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Springertidningen
Utgivare
Springerklubben medlem av
Svenska Spaniel och Retrieverklubben

Ansvarig utgivare
Eva Löwenstein

Redaktör
Catarina Henriksson
Unbyn 74
961 93 Boden
0921 - 693 07 , 073 08 39 206
E-post: tidningen@springerklubben.org

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
Eva Löwenstein, Cirkelvägen 8 C, 860 30 Sörberge
Tel. 060-57 45 46, 070-306 71 31

Vice ordförande
AnnSofie Öhman, Arvidsjaurvägen 1570, 946 91 Roknäs
Tel. 070-524 75 75

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

Som ny ordförande vill jag tacka för förtroendet.
När jag fick frågan om att sitta i denna styrelse kände jag mig
hedrad och det tog inte lång stund för mig att bestämma mig
för att svara ja.
Många frågor finns det att jobba med i många rasklubbar så
även i vår. Men för att nå mål oavsett vilka dessa är tror jag
personligen att en öppenhet med vad som händer med våra
hundar utan att vara orolig för att andra skall döma. Så ett av
målet som jag har är att vi ska hjälpas åt med att förändra det
vi behöver förändra men att göra det tillsammans
.
Tidningen är ju något som jag hoppas att alla medlemmar har
förståelse för att den inte kommer i pappersform, detta är ju
pga. ett beslut på besparing från fullmäktige detta innebär att
ett stort jobb startade för att kunna distribuera ut tidningen
digitalt, bra jobbat Helene som slitit med detta.
Jag tycker det är svårt att bromsa sig ur en uppförsbacke
vilket det är när tunga besparingar kommer så jag hoppas att
ni medlemmar funderar på hur vi kan öka våra inkomster,
kom gärna med förslag.

Vi finns ju även på fejan vilket känns bra att hänga med i de
snabba informationskanaler som finns idag.
Styrelsearbetet känns jätteroligt, kreativt och mycket idéer.
Hoppas att alla känner att vi är på gång det tar ju alltid lite tid
att jobba in sig med varandra.

Hör av er om ni tycker något vi sitter i denna styrelse som
representanter åt er så förse oss med era åsikter.
Vi syns väl på Club show.
Ha det gott i sommar Sverige tillsammans med er bästa vän
Hunden

Ordförande
Eva Löwenstein

Styrelse information

På fullmäktigemötet den 16 mars i år togs en budget där
tidningens kostnader halverades. Av den anledningen har
SK/Huvudstyrelsen tagit ett beslut att Springertidningen
nummer 2/2013 samt nummer 3/2013 kommer att ges ut som
en PDF-fil som skickas ut till medlemmarna via E-post.

Manusstopp är ändrat till båda dessa tidningar pga detta.
Sista manus till ST 2/2013 är den 1 juni och sista manus till
ST 3/2013 är den 1 /9.

I dessa två PDF-tidningar kommer samtliga vinnare-
/championbilder att vara gratis. Annonspriser för medlemmar
är sänkt till halva priset i PDF-tidningarna, dvs. helsida 200:-
samt halvsida 125:-.

Vi vill poängtera att ST 4/2013 (julnumret) kommer att ges ut
som vanligt och där sker inte heller någon förändring på
manusstopp. Sista manus till det numret är alltså 1 /11 !

Vid en genomgång av medlemsregistret kan vi konstatera att
vi saknar e-postadress till flera medlemmar. Vänligen skicka
in era e-postadresser till medlemsansvarig snarast möjligt -
skicka gärna med er adress och telefonnummer också så
kommer även det att ske en uppdatering där om något behöver
ändras.
Skicka era uppgifter till helene@barecho.com eller till
Helene Björkman
Främlingshemsvägen 155
810 22 ÅRSUNDA

Om ni ej har tillgång till någon e-postadress kommer vi att
skriva ut PDF-tidningen till er och skicka via vanlig post.
Kontakta medlemsansvarig om ni vill utnyttja den
möjligheten.
Eva Löwenstein
Ordförande Springerklubben

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

Så var sommaren här med en massa aktiviteter. Mer om
lokalavd. aktiviteter finns att läsa i tidningen och på deras
hemsidor. Enligt beslut kommer detta nummer + nr 3 av
tidningen att ges ut i Pdf- format via mail för att spara på
klubbens kostnader vilket jag hoppas att Ni läsare har
förståelse för, självklart inte lika roligt som att få sin tidning i
brevlådan men jag hoppas Ni får en trevlig stund med denna
tidning.
Ett litet reportage från avelskonferensen finns med om vad
dom olika föreläsrna tog upp, tyvärr kan man inte skriva om
allt men lite så Ni som inte var där får lite info.
Med dessa rader vill jag önska alla en härlig sommar och jag
hoppas många av Er läsare kommer till vår Club Show i
augusti
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 390 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 480 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



Presentation styrelse
Eva Löwenstein bor i Sörberge 1 ,5 mil norr om Sundsvall
med Mattias har 4 barn 2 barnbarn samt 3 hundar. Har suttit i
en del styrelse sitter just nu som vice ord samt
utställningsansvarig i Hälsinglands kennelklubb. Hund
världen är något jag tycker är oerhört rolig, vänner som man
träffar under säsonger och som man aldrig skulle träffat
annars. Jag har jobbat mycket som ringsekreterare vilket är
bland det roligaste jag vet, är även ringsekreterarutbildare.
Har nyss gått CUA-H utbildning Certifierad Utställnings
Arrangörs Handledare, kul.
Som person är jag en framåtsträvare,älskar att prova nya
saker. Har inget kontrollbehov utan litar på människor.
Har ett stort interesse för hundar och känner stor respekt
för alla kunniga hundmänniskor som jag hela tiden får lära
mig massor av och som delar med sig av sina erfarenheter.
Svårt att berätta positiva saker om sig själv men jag
är Inte konflikträdd vilket jag
känner som en stor styrka nästan
alltid glad och tror på människor.
Jobbar lika bra i uppförsbacke
som när det funkar.
Resten får ni se när vi träffar
varandra.
Eva Löwenstein

Jag heter Emelie Ingelsson och är 20 år gammal. Jag bor på
Alnö utanför Sundsvall tillsammans med min hundtokiga
familj och våra fyra hundar av raserna Schäfer och Springer.
För tillfället pluggar jag på Mittuniversitetet. Tidigare
erfarenheter av styrelsearbete är begränsat SSRKs
Sundsvallssektions utställningskommitté så jag hoppas både
få lära mig mycket samt givetvis även bidra med en del inom
Springerklubben.
Eftersom jag är född i en familj där det alltid funnits djur är
det svårt att säga när mitt egentliga intresse startade snarare
har det varit en naturlig del av mitt liv.
Men när jag var i 11 -1 2 års ålder började jag att intressera mig
för olika hundsporter och ganska snart stod det klart att 48
kilo schäfer är lite för mycket hund för en tjej i min ålder och
vi, jag och mamma, började fundera på vilken ras som skulle
kunna passa både mig och familjen
i övrigt.
Valet föll ganska snart på Engelsk
Springer Spaniel och sommaren
2005 kom så äntligen vår första
springer, Cloette´s Hit and Run.
Douglas som han kallades till
vardags följdes snabbt av några till
och i dagsläget har vi 4 ess killar i
familjens ägo .
Emelie Ingelsson

Jag har haft hundar så länge jag kan minnas, och den första
springern var född november-87. Min första springerkull
föddes sedan 1989. Jag har varit mycket aktiv både som
uppfödare och utställare sedan slutet av 80-talet, och har ett
väldigt stort allmänintresse för allt som har med hund att göra.
Förutom hundarna så ägnar jag tiden till min familj samt mitt
arbete inom vårt egna företag.
Jag har suttit i en hel del styrelser
under årens lopp; både som
ordförande, sekreterare, kassör
och ordinarie ledamot.
Jag är nu både sekreterare och
utställningsansvarig inom
Springerklubben.

Helene Björkman

Jag arbetar som distriktssköterska och bor med min familj och
våra tre springertjejer i Falköping. Djur har alltid varit ett
stort intresse hos mig och min första egna hund köpte jag när
jag flyttade hemifrån 1991 . Valet föll på en Berner Sennen då
jag bara älskade denna nallebjörns hund. Tillsammans med
honom blev jag aktiv i brukshundsklubben där vi bland annat
tävlade i lydnad. Jag utbildade mig till tävlingssekreterare och
till handledare och var kursinstruktörerna behjälplig. Det var
där på dessa valpkurser, fortsättningskurser och tävlingskurser
som jag blev förälskad i Engelsk Springer Spaniel. Min nästa
hund skulle absolut vara en ESS, jag föll pladask för ESS:s
vilja att vara till lags, godmodigheten, följsamheten, den
aldrig sinande arbetsglädjen och den stora arbetslusten. Det
dröjde ända till 2006 innan en ESS kom in i mitt liv. Det kom
barn i mellan och av olika anledningar passade det inte med
ny hund tidigare. Jag har en aldrig sinade tro på att allt har en
mening och jag är oerhört tacksam för att det blev just 2006
som vår första ESS, Hornötorpets Tagliolini ”Ini” kom hem
till oss. En vän sa en gång till mig att ESS brukar ha en
förmåga att föröka sig. Vips så hade vi mer än en hund.
Tillsammans har jag och hundarna gått lydnas- och
apporteringskurser, vi har tränat sök, viltspår och agility, vi
har även provat på jaktlydnad och utställning. Genom Ini har
jag fått en alldeles speciell vän och en ovärderlig vänskap med
Birgitta Thoreson som jag är så innerligt tacksam för. Genom
Birgitta har jag sedan haft förmånen att få träffa flera av er
ESS entusiaster, det glädjer mig att få vara en del utav denna
grupptillhörighet. År 2009 bjöd Birgitta och Sören in mig som
delägare i Hornötorpets kennel, en ära och ett förtroende som
jag gör mitt yttersta för att förvalta väl. Jag har hittills haft två
valpkullar och planer finns för en tredje.
Jag ser fram emot tiden som ledamot i
Springerstyrelsen.
Jag tror och hoppas att vi alla i
Springerklubben tillsammans kan göra
gott för vår ras, genom samarbete kan vi
sedan med stolthet lämna över vår
älskade ESS till nästa generation
uppfödare och hundägare.
Maria Ljungmark



