningar och andra lydnadsmoment tränades också.

Under andra tillfället tränades stadga på flera sätt. Både
retrievers och spaniels provade på stadgeträning med
sprättburar i flera olika situationer. Tredje tillfället innehöll
vattenapportering i Kälen. Det var en trevlig kväll med lite
mygg och duktiga hundar.
Sista tillfället på de öppna jaktträningskvällarna innehöll
fältarbete, där både cockerspaniel och springerspaniel visades
upp och deltagarna kunde se skillnaden mellan raserna i
fältarbetet.

Under hösten planerar Springer Västerbotten att hålla en
trimkurs om intresse finns, preliminärt i början av november.
Är du intresserad? Ta kontakt med Josefin Lundström, tel.
072-700 06 44 eller mail: josefin@springervasterbotten.net.

De öppna onsdagsträningarna (varje onsdag kl 18.30) är nu
flyttade tillbaka till Carlshöjdsskolan där både upplyst plan
och tillgång till skog och bra promenadvägar finns. Hoppas att
vi ses där i höst!

För mer information om träningar och övriga aktiviteter, se
hemsidan:
www.springervasterbotten.net

/styrelsen för Springer Västerbotten
genom Gabriella Isaksson.