Avel/Hälsa
Ansvarig: Lena Lindh-Carlsson

avel@springerklubben.org

Information från avels kommittén
Statistik hämtad från Avelsdata 1 30202-1 30510

HÖFTER
Diagnos Antal
HD grad A 30
HD grad B 14
HD grad C 6

HD grad C
SE53930/2011 High Pheasant's Working Explosion
(Explosivedart Della Giuliana - High Pheasant's Keep Me
Working)
SE58135/2011 Big Brazzel Irresistable Choise
(Goldmoore's Gold Dreamer - Barecho Zimply Irresistible)
SE58136/2011 Big Brazzel Ivory White
(Goldmoore's Gold Dreamer - Barecho Zimply Irresistible)
SE41794/2010 Zetastar Loyal Gyllis
(Fågeljägarens Merlin - Zetastar Sense OfStyle)
S68606/2008 Art-Wave's Gates To Graceland
(Art-Wave's Tye Break - Art-Wave's Amazing)
S55023/2009 Zolannes Gullviva
(Larix Busted Again - Zolannes Bellona)

ÖGON

Diagnos Antal
PLD, normal 1
Distichiasis 1
Katarakt, partiell cortex bakre, lindrig.
Ärftlighet kan f.n. ej bedömas 1
Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, lindrig. Ej ärftlig 1
Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, lindrig.
Ärftl. kan f.n. ej bedömas 2
Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, lindrig.
Genetisk betydelse okänd 1
Katarakt, partiell cortex, punktformig, lindrig.
Genetisk betydelse okänd 1
Öga UA 49

Anmärkningar:
PKRVIII24327 Tiamant Happiness For Me
(Lordsett Seventh Heaven - Barecho Rare Diamond)
Distichiasis
SE45750/2010 Ellu'z Bistra
(Kvistagrans Night Rider - Milhällans Bumble-Bee)
PLD, normal
SE16651/2010 Mountjoy Qareful Qonrad
(Windcraft Challenger - Hi-Design's Special Edition)
Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, lindrig. Ej ärftlig
SE43431/2010 Hoffedalens Daphne
(Storehalls Prince Olivier - Hoffedalens Ammie)
Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, lindrig. Ärftl. kan f.n. ej
bedömas
S21756/2005 Birdhunter's Picasso
(Goldmoore's Alea Lacta Est - Birdhunter's Chanelle)
Katarakt, partiell cortex bakre, lindrig. Ärftlighet kan f.n. ej
bedömas
S66923/2006 Art-Wave's Teggiano
(Trimere Tribbiani - Art-Wave's Ticket To Ride)
Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, lindrig. Ärftl. kan f.n. ej
bedömas
S18058/2006 Goldmoore's Dreams OfReunion
(Mompesson Have Fun - Goldmoore's Mrs Bridges)
Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, lindrig.
Genetisk betydelse okänd
S18058/2006 Goldmoore's Dreams OfReunion
(Mompesson Have Fun - Goldmoore's Mrs Bridges)
Katarakt, partiell cortex, punktformig, lindrig.
Genetisk betydelse okänd



VILTSPÅRHÖRNAN
Anne Adre-Isaksson

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

Resultat viltspårprov

Godkänd Anlagsklass
Korskällans Hippie Hippie Shake
Mayamore Aurora Sky
Merjano’s Hello Dolly
Springtrend Curacao Woodbay

Öppen klass
Baucoon Belive It Or Not 1 HP + 1
Goldflame’s Oktan Girl 1
Goldflame’s Qymric Czwizgy 1
Hollivera’s Mystic Melody 1
Hollivera’s Not Just Hot 1
Hollivera´s On Memory Lane 1 HP
Hot Feet Larry-Finnigan 1
Katy 1
Kristaras Angel Atlas 1HP
Searoad’s Quantum Joyride 1
Springwills Alanis Morisett 1
Touchmoore Coolchester 1
Touchmoore Wild-Boy 1
True Dice Cute Clarissa 1
Qvarnhill Bomber & Granater 3
Wigasci´s Chili 1 HP + 1 HP

Med reservation för eventuella felskrivningar.

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

JAKTHÖRNAN
Ansvarig Bert Johansson

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

Nybörjarprov B tom 2013-04-15

Barecho Deal Or No Deal
Maria Herbertsson
Godkänd fältdel
Hi-Design's Absolute Extreme
Anette Buske
Godkänd fältdel
Picabo's Moonbeams
Anna Kårberg
Godkänd fältdel



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

Härliga sommaren är här. Träning och tävling är i full gång.
Många starter i lydnad, bruks och rallylydnad har redan
klarats av. Fantastiskt att det var 518 starter i Bruks, Lydnad
och Rallylydnad under 2012. Det vore kul om det blev fler
starter i år.

Rallyn är fortfarande i stark utveckling. Det verkar vara en
utmärkt sport för våra ESS. Om du inte har prövat på så
rekommenderar jag dig att anmäla till en kurs eller besöka en
tävling. Du kan också ta kontakt med någon som du vet tränar
och tävlar rallylydnad.

Det känns som om bedömningen i lydnad blir mer sträng och
man petar i smådetaljer. Jag vet inte varför det blir så. Det blir
svårare och svårare att ta ett 1 :a pris i klass 1 , den lättaste
klassen. Jag tror inte att det gagnar sporten på sikt. Om det är
så svårt att komma till sin första start och man får kämpa så
hårt för att få ett 1 :a pris så hinner många tappa sugen. Det
kanske är dags för en 5:e klass. Nybörjarklass eller startklass
eller vad man nu skulle kalla den. En introduktion i att tävla
lydnad där man på ett lite enklare sätt får pröva på att tävla.
Och där man mer premierar en glad och munter hund. Inte
som nu när man får poängavdrag för att hunden vänder på
huvudet och tittar på ett plötsligt ljud under platsliggningen.
Eller att man får poängneddrag när jag och min hund har fin
ögonkontakt i fotgåendet. Vad tycker ni som tävlar om detta?
Skriv och tyck till. Maildressen ser ni i rubriken.

Lycka till på tävlingsbanorna
Monika Jansson & Ida Lindgren.

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

Lydnadsklass 1
Mountjoy Painted Peggy 178 poäng
Mountjoy Painted Peggy 172,5 poäng
Irma 165,5 poäng
Piacbo’s Red Topic 168,5 poäng

Lydnadsklass 2
Pussentorpet Dream OfBeauty 171 poäng
Mountjoy Painted Peggy 161 ,5 poäng
Cloette’s Passion For Pleasure 168,5 poäng
Sanque’s Real Suger 174 poäng

Lydnadsklass Elit
Zeyastar Loyal Scout 285 poäng 1 :a pris
Rowntree Ace OfHearts 205,5 poäng 3:e pris
Zeyastar Loyal Scout 209 poäng 3:e pris

Lydnadsdiplom
LPI Irma
LPI Mountjoy Painted Peggy
LPII Mountjoy Optimistic Olivia

Svensk Lydnadschampion
SE LCH Zetastar Loyal Scout

Alla godkända och uppflyttningsresultat i Bruks.

Spår Appellklass
Birdhunter’s Summer Tan 207,5 p Godkänd
Birdhunter’s Summer Tan 162,5 p Godkänd
Charlescroft Little Voice 247 p Uppflyttad

Sök Appellklass
Jaktvet Courtney Love 210 p Godkänd
Jaktvet Lollipop 224,5 p Uppflyttad

Spår Elit klass
Zeyastar Loyal Scout 541 ,5 p Uppflyttad
Hi-Design’s Special Effect 385 p Godkänd
Hi-Design’s Special Effect 430 p Godkänd



Här presenterar vi alla landets Rallylydnadsekipage i samtliga klasser samt om dom har erhålligt rallylydnadsdiplom
f.o.m 28/1-2013 t.o.m 19/5-2013
Listans följer i datumordning utifrån när ekipagen fick sitt första kvalificerade resultat i de olika klasserna.

NYBÖRJARKLASS
MAYAMORE AUBURN SUPERNOVA Johansson Cajsa 96p, 93p, 84p RLD N
HOLLIVERA'S JUST LIKE J.LO Arnler Martina & Amanda 81p,
ARTEMIS Lindow Astrid 82p, 74p, 92p RLD N
RINDI'S ANTHON BERG Svensson Anna-Lena 90p, 76p, 92p RLD N
WORKINGWESS BORN TO SPRING Andersson Lisbeth 86p, 88p, 80p, RLD N
KLOVSTAMONS C'EST LAVIE Mikaelsson Viktoria 78p, 73p, 86p RLD N
BAUCOON BELIVE IT OR NOT 89p, 94p, 90p, RLD N
WORKINGWESS BORN TO SPRING Andersson Lisbeth 86p, 88p, 80p, RLD N
BAGGBO BRUCE-BENETTON Sundström Ann Charlotte 83p
HOFFEDALENS ELZA Grandin Carina 72p
MOUNTJOY PRECIOUS PEPPSI Grandin Carina 71p
SPRINGMOON'S CHIVAS REGAL Andersson Göran 94p, 89p, 90p RLD N
ROWNTREE ICE LOLLY Andén Andersson Birgitta 97p
MAYAMORE BRAND NEW DAWN Sjöholm Henrik 78p
TIKK-A-RING'S HALLO MRS SWEETHAR Jonsson Anna-Lena 93p

FORTSÄTTNINGSKLASS
MAYAMORE AUBURN SUPERNOVA Johansson Cajsa 71p, 79p, 88p,89p RLD F
KLOVSTAMONS ÄNGLAAF JÖJEBO Mikaelsson Viktoria 89p, 87p, 72p, 76p RLD F FCOLLOWIN
ILEEN OF IBURNDALE Collovin Elmberg Christel 70p
JÄDERÖNS ELTON JOHN Olsson Lena 84p
JÄDERÖNS IRISH MIST Lönn Margareta 74p, 86p, 86p RLD F
HI-DESIGN'S SPECIAL EFFECT Börjesson Gun-Britt 79p
KLOVSTAMONS C'EST LAVIE Mikaelsson Viktoria 71p
LUDDE Webster Britt Marie 98p, 99p, 96p RLD F

AVANCERAD KLASS
ZIRIDAS AMAZNGALVAAV JACK Lindgren Ida 79p, 80p, 75p RLD A
MAYAMORE AUBURN SUPERNOVA Johansson Cajsa 83p, 73p, 76p RLD A
LUDDE Webster Britt Marie 94p, 98p,

MÄSTARKLASS
KLOVSTAMONS ZIRI AF JÖJEBO Lindgren Ida 94p, 93p, 91p, 91p,91p RLD M
ZIRIDAS AMAZNGALVAAV JACK Lindgren Ida 81p, 83p, 77p RLD M



NUHAR VIFÅTTYTTRELIGARE ENENGELSK
SPRINGER SPANIEL

SOMTAGITTITELNRALLYLYDNADSMÄSTARE
(RLD M)

RLD N RLD F RLD A RLD M Ziridas Amazing Alva Av Jack
(N SE U(U)CH Stardom Special Effect – RLD N RLD F

RLD A RLD M Klovstamons Ziri Af Jöjebo)
Född: 2012-09-09
Ägare: Ida Lindgren

Endast ett år och 6månader gammal är Alva när hon tar sitt
sista godkända resultat i mästarklassen för att nå mästartiteln.
Jag började träna henne som valp med sikte på mästartiteln
redan då och hon hade bra bakdelskontroll både på höger och
vänster sida då när hon var 12 veckor gammal, lite stört jag
vet….
När hon var 10 månader (då man tidigast får starta i en tävling
i rallylydnad) var hon naturligtvis startklar (i samtliga
klasser), eftersom jag vet var mitt mål legat så har jag blandat
och gett hej vilt mellan skyltarna och alltid från början gjort
allt på både höger och vänster sida, detta har gjort att så fort vi
varit klara i en klass har vi varit startklara för nästa. Hennes
unga ålder gör att det inte varit 1 00% stabilitet i alla
momenten, så vägen till titeln har inte varit lika spikrak som
för hennes mamma Ziri, men tillräkligt rak för min del!
Nu siktar jag på Rallylydnads SM med både mor och dotter
och hoppas vi kan göra mycket god reklam för vår fina ras!
Tack Bud Cramer för denna fantastisk roliga sport!









Ekipagepresentation av lydnad, bruks och
rallylydnadsekipage
Rallylydnad –

Förarens namn, ålder och klubb?
Britt Marie Webster, 60 år, Kungsörs BHK

Hundens namn, ålder och klass?
LP1 LP2 RLD N RLD F Ludde "Rudi", 5 år, Avancerad klass.

Varför blev det en ESS?
Helt och hållet slumpen! Vi stod på kö för en planerad kull
hoffevalpar när Rudi, 1 6 veckor, blickade mot oss en morgon
från lokaltidningens radannonser!
Det sa bara klick! Han eller ingen! Vi föll som furor och en
vecka senare flyttade han in och då började äventyret ESS!
Helt oplanerat, men så rätt det blev. Nu är jag helt såld på
rasen och fascineras ständigt över att Rudi glatt och villigt
ställer upp på precis allt jag föreslår.

Varför började du med rallylydnad?
När vi började tävla lydnadstrean för ca 1½ år sedan tappade
jag och Rudi kontakten och träningslusten. Efter att jag hade
gått fria följet helt ensam, medan Rudi strosat omkring och
nosat på två tävlingar, tog jag beslutet att lägga ner lydnaden.
Strax därefter följde jag med en kompis som skulle ställa
upp i en inofficiell rallytävling och kände att det där, det
skulle jag och Rudi kunna träna. Så annorlunda mot den
strikta lydnaden! Kort därefter anmälde jag oss till en
dubbeltävling, diskade oss på den första (gick förbi en skylt,
annars 88 p) och fick ett kvalificerande resultat på den andra.
Sen var vi fast i rallyträsket! Vilken kick att få träna och
framför allt tävla med en glad och öppen kommunikation
mellan mig och Rudi! Att få stödja honom med peppande ord
och gester och berömma med glada tillrop. Rudi , som nosat
sig över alla appellplaner senaste året blev en alert och
kontaktsökande tränings- och tävlingspartner. Ytterligare en
rallykrydda är utmaningen att ständigt lära in nya moment och
att mötas av nya skyltkombinationer vid varje tävling.
Det oförutsägbara stimulerar!

Tävlar ni något annat än rallylydnad?
Jag räknar med att ta upp lydnadstrean igen nu när vi fått sån
fin kontakt via rallyn. Vi tävlar i lägre spår och vi har ett par
godkända resultat.

Vad är ditt mål i rallylydnad?
Rallymästare ska vi så klart bli! Det ska ske inom ett år och
gärna med någon 100-poängare i bagaget.

Har du några tips?
Ta tillvara glädjen som rallyn bygger på! Baka in glädjen i
varje litet träningspass. Träna in en glädjefylld och
förväntansfull startrutin. Hunden ska riktigt längta ut på
banan, det är ju så kuuuuul där! Strössla banan med gömda
små belöningar som ni kan springa till tillsammans
när hunden gjort något alldeles makalöst bra moment!
Om möjligt, träna med inspirerande ekipage.
Titta på andras rallyfilmer på Youtube och bli inspirerad!
På tävling: Lyssna alltid noga på domaren vid banvandringen.

Allt fokus på skylten framför er. Det är så lätt att dröja vid den
förra eller planera nästa i tanken. Det funkar inte!

Vägen dit vi är i dag!
Topparna är klassvinster och högpoängare! Våra sex senaste
kvalificerande resultat har varit 98, 99, 96, 96 och 98 poäng.
Underbart roligt att stå på prispallen med fina Rudi!
Bland topparna måste också nämnas poängmässigt dåliga
tävlingar som ändå innebar den där eftersträvansvärda "du-
och -jag -Rudi-du-och-jag-matte-känslan" genom rundan.
Dalarna--- nja, vid två tillfällen har Rudi lämnat banan för
något mer lockande och roligare utanför och jag fick till en
diskning när vi gick in på banan med kopplet på i
fortsättningsklassen. Snopet och onödigt.
Vid våra första två starter i avancerad klass hade vi stora
samarbetsproblem vid skylten "vänd från varandra" med följd
att vi hamnade på fel sida och snurrade flera varv, jag fick
hjärnsläpp och poängen försvann i raketfart.
På ena tävlingen lyckades jag inte reda ut det alls utan vi gick
skylt efter skylt på fel sida sen.. . Men nu har vi koll på skylt
312 och klarar den galant!
Nu har jag börjat inse att jag och Rudi faktiskt är ett riktigt bra
och samspelt rally-team och vi kommer inte att ge oss förrän
vi är Mästare!



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!

Agilityspringrar på SM 2013!

I förra numret skrev jag om spänningen inför om
Springerligan skulle lyckas knipa sista SM-pinnen som
krävdes för att kvala laget till Agility-SM 2013. Och vi
lyckades! ! I Väsbyhallen (arrangör Knivsta BK) i februari
slog vi till med en SM-pinne i hoppklassen. JAAAA! Detta
innebär att laget nu är kvalat och anmält till Agility-SM som
går av stapeln den 14-16 juni i Falkenberg. Kom gärna och
heja om du befinner dig där i krokarna.
Springerligan består av:
* Lia Larsson med Big Brazzel Absolute Power ”Sammy”,
* LeifOlsen & Fire´n Ice Cinderella ”Britney”,
* Jennie Ejneroos & SE VCH Larix Evidence OfCrime
”Felix”,
* Lia Larsson med SU(u)CH Big Brazzel Thunderball
”Mikey”.
Ni kan följa oss i hur det går på min hemsida:
http://felixrobin.wordpress.com

Påminner 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.
Statuterna ligger ute på Springerklubbens hemsida men
kommer även här:
ÅRETS AGILITYSPRINGER - Statuter
AGILITY/HOPP Felfritt lopp Pinne/SM-pinne
CERT
Klass 1 2 5
Klass 2 5 7
Klass 3 8 14 25

Priset är skänkt av Jennie Ejneroos. Priset är uppsatt för att
stimulera och uppmuntra ägare att tävla med sin springer i
agility. Priset sattes upp 2013. Hunden måste vara svenskägd
och registrerad i Sverige. Ägaren måste vara medlem i
Springerklubben. Priset har en tillhörande pärm där hundens
registrerade namn, hundens tilltalsnamn, hundens
registreringsnummer, uppfödarens namn, ägarens namn,
förarens namn, föräldradjuren till hunden, totalpoäng och årtal
skall skrivas in. De fem (5) bästa loppen under året får räknas
enligt nedanstående poängberäkning. På ett lopp räknar man
antingen felfritt lopp eller pinne/SM-pinne/CERT. Endast
officiella tävlingar i Sverige får räknas. Priset erövras för
alltid av den ägare som har 10 inteckningar med en eller flera
hundar.
Ett felfritt lopp är ett lopp med 0 fel (dvs. inga hinder- eller
tidsfel). Om två hundar hamnar på samma totalpoäng får man
räkna hundens 10 bästa resultat enligt ovanstående
poängberäkning. Om det fortfarande inte går att skilja dem åt
får man räkna det antal poäng som respektive hund har
erövrat på alla sina starter under året enligt ovanstående
poängberäkning.

Inrapporterade resultat:

SE U(u)CHBig Brazzel Thunderball ”Mikey” och
Lia Larsson
2013-04-28 Botkyrka BK. Hoppklass 2, 0 fel, placering 2/27
= Pinne!
”I helgen (2526/5) nollade Mikey 3 av fyra lopp men det
fattas halvsekunden för att hamna på pinnplats. Vi har nollat
ganska många lopp i tvåan så vi jobbar på farten och tightare
vägar! Vi har så himla mycket roligt ihop Mikey, Sammy och
jag när vi är ute och tävlar och träffar alla härliga
agilitymänniskor”! / Lia
Big Brazzel Absolute Power ”Sammy” och Lia Larsson
2013-02-16 Knivsta. Hoppklass 1, 0 fel, placering 6/39 =
Pinne & uppflytt till hopp 2!
2013-03-13 Fagersta KK. Agilityklass 1, 0 fel, placering 4/43
= Pinne!
2013-05-04 Västerås KK. Agilityklass 1B, 0 fel, placering
3/47 = Pinne!
”Nu jagar vi klass2pinnar i hopp och sista pinnen i
agilityklass 1 och ser fram emot SM 2013!”
/Lia
Fire´NIce Actrice ”Lisen” och Lena Olsen
2013-05-04 Västerås KK. Agilityklass 1A, 0 fel, placering
2/48 = Pinne!
2013-05-09 Märsta-Sigtuna BK. Agilityklass 1, 0 fel,
placering 3/49 = Pinne!
”Lena & Lisen har gjort ytterligare tre felfria lopp under årets
början och är verkligen på gång nu!” /Jennie
SE VCHFire´NIce Saint Amour ”Robin” och
Jennie Ejneroos
2013-04-28 Botkyrka BK. Agilityklass 1, 0 fel, placering 4/36
= Pinne!
2013-05-04 Västerås KK. Agilityklass 1B, 0 fel, placering
4/47 = Pinne!
”Robin har verkligen utvecklats enormt mycket och hans
slalom och vårt samarbete på banan har blivit mycket bättre.
Vi har under våren tagit två pinnar – och varit extremt nära
ett antal gånger med många fina 5felslopp. Vi har ingen
brådska upp i klasserna utan jobbar vidare med hoppteknik,
kontaktfält, fart och slalom, pinnarna trillar in när alla delar
sitter samtidigt!” /Jennie







Välkomna till 2013 års Club Show

Plats: Kilsbergen Konferens & Lodge – Ånnaboda - Örebro
Lördag den 3 augusti 2013

Årets domare:
Hanar & BIR: Annika Ulltveit-Moe (Kennel Whisborne)

Tikar: Helene Björkman (Kennel Barecho)

Klasser och anmälningsavgifter:
Juniorklass, Unghundsklass, Jaktklass,
Öppen klass & Championklass: 275 : -

Veteranklass: 200 : -
Valpklass 1 och 2: 150 : -

Insättes på PG 58 73 95-5 , märk betalningen med
ägarens namn och hundens reg.nummer

För utländska utställare finns möjlighet att betala kontant på plats.

Barn med hund kommer att arrangeras, anmälan/betalning på plats.

BIR & BIM 2012

Anmälan skickas till:
Linda Lindmark, Gemmatorp Karlstorp 2, 342 94 ALVESTA
(Frågor om din anmälan: 0472-401 70 endast anm. frågor)

Det går också att mejla ifylld blankett till linda@charlescroft.com.
Använd SSRK’s blankett eller blankett som finns på:

springerklubben.org under Club Show
Medlemskap i Springerklubben av samtliga ägare till hunden är obligatoriskt, gäller dock ej valpklass.

För utländska utställare gäller medlemskap i resp. klubb i hemlandet.

SISTA ANMÄLNINGS & BETALNINGSDAG 1 Juli 2013



Kilsbergen Konferens & Lodge
Vi hälsar alla medlemmar, rasentusiaster, uppfödare, vana som ovana utställare,
självklart även dig som aldrig någonsin tidigare besökt en utställningsplats förut

varmt välkomna till 2013 års Club Show!
På Club Show har du chansen att träffa likasinnade med samma ras, kanske din

uppfödare eller kanske se ”släktingar” till din hund!
Vi kommer ha lotteri och annat roligt under dagen!

Årets tema är SVERIGE – låt det gärna synas även på Er klädsel!
Efter utställningen kommer det anordnas en ”Club Show Supé” på anläggningens fina

restaurang. Kostnaden för den är 200 SEK i det ingår varmrätt,
dryck (ett glas öl eller vin) samt kaffe och kaka.

Alla är hjärtligt välkomna att delta!
Anmälan om deltagande på supén via MAIL senast 1 juli, till

maria.herbertsson@live.se
Någon form av underhållning kommer att ordnas samt ev. trubadur.
Betalning sker till PG 58 73 955 märk betalningen med ditt namn.

(utländska deltagare kan bet på plats)
Logi i stugbyn beställs via Springerklubben skicka din förfrågan till:
maria.herbertsson@live.se några 4 och 6bädds stugor finns kvar

till ett pris av 800 resp. 1200:  /natt,
Campingplats finns att boka via: http://www.caravanclub.se/annabodacampinginfo

För fler boendealternativ: gå in på www.booking.com och sök på Garphyttan.
(Kilsbergens Konferens & Lodge alla stugor är redan uppbokade på Springerklubben)

Lunch och fika finns att köpa på konferensanläggningens restaurang.
För mer upplysningar kontakta Malin 073844 33 44 eller Maria 070390 22 32

Vi tar tacksamt och gärna emot priser om man vill sponsra med något till Club Show!
Kontakta Malin eller Maria.
Club Shows huvudsponsorer:



Annika Ulltveit-Moe (Whisborne)

Annika UlltveitMoe, ble autorisert utstillings dommer
for alle spaniels (i FCI gruppe 8) i 1984.
Siden den gang har autorisasjonen gjevnelig blitt utvidet
til hun ble autorisert "FCI All Breed Judge" i 2001.
Hennes dommeroppdrag inkluderer mange kjente store
utstillinger som f.eks. FCI World Dog Show,
FCI European Dog Show, Sydney Royal,
Asian International, EurAsia Dog Show, og for forskjellige
klubber i 44 land over hele verden.
Hun har värt engasjert i mange hundeklubber, og er fortsatt
engasjert som eksaminator for mange raser.
Annika UlltveitMoe har sammen med sin mann,
Harald UlltveitMoe, med kennelnavnet Whisborne, lang
oppdretter erfaring, og oppdrettet 147 Champions i
forskjellige raser i 22 land i Europa, NordAmerika og
SörAmerika.
Mange av disse hunder med flere Champion titler, gruppe og
Best in Show winnere gjenom årene.
Kennelnavnet er vel kjent for Engelsk Springer Spaniel
entusiaster, og går igjen i ESSstamtavler i en lang rekke
land.
Mest kjent er Int.Nord.Ch.WW94 Whisborne Devil In
Disguise far til 48 uts.Champions og
Int.Nord.Ch.WW00 far til 31 uts.Champions.
Annika ser frem til å dömme på Springerklubben's ClubShow
2013, og håper på mange gode hunder, som jo Scandinavia er
kjent for i vår rase.

Helene Björkman (Kennel Barecho)

Jag är ”infödd” i hunderiet i och med att min mor födde upp
hundar. Schnauzer svart var rasen vi hade då, men ganska
tidigt började jag intressera mig för Engelsk Springer Spaniel
som ras. Någon sådan fick jag dock inte skaffa förrän jag
flyttade hemifrån, men när det skedde tog det inte många
månader innan första springern kom in i huset (Nobhill Dark
Piece Of Art ”Debbie” född 1987).
Efter det har huset fyllts på med fler springers och denna ras
kommer
alltid att var Nummer 1 för mig.
Första kullen ESS föddes 1989 under prefixet Barecho, jag
och min
man David som numera är delägare i kenneln är fortfarande
mycket
aktiva både som uppfödare och utställare.
På kenneln finns idag också cocker spaniel samt
affenpinscher.
Sedan 2002 är jag auktoriserad exteriördomare och jag har
dömt ESS
ett 15tal gånger, mest i Sverige förstås men också i flera
andra länder.
Jag njuter varje sekund jag får chansen att döma just denna
ras som
alltid kommer ligga mig varmast om hjärtat.
För mig är helhet, balans och rastypiska rörelser väldigt
viktigt när
jag dömer. Ett rastypiskt temperament är det självklart också,
samt ett
ädelt  väl könspräglat huvud och uttryck.
Jag känner mig mycket hedrad att ha blivit inbjuden att döma
tikar på
Springerklubbens Club Show i år och ser fram emot en härlig
dag
tillsammans med andra springerentusiaster!
Helene Björkman

Presentation av våra Club Show domare 2013





Tomas Bergström SLU

Att kasta "lite" ljus över blindhet var Tomas utgångspunkt
kring sin föreläsning. Han inledde med att prata om
Retinopati - sjukdom i retina (näthinnan).
Det är inte en sjukdom - en heterogen grupp av sjukdomar, -
flera olika former, - många orsaker. Kan vara ett syndrom,
bisymtom ärftliga och icke ärftliga.

Ögat är ett komplext organ.

Hundar ser bättre på natten - fler stavar. Reflekterande ljus
bakom näthinnan, bättre på att uppfatta rörelser

Människan har skarpare syn, trikromatiskt och bättre
färgseende än hunden.

Hundar har dikromatiskt färgseende, saknar en typ av tappar.

Vidare pratade Tomas om symtom och nedärvningsmönster.

Angående PRA hos engelsk springer spaniel

Cord 1 RPGRIP 1
Cone - Rod dystrophy

Är det rätt mutation? Gentestet av värde? Fel Gen?

Genestiskt affekterade hundar av Cord 1 kommer
nödvändigtvis inte utveckla PRA.
De har ofta onormal funktion i tapparna.

Det finns ytterligare en gen som påverkar debutåldern.

För tidig form av PRA krävs troligen att båda generna är
homozygota för sjukdomsallelerna.
Lika hos människorna????

I dag för tidigt att ta bort Cord 1 testet, SLU testar alla för
Cord 1 för att kunna se kombinationerna.

Viktigt att avelsmässigt använda sig av stor genetisk variation,
"LÄGG INTE ALLA ÄGG I SAMMAKORG"! ! ! !

Kristina Narfström

Kristina utgick från Ögats struktur - funktion.

Hon beskrev ögats läge och hur det har ett bra skydd rent
anatomiskt.

Jämfört med oss människor så är hundens utblick och
synförmåga annorlunda. Hunden ser bättre i svagt ljus och
mörker,
den har bredare synfält och ser rörelser bättre. Hunden har
sämre möjligheter att se färger och sämre synskärpa.

Ögonundersökning:
ögonreflexer testas
synundersökning med bomullstussar i öronen och hinderbana
Biomikroskopi av främre segment (ögonlock, cornea Och
iris).

pupillvidgande medel ges
oftalmoskopi (ögonbotten)
spaltlampeundersökning (cornea, främre ögonkammare och
lins)

Om man ger ögondroppar (pupill vidgande medel) innan
undersökningen påbörjas kan man missa ex
linsluxation, tumörer på regnbågshinnan, inflammationer &
ppm.

Utökad undersökning: tryck, filtrationsvinkel gonioskopi,
ultraljudsundersökning invivomikroskopi
OCT ljusmikroskop (bild vaket). Angiografi (kontrast i
venerna), ERG ( objektiv bedömning av näthinnans funktion,
hunden sederad med medetomidin eller ketamin. Hunden
lugn, sover men är ej helt utsläckt, inga muskelryckningar.
Undersökningen tar ca 40 minuter.) , VEP (mäter funktionen i
hjärnan
- nervbanan fungerar det hela vägen "upp"?

Kristina gick igenom de ögonsjukdomar som förekommer hos
hund med en beskrivning av symtomen, bakomliggande
orsaker, ärftlighet och behandling samt ev komplikationer som
kan uppstå.

Vidare så uppmanade hon att vi ska ögonundersöka så många
hundar som möjligt. Gentester är ett komplement.
I vårt avelsarbete är en bred avelsbas viktig. Att man ser
helheten i rasen "andra" sjukdomar och inte bara en.
Bedöm t ex hur allvarlig och vanlig ögonsjukdomen är i rasen.

Samarbeta internationellt.

Sammandrag från avelskonferensen 2013



Moa Persson
Anatomi

Genom föreläsningen följde oss liknelsen om hunden som
vars konstruktion man kunde likna vid en galge, och för att vi
rent visuellt skulle förstå hade Moa med sig olika typer av
galgar. Allt från den enkla varianten av en ihop snurrad
ståltråd till en rejäl träkonstuktion som var perfekt formad att
bära upp våra kläder utan att ge vika. Allt för att vi åhörare
skulle förstå hur viktig stommen är för våra hundar för att
kunna röra sig korrekt och hålla sig friska mm. Och summan
av det hela är att hunden blir aldrig bättre än "galgen" =
skelett, senor och muskelatur. En "riktig galge" står uppställd
med ett ben i varje hörn i kroppen.

För att välja hanhund behöver man veta hur tiken är
konstruerad.

Alla har eller har haft en "passenger" i sin kennel - en hund
som alla älskar men som inte räcker fram.

Om man är tveksam och har betänkligheter kring att avla på
en hund - LÅT BLI !

Att i avelsarbetet bidra till det som är bra, lämna över i bättre
skick än när vi tog över.
Vi arbetar med levande materia, ingenting i hundaveln är
statiskt.

Känn igenom den hane du tänkt använda.

Om man inte vågar fråga lär man sig ingenting.

Hitta den andra pusselbiten "blå himmel i hörnet".

I dag lätt att avla på championtitlar.

" If you see a nice dog, use it father"

Veteranklassen borde vara avgiftsfri. Kul att se han som blev
champion vid 2 års ålder vid 10 års ålder.

Hunddata & Avelsdata fantastiska hjälpmedel.

Viktigt att samarbeta! Ingen anledning att hålla tyst i rasen.

Varför är vi så snåla att bjuda på saker som handlar om
hundar?? Blir inte bättre kvalite om vi inte delar våra misstag.
Intressant att diskutera problem i rasen.

Vidare berättade Moa om tankar kring domaruppdraget, vem
blir en bra domare? Grunden är givetvis ett stort hundintresse,
tankar kring vad man bör ha med sig för kunskap och vad för
personliga egenskaper man behöver. Även en strävan att
utvecklas,
man lär sig hela tiden nya saker och infallsvinklar.

Moa gick igenom hundens proportioner med hjälp av bilder,
samt skelett, vinklar och bakställ. Vi fick en mängd
matnyttiga tips om hur man kan titta och känna igenom en
hund. Och hur brister och defekter påverkar hundens rörelser.
Våra hundar orkar längre med bra anatomi.

Nicolette Salmon Hillbertz "Nikki"
Molekylärgenetik och hundavel

Nikki hade gjort en djupdykning i vår ras historia och inledde
med att ta oss tillbaka i tiden. År 1576 äldsta referensen till en
spanieltyp (Caius).
En genomgång av rasens historia med information och foton
samt målningar som hon visade oss. Bl a beskrivs rasen 1881
"Starka band till sin ägare och olycklig när den separeras från
sin ägare".

Föreläsningen delades sedan in i tre delar
1 ) Översikt introduktion till molekylärgenetik. DNA-tester,
hur forskare arbetar med insamlade blodprov.
2) Presentera forskningsprojekt.
3) Nya vetenskapliga rön, vad händer i dagens forskning.

78 kromosomer hos hund, hundens arvsmassa kartlagd /
tillgänglig.
Nikki pratade om DNA, kromosomer, gener, blodprover och
hur det är att arbeta med hunden i forskningen.
Skillnaden på gentest och markörtest. Konkret beskrivning av
specifik forskning, hela förloppet. Även en stund om
framtiden,
t ex kommer troligtvis hela hundens arvsmassa finnas på ett
chip av ett enda blodprov.

En hund är en kombination av två arvsanlag, 50 % från mor
och 50% från far.

Viktigt att informera sig om linjerna bakom. Om man gör sitt
detektivarbete kan man ana
vad man kan vänta sig.

Öppenhet mellan uppfödare, måste berätta för varandra vad
som finns i stamtavlorna bakåt.
Späda ut sjukdomsanlagen!
De 10% av populationen som används för avel koncentrerar
anlagen.
De andra 90% av populationen används inte, de skulle späda
ut anlagen.

Matadoravel och genitik går ej i hop, samma hälft av anlag.

Det vi arbetar med i dag lämnar vi över till nästa generation.

Nikki beskrev att de för register över kullarna i sin ras
Rhodesian Ridgeback
kroksvans
HD
Kejsarsnitt
Färgfel
osv
I framtiden DNA-test svar

Nikki fanns med oss under grupparbetena och minglade runt
och svarade på frågor.



Östgöta Springer Cup
15 september 2013

SPRINGER ÖSTGÖTA INBJUDER TILL KOMBINERAD
UTSTÄLLNING OCHJAKTTEST
SJÖGESÄTTER NORRKÖPING

OBS!!!
Passa på att under lättsamma former känna på hur ett grundprov går till,

det kostar inget extra att delta i både utställning och jakttest.

Domare:
Utställning: Ann Lundin Kennel Astrosprings
Jakttestet: Monica Jansson Kennel Mountjoy

Klassindelning
Utställning

Valpklass I (4-6 mån) Valpklass II (6-9 mån)
Junior (9-1 8 mån) Unghundsklass (1 8-24 mån)

Öppenklass (24 mån - ) Champion samt Veteran.
Jakttest

Unghundsklass (9 – 24 mån)
Öppenklass (24 mån -)

Fältarbete med skott, kast och vattenapport i båda klasserna

Avgift och anmälan
Valpklass 100 kr. Utställning och/eller jakttest 200 kr.
Avgiften betalas till Springer Östgötas pg: 92802-8

Anmälan skickas till:
Malin Karlsvärd

Norråsvägen 8, 612 94 Finspång.

Använd SKK:s gamla 3-sidiga, första sidan räcker eller SSRK:s blankett.
Det går också bra att e-posta anmälan till karlsvard.m@telia.com

Ange de uppgifter som brukar vara på vanliga anmälningsblanketter.

Upplysningar: Peter Mobil: 0734176497
Malin Mobil: 0703616528

Sista anmälningsdag är den 7 september



Springerns dag vid Saxtorpssjöarna 29 mars

Som alla andra långfredagar samlades vi vid Saxtorpssjöarna
för lite kul med våra fyrbenta vänner. Det kom både nya och
gamla ansikten! 40-45 personer och ca 20 hundar.
Mycket trevligt. Vädret kunde varit värre, vi lyckades avsluta
precis innan de stora snöflingorna började singla ner.
Trevligt hade vi i alla fall!

Vi höll oss varma genom att prova på Rallylydnad
(Åsa Sjöstedt Nilsson och Inger Sjögren),
utställningsträning(Betina Petersen).
Ha stövelkastning (Marie Bauer) och de årliga Springerracet.
Inger Sjögren berättade även om och visade Klickerträning.

Vår grillmästare Alexander Bauer såg till att vi fick grillad
korv i våra magar. Ingrid Svensson försåg oss alla med kaffe
och kakor.

Vinnarna blev :
Stövelkastning:
1 :a Daniel Owesson 3,09 meter.
Springerrace:
1 :a ”Marre” Beeline Marrakesh Express, Lotta Ringwall
2:a “Tuva” Sanques Joyride, Helen Andersen

Ett stort tack till Åsa Sjöstedt Nilsson och Inger Sjögren för
hjälpen med Rallylydnad.

Tack för alla som kom och hade kul med oss
Ingrid Svensson, Marie Bauer och Betina Petersen





Springer Östra inbjuder tillOpen Show (utställning) & Springerrace3l augusti 2013 i Stockholm.Dagen efter har STOKK officiellutställning.
Domare: Magdalena Hallström
Klasser: Valpklass 4-6 månader, Valpklass 6-9 mån, Juniorklass 9-1 8 mån,

Unghundsklass 1 5-24 mån, Bruksklass 1 5 - mån, Öppenklass 1 5-mån,
Veteranklass 8 år och äldre, Championklass.

Anmälningsavgift: 175:- för Valpklass & Veteranklass, 250:- för övriga klasser.
Uppfödargrupp & Avelsklass (3 deltagare) GRATIS
Barn med hund (upp till 9 år) 50:- Rosetter till de 5 bästa, Anmälan på plats.
Juniorhandling (9 -16 år) 50:- Rosetter till de 5 bästa. Anmälan på plats.
Springerrace - 50:- Rosetter till de 5 bästa – Även anmälan på plats.
Sista anmälningsdag: 9 augusti.
Betalning: Springer Östra postgiro 46 33 62-4 ange utst + klass + hundens reg.nr
Anmälan skickas till: Eva Wiklund, Marielundsvägen 29, 1 78 92 Adelsö
Använd SSRK’s blankett eller maila din anmälan till: e.viklund@telia.com då måste du
ange klass, namn, adress, telenummer, hundens namn, regnummer, kön, född, hundens
föräldrar.

Information: Monika Jansson 073-703 92 49 & www.springerostra.se

Domarpresentation:
Jag heter Magdalena Hallström, är 44 år, och bor i Häggeby (Bålsta), som ligger mellan Stockholm och Enköping.
Min bakgrund inom hundsporten är främst inom rasen cocker spaniel, som jag har haft sedan 11 års ålder. Jag har
ett brett hundintresse och har tidigare tränat mina hundar i lydnad, viltspår, och jakt. Mitt stora intresse har dock
alltid varit hundens exteriör med typiska rörelser, päls, trimning och presentation. Jag började tävla aktivt på
utställning i början av 90talet, främst med svarta SE U(U)CH SE V90 Igmon Dorinda och senare med den blå
SE U(U)CH NO UCH Caci's Blue Nun. Under samma tid födde jag upp några kullar under kennelnamnet Tripolis.
Nämnas kan certvinnarna Tripolis Strike A Pose (e. Leavenworth Kiss'n Success) och Tripolis Haute Couture
(e. Beligar Midas Touch). Jag har tidigare haft styrelseuppdrag inom bl a Uppsala Läns Kennelklubb och sedan ett
år sitter jag med i Cocker spanielklubbens avelskommitté. Idag finns det två cockertikar i hemmet, och med nytt
boende på landet finns planer på att ta upp uppfödningen igen! Till vardags är jag lärare i franska och svenska på
högstadiet.
Jag arbetar som ringsekreterare på flera stora utställningar per år. Det och mångårigt tävlande på utställning har
lett till ett stort intresse för hundars anatomi och funktion. 2010 gick jag SKK:s centrala kurs i anatomi & bedömning
och regler och har även gått anatomikurser för Gerard O'Shea. Dessa mycket lärorika kurser har inspirerat mig att
söka till årets preparandkurs för blivande exteriördomare på bl a engelsk springer spaniel som är en av de raser som
mitt hjärta klappar extra för. Jag har kommit rasen nära under många år genom vänner och uppfödare, och har i och
med det haft möjlighet att lära känna rasens härliga karaktär i olika åldrar, i vardagen och i många
utställningssammanhang.
Jag ser verkligen fram emot att döma på Springerklubben Östras Open Show!



Springer Nedre Norra inbjuder till Cup
söndagen den 8 september 2013

i Matfors utanför Sundsvall
En trevlig tillställning för alla springrar och ägare oavsett förkunskaper!

Domare Jakt: Siw Persson (Kennel Fairley Hill´s)
Domare Vatten: Åsa Eriksson
Domare Utställning: Vakant

Cupen är indelad i tre moment
• Utställning
• Fältprov
• Vattenprov (enkelt och svårt)

För varje moment bedöms och betygsätts deltagande ekipage.Vi börjar med
utställningsdelen eftersom hundarna då är rena och fina. Hanarna startar direkt på
morgonen, därefter är det tikarna och sist ut veteraner och valpar. Så fort man är
färdig med sin bedömning i utställningsringen går man till en av stationerna, vatten
eller fält.

Man väljer själv vilken station man vill börja med. Den med minst kö kan vara ett
bra tips. Man får vägledning och information av domarna hur varje moment ska
utföras.



Springer Nedre Norra inbjuder till Cup
Man får betyg för det hunden gör, om den till exempel går ut i vattnet så får den lite poäng, om den

simmar ut och hämtar och lämnar av i hand så är det full poäng.

På fältet består bedömningen av två delar, apportering och fältsök. Det är mildare bedömning för de

unga hundarna, lite striktare för de äldre.

När alla hundar är färdigbedömda på alla tre stationerna räknas poängen samman och sedan

kommer den fina prisutdelningen med fotografering.

Dagen kan bli rätt lång, men vi gör allt för att det skall gå så smidigt och snabbt som möjligt

Alla deltagande hundar får pris och diplom!

Men kom ihåg! ! ! ! !

Det är inte blodig allvar! Det är en möjlighet för dig och din springer att prova på de

momenten som ingår i exempelvis nybörjarprov. Så kom med du också och prova på!

De vuxna hundarna delas upp i 2 klasser:
Uunghundsklass för hundar 9-24 månader
Öppenklass hundar över 24 månader.
Pris 350 kr
Valpklass 4-6 månader ,
Valpklass 6-9 månader samt
Veteranklass för hundar fyllda 8 år
deltar bara på utställningsdelen
Pris 1 50 kr
Sista anmälan och betalningsdag 15 augusti 2013
Anmälningsavgiften sätts in på SK/nedre norra Swedbank 8129-9 437203300
Anmälan skickas till:
Annika Sanchez
Orrberget 1 54
860 13 Stöde
använd SSRK´s blankett
eller maila din anmälan till asanchez@passagen.se du måste ange klass ,
namn ,adress ,telefon, hundens namn, reg nummer, kön, född ,hundens föräldrar.

Information: Annika Sanchez 070/326 35 96

Välkommen till Nedre Norras Cup



VALPAR
Planerade / Väntas / Födda

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

Valpar födda 26/4 med lev. v. 25
4 hanar - 3 tikar. Svart/ vita - Brun/vita/tan - Brun/vita.
e: SE VCH TJH (FM) Majamore Above Shepherd Moons "Elvis"
HD: A-A, ED: UA, Ögon:UA, Fucosidos: Normal/Clear, PRA Cord 1 : Normal/Clear
u: SE VCH Kristaras Excellent Elisia HD: B-B, Ögon: UA
Säljes enligt SKK regler.
För vidare information
Birgitta Edmark 076-7770089 el. bir_mark@hotmail.com



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



Vilspårkurs i Springer Bohuslän/Dal-Trestad !

Vi har haft en fulltecknad viltspårkurs med start i slutet av
februari med en teorikurs och start den 9 mars med 5 tillfällen
framåt med blodspår.
Det var uppehåll över påsken och alla gånger så bjöds det på
fint väder. Sista gången på kursen var det på ett strålande
solsken med verkligen vår i luften.
Det blev 3 st som skulle gå anlagsprovet och varav en redan
har klarat det.
Vår prominente viltspårsdomare Curt Muhrén har hållit kurs i
20 år, så det var lite av jubileum för honom i år.

Springerpromenad !

Vi gjorde ett försök för att göra något för att locka till oss våra
medlemmar till någon aktivitet, så en promenad var ett förslag
och att andra raser var givetvis välkomna.
Vi annonserade på hemsidan och på Facebook.
Så det blev den 6 april ute på Ursands fritidsområde, nere vid
vattnet inte långt ifrån campingen. Och gensvaret blev rätt
stort. Det kom 12 st Springar, 4 st västgötaspetsar,
2 st Portugisisk vattenhund och en Golden retrivier
tillsammans med mattar och hussar.
Vi hade jättefint väder men det blåste lite kallt och isen låg
fortfarande tjock runt Vänerns stränder.
Det blev tipspromenad, korvgrillning, fika och “tjöt” med
andra medlemmar. Det hela avslutades med ett hundrace.
En mycket uppskattad träff som kommer upprepas.

Vid pennan Liz Nilsson



Trimkurs
Så har vi haft trimkurs igen, närmare bestämt 10:e mars. Ett
litet gäng med varierande ”lurv” på sina hundar änlände och
dagen började med teoretisk genomgång. Mona-Lisa
Andersson och Ing-Mari Nilsson, våra kursledare, Visade och
demonstrerade teknik och passande verktyg.

Min Oliver agerade visningshund för dagen och fick snällt
åka hem med ett trimmat öra och en trimmad tass samt lite
trimmad här och där, precis som det ska.

Efter det var det dags att var och en fick börja trimma på sina
egna hundar, en del klarade mycket själva och andra behövde
mer hjälp. Några hundar accepterade behandlingen medan
andra inte alls ville vara med på noterna till en början, men
skam den som ger sig och till slut stod även den mest
trilskande hunden still.

Vid lunch bröt vi för en gemensam fika och så att hundarna
fick vila lite också, välbehövligt.
Sen var det dags för sluttampen. Det är lika roligt varje gång
då man tänker efter en timme eller så. . . . .hur ska vi hinna bli
klara med allt detta idag? Plötsligt händer det, alla hundarna
har blivit fina och massvis med hår kvar på golvet. Lite fix
brukar ju förståss finnas kvar för matte eller husse att göra
klart när man kommer hem. Syftet är ju att man ska lära sig
hur man trimmar och att man får känna på hur det är att
trimma.

Efter dagens slut återstod bara städningen, men då vi var
några stycken var det gjort i ett nafs.

På återseende vid nästa trimkurs hälsar Mona-Lisa, Ing-Mari
och jag Marie som var medhjälpare idag och har suttit vid
tangenterna.



Reportage från viltspårskursen 2013 anordnad av
Springer Väst

Under våren har Springer Väst haft en viltspårskurs i
Viskafors utanför Borås. Vi har varit 5 deltagare med
blandade erfarenheter av viltspår hos både förare och hund.
För några av hundarna var det första spåret någonsin och för
vissa var det första gången efter långa uppehåll.

Kursstarten blev uppskjuten en vecka då det fortfarande låg
mycket snö kvar på marken, snön vägrade ju försvinna i år!
Första träffen inleddes hemma hos viltspårsdomare och
kursansvariga Kent Nilsson med ett teoripass följ t av en
instruktionsfilm.
Under teorin talades det om regler, spårläggning och hur
hundarna arbetar under spårarbete.
Efter detta åkte vi alla direkt till skogen, vi skulle få lägga
våra första spår på 150m. En lång sträcka för att vara första
gången tyckte jag som såklart hade fel, detta var ju
superenkelt för hundarna. Så stolta vi var!
Det var ju bara så häftigt att få se sin hund jobba så
koncentrerat och fokuserat!
De följande träffarna ökades spårens avstånd, antal vinklar
och bloduppehåll tillkom. Hundarna klarade den ökade
svårigheten galant och det var helt fantastiskt att se hundarna
arbeta.
Vid det fjärde och sista kurstillfället la Kent spåren till oss
tidigt på morgonen, nu var det dags för slutprovet bestående
av ett spår motsvarande ett anlagsprov.
Samtliga hundar klarade även detta vilket känns betryggande
inför det anlagsprov vi ska gå i slutet av maj .
I samband med kursavslutningen grillade vi tillsammans och
fikade med en god morotskaka. Kents deltagande tackades
med present och även hundarna fick en liten godispåse.
Kursen har varit mycket uppskattad och det har varit mycket
trevligt att umgås och fika tillsammans medan spåren lägger
sig och vid de två sista kurstillfällena kunde vi till och med
sitta och sola oss!

Många deltagare i kursen är riktigt tävlingssugna nu och
hoppas kunna åka på spårprov tillsammans under året. Det ser
vi verkligen fram emot, nu ska vi själva bara bli bättre på att
hantera krångliga spårlinor.

Stort tack till Kent som gått långa sträckor i svår terräng varje
helg, ska bli kul att se hundarnas reaktion nästa gång de ser
dig, det händer ju alltid roliga saker när du dyker upp!

Ekipagen som deltog var:
Alva med husse Magnus Johansson
Chezz med matte Nina Borgelind
Lykke med husse Peter Hansson
Matthew med matte Christina Boije
Viggo med matte Linda Wass

Linda Wass



Nybörjarprov B 14/4-13 Nyköping

Springer Östra ordnade sitt första Nybörjarprov för året i
mitten av april. För många är det kanske i tidigaste laget på
säsongen, men då det efter 1 5:e april till 1 6:e augusti inte är
tillåtet att anordna spanielprov i vår del av landet, så vill vi i
Östra gärna anordna ett prov på våren. Framför allt är det bra
för de som blir godkända, dom kan sätta upp nya mål för sin
träning under året och för dom övriga är det en bra
värdemätare inför höstsäsongen, så man vet vad man behöver
träna mer på.
Just i år, då vi har haft en
långdragen vinter med
mycket snö så kanske det
var i tidigaste laget, men vi
fick i hop ett startfält på
11 hundar, 8 ESS, 2 CS och
1 FS.
Vi hade flera långväga
deltagare och Östra är
mycket glada över att man åker så långt för att delta i våra
aktiviteter.
Veckan innan provet hade fick vi rapporter om att det
fortfarande låg ett ordentligt snötäcke kvar på markerna, men
då det varit lite varmare under veckan så hoppades vi på det
bästa, nu är det inget hinder att ha spanielprov i snö, men
barmark är ju bättre.
På morgonen på väg från Stockholm mot Nyköping såg vi att
det bara blev mer och mer snö längst vägen, sista
kilometrarna låg det ordentligt med snö i norrlägena på åkrar
och ängar, men väl på plats kunde vi konstatera att på
markerna runt Kungberga Lillgård var det till största delen
snöfritt.
Morgonen började med samling där domare Eva Widén var
mycket tydlig med att alla hundarna skulle provas på två olika
markavsnitt, då det inte fanns några större mängder ”bra”
terräng. Alla hundar provades först på åkermark och
dikeskanter med en apportsituation, de flesta hundar var lite
omotiverade och hade lite sämre tempo i det första släppet,
men många arbetade upp sig till andra släpp då vi gick in i lite
tätare vegetation. Bitvis fick vi pulsa i snö för att ta oss till
mer spännande mark.
Vi hade en bra dag med
många fina hundar alla
skötte sig bra, men det är
ju som vanligt en väldigt
fin gräns mellan godkänd
och icke godkänd.
Det är 10 bedömnings-
punkter på fältet och alla
bedöms mellan 1 -5 där 2
eller mer är godkänt. Får man en 1 :a på någon rad så är man
inte godkänd.
På eftermiddagen tittade solen fram, så medan domaren skrev
protokoll och åt lunch kunde dom tävlande sitta en stund i
solen och prata med likasinnade.

På den avslutande samlingen gick domare Eva Widén genom
allas protokoll, med en förklaring till alla poäng. Det är alltid
spännande att höra kommentarer på de andra hundarna man
har gått och tittat på en hel dag, sitt egna protokoll får man ju
med sig hem.

Man lider lite med de som inte blir godkända och gläds med
de som är godkända.

En deltagare kom fram till mig efter provet och sa: Även om
det inte gick så bra för mig, så har jag haft en jättetrevlig dag.
Det är så kul att gå på jaktprov.
Det är precis det man vill höra som arrangör, då det tyvärr är
så att inte alla blir godkända. Men om man ger alla en positiv
upplevelse med peppning, trevliga samtal och beröm för det
som faktiskt var bra och en känsla av att alla kan vara med, så
har man sett till att deltagarna vill starta på flera prov. Vi
behöver alla deltagare vi kan få på jaktprov runt om i landet,
så att denna provform får leva vidare och att vi kan göra en
rasutvärdering på alla egenskapspoäng som kommer med att
vi startar våra ESS på Nybörjarprov A & B.

Vi i Springer Östra vill rikta ett stort tacka till
Domare Eva Widén och provledare/skytt Lars Persson
Samt till alla deltagare som gjorde vårt Nybörjarprov B till ett
så trevligt prov. Hoppas vi ses till hösten då jaktsäsongen
börjar på allvar.
Ett extra stort tack riktar vi till markägare Cia, Lena och Otto
Norberg på Kungberga Lillgård som upplåter sin mark till oss
i Östra för våra vårprov.

Veronica/Springer Östra

Provledare/skytt Lars Persson & domare Eva Widén
Barecho Deal Or No Deal/Maria Herbertsson
Hi-Design's Absolute Extreme/Anette Buske, Picabo's
Moonbeams/Anna Kårberg, Eventide’s Honeyfly/Anna von
Friedrichs.



SEU(u)CH Sugarstick's Brown Sugar
e. SEU(u)CH NOUCH Linmoor Wave For Success
u. NORDUCH Barecho One Vision
ägare: Malin Reuterhäll & Peter Sundström

Champions

SEU(u)CH Barecho Glint OfGold
Äg. Helene & David Björkman

SE VCH RLD N Baucoon Belive It Or Not (Molly)
Ägare Camilla Jyrmar

SEU(u)CH Big Brazzel Hot Sensation
(CH Trollängens Maximum Effect-CH Big Brazzel
Born To Be Wild)
äg. Katarina och Andrea Rosenblad

SEU(u)CH Big Brazzel Higher And Higher
(CH Trollängens Maximum Effect-CH Big Brazzel
Born To Be Wild)
äg. Katarina och Andrea Rosenblad

SEU(u)CH Lelica´s Nothin´Shakin´
(Beresford Baron - CH Lelica´s Hold Me Tight)
Äg. Catarina Henriksson



Vinnare

C.I.E. NORDUCH FIJV-08 WW-11
Barecho Quest For Success
BIM SKK Malmö 23/3
BIR SKK Lidköping 12/5
BIR BIG-3 SKK Hässleholm 18/5
Äg. Helene & David Björkman

”Elin” SEVCH LP2 RLD N RLD F
Mountjoy Nimble Nina
BIS-1 Bästa Jaktmeriterade SSRK Kumla
Äg. Monika Jansson

Barecho Kissing A Fool
BIS-1 valp SSRK Mjölby 9/2
Res-CERT SKK Hässleholm 18/5
Äg. Helene & David Björkman

SEU(u)CH Night Wish Darrem Canis
BIR BIS-1 SSRK Högbo 17/3
CACIB BIR SKK Kista 29/3
BIM SKK Hässleholm 18/5
BIR/BIS SK Hässleholm 19/5
Äg. Helene & David Björkman

Lordsett White Track Back To Linmoor
CERT CACIB NKK Bergen 2013-04-06
CERT Norsk Spaniel Klubb Bergen 2013-04-07
CERT SKK Lidköping 2013-05-12
CERT SKK Norrköping 2013-06-01
Äg. Annelie Karlsson

Linmoor Eternal Flame
(CH Sieger´s Pure Gold - CH Linmor Zatisfaction)
BIS 2 Valp Skk Norrköping 2013-06-01
Äg: Annelie Karlsson



Linmoor Extra Zatisfaction
(CH Sieger´s Pure Gold - CH Linmoor Zatisfaction)
BIR valp Golden klubben Boden inoff 2013-03-23
BIR valp Grans Lokala KK Piteå inoff 2013-05-05
BIR valp SSRK Boden inoff 2013-06-01
BIM valp SSRK Ö-vik 2013-06-08
Äg.Catarina Henriksson

SEU(u)CH Barecho Yackpot Every Time
BIM SKK Strängnäs 10/3
BIR BIG-2 SKK Västerås 28/4Hässleholm 19/5
Äg. Helene & David Björkman

PLCH SEU(u)CH SEV-07-08-09 NORDVV-11
Wongan Romanza At Barecho
BIS-3 veteran SSRK Högbo 17/3
Äg. Helene & David Björkman

SEU(u)CH SEV-11 Barecho Devil Wears Prada
BIM SSRK Högbo 17/3
Äg. Helene & David Björkman

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



Big Brazzel Every Time We Touch
(CH Goldmoore´s Gold Dreamer-Big Brazzel Time
After Time)
CERT, BIM BIS/BIM-3, SSRK, Moheda 2013-03-03
reserv-CERT, reserv-CACIB, SKK, Strängnäs 2013-
03-10
reserv-CERT, SKK, Västerås 2013-04-28
CERT, SSRK, Visby 2013-05-10
CERT, SSRK, Visby 2013-05-11
reserv-CERT, Ulriksdal 2013-05-1 8
CERT, BIR, BIG, BIS-2, SSRK, Östersund 2013-05-19
CERT, CACIB, BIR, SKK, Österbybruk 2013-05-25
äg. Katarina och Andrea Rosenblad

Big Brazzel Back in Business
(CH Night Wish Darrem Canis-CH Big Brazzel
Catch Me IfYou Can)
CERT, SKK, Strängnäs 2013-03-10
CERT, SKK, Kista 2013-03-29
reserv-CERT, SKK, Västerås 2013-04-28
CERT, BIM, SSRK Östersund 2013-05-19
reserv-CERT, SKK, Österbybruk 2013-05-25
reserv-CERT, SKK, Norrköping 2013-06-01
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-3 SSRK, Forshaga 2013-04-21
BIM, SKK, Västerås 2013-04-28
BIR, SSRK, Visby 2013-05-10
BIR, BIS-4, SSRK, Visby 2013-05-11
äg. Katarina och Andrea Rosenblad

Big Brazzels uppfödargrupp
BIR grupp, SSRK, Mjölby 2013-02-09
BIR, BIS grupp SSRK, Moheda 2013-03-03
BIR, BIS-4 grupp, SKK, Strängnäs 2013-03-10
BIR grupp SKK, Kista 2013-03-29
BIR grupp SKK Västerås 2013-04-28
BIR, BIS-3 grupp, SSRK, Visby 2013-05-10
BIR, BIS-2 grupp, SSRK, Visby 2013-05-11
BIR, BIS-3 grupp, SSRK, Östersund 2013-05-19
BIR, BIS-4 grupp, SKK, Österbybruk 2013-05-25
BIR grupp, SKK, Norrköping 2013-06-01
äg. Katarina och Andrea Rosenblad

Big Brazzel Catch Me IfYou Can avelsgrupp
BIR grupp SKK Göteborg 2013-01 -04
BIR grupp SKK Västerås 2013-04-28
äg. Katarina och Andrea Rosenblad



SEU(u)CH Big Brazzel Higher And Higher
(CH Trollängens Maximum Effect-CH Big Brazzel
Born To Be Wild)
Reserv-CERT, reserv-CACIB, SKK, Strängnäs
2013-03-10
CERT, CHAMPIONAT, SSRK Högbo 2013-03-17
äg. Katarina och Andrea Rosenblad

SEU(u)CH Big Brazzel Hot Sensation
(CH Trollängens Maximum Effect-CH Big Brazzel
Born To Be Wild)
reserv-CERT, SSRK, Moheda 2013-03-03
CERT, CACIB, BIR, BIG-2, CHAMPIONAT, SKK,
Strängnäs 2013-03-10
äg. Katarina och Andrea Rosenblad

Big Brazzel Ztrong And Ztaylish
(Peasblossom Jester-Big Brazzel Time After Time)
BIR, BIS-valp SSRK Forshaga 2013-04-21
BIR, BIS-2 valp SSRK Visby 2013-05-10
BIR, BIS-2 valp SSRK Visby 2013-05-11
BIR, BIS-valp SSRK Östersund 2013-05-19
äg. Katarina och Andrea Rosenblad

Goldmoore's Elisabeth James
BIS-veteran SSRK Kungsbacka 2013-04-07
BIR-veteran SSRK Hasslarp 2013-05-25
Ägare: Marita Johansson

SE VCH RLD N Baucoon Belive It Or Not (Molly)
delad 1 :a plats och 98 p på sin första start i
fortsättningsklass i rallylydnad! Stolt matte Camilla
Ägare Camilla Jyrmark

Accounts Vision OfLove ”Cider”
E: SE U(u)CH Hot Feet Claudius
U: Accounts Roses For Me
Ägare: Veronica Forsberg
Excellent, 1 :a Junkk SKK Kista 29/3-1 3



“Sunny” SEVCH RLD N RLD F
Mountjoy Qatchy Qloudy
1 :a pris i Lydnad klass 1
Springer Östras Rallylydnadshund 2012.
Äg. Åsa Nybäck-Nakell

”Aileen” Mountjoy Rapid Rapunsel
Godkänd Rallylydnad Nybörjarklass.
Äg. Isabell Åmark

“Svea” RLD N Hornötorpets Chocolate Dream
Rallylydnadsdiplom i Nybörjarklass.
Äg. Monika Jansson

“Perry” SEVCH LP1 Mountjoy Particoloured Perry
1 :a ökkl & CK SSRK Ulriksdal
Springer Östras Jakthund 2012.
Äg. Elin Söderlind

“Peppsi” SEVCH Mountjoy Precious Peppsi
Godkänd Rallylydnad Nybörjarklass.
Äg. Carina Grandin

”Peggy” SEVCH LP1 RLD N RLD F
Mountjoy Painted Peggy
Lydnadsdiplom i klass 1
1 :a pris i Lydnad klass 2.
Äg. Monika Jansson





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

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



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!
Nu är den härliga sommaren här då man kan ha så mycket kul
med sin hund. Leka och bada, träna och tävla, umgås med
vänner. Springer Östra är i full gång med sina aktiviteter. Vi
har redan genomfört ett MH och ett Nybörjarprov B som ni
kan läsa om på annat ställe i detta Webbnummer av vår
tidning.
Aktiviteter 2013:

25 Augusti Nybörjarprov B.

31 Augusti Open Show med Springerrace.

1 4 september Östra Cup OBS nytt datum ! !

22 September MH på Vallentuna BK.

Mer information om våra aktiviteter hittar du på vår hemsida
www.springerostra.se
Du är hjärtligt välkommen att skicka in bild på din hund när
du har tävlat så lägger vi upp dig som tävlingsekipage.
Du kan även skicka in en Grattishälsning till någon som har
gjort något bra med sin hund. Eller en Grattishälsning till dig
själv när du och din hund har presterat något.
Du kan även hitta annonser om kurser på vår hemsida.
Saknar du någon/ra aktiviteter eller har förslag på någon
aktivitet så kontakta vår ordförande eller sekreterare så kanske
vi kan tillgodose dina behov.

Väl mött på våra aktiviteter, på vår hemsida
www.springerostra. se och på Facebook - 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!
Äntligen är våren här, med härliga promenader och ute
aktiviteter.

Vår spårkurs har genomförs som vanligt med entusiastiska
hundar /förare, Curt och medhjälpare. Möjlighet till
anlagsprov fanns efter avslut.

Springerträffen vid Ursand bjöd på fantastiskt väder och
trevlig samvaro.

Du glömmer väl inte att anmäla dig till Springer Natta som i
år genomförs helgen 29/30 juni, mer information i tidningen
och på vår hemsida!

Under hösten väntar KM, och familjedagen.

På vår hemsida får du information om nya styrelsen, och vad
som är på gång mm.

Vi finns även på Facebook!

Vill du bli påmind om aktiviteter som är på gång så anmäl dig
till mail listan: margaretha.alm@gmail.com

Och kom gärna med förslag på aktiviteter, prova på träffar,
promenader, vad du vill att vår förening ska arrangera!

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

Äntligen är sommaren här!
Tror aldrig att jag längtat så efter vår och sommar som i år, ny
tränings- och tävlingssäsong, både folk o hundar kryper ur
sina vinter-iden och förhoppningsvis får vi se många av er på
våra aktiviteter under sommaren!
Sista helgen i april genomförde avdelningen en jaktkurs för
Monica Jansson, kennel Mountjoy, i Karlstad. I härligt
vårväder fick kursdeltagarna lära sig mer om hur man
jakttränar med spaniel. Förkunskaperna var blandade, men
detta använde sig den glada Monica av som en tillgång under
kursen, och även den mer erfarne deltagaren fick med sig nya
tips hem! Läs jaktkursen egna artiklar på annan plats i
tidningen! Tack Marie o Christina!
Vår Open Show närmar sig med stormsteg, nu är det inte
långt kvar! Ska bli roligt att få se alla fina springrar vi har,
kom o var med! Domare för i år är långväga Susanne Öhman,
kennel High Score, som vi hoppas kommer få en trevlig dag
med oss! Mer information om OS hittar du i tidningen samt
på vår hemsida.
Pga utbrottet av kennelhosta i Värmland så valde vi att ställa
in vår Familjedag i mitten på maj . Vi tar nya tag o hoppas att
vi istället kan ses under sommaren eller hösten! För mer
infomation se vår hemsida, eller ”Springer Mellansverige” på
facebook.
Vi hoppas nu på en lagom varm och solig sommar!
Undertecknads hund är lyckligare än lyckligast nu när turerna
till sjön med båt o bad är en vanligt återkommande aktivitet,
hoppas att fler hundar får njuta av det! Avdelningen önskar
alla en trevlig sommar tillsammans med era hundar!

Styrelsen genom sekr. Ennelie

Sista helgen i april blev en strålande helg både med tanke på
väder och Springer mellans jaktkurs.
Monica Jansson kom till Karlstad och delade med sig av sina
kunskaper i grunderna att jaktträna spaniel.
Det var sju hundar med på kursen, springerspaniel både från
Sollefteå i norr och Nossebro i söder samt medlemmar från
vår avdelning, även en cockertik deltog.
Under lördagen tränades grunder i bl.a. sitt, linjetag,
apportering med föremål och stadga.
Under söndagen tränades grunder i sök och apportering med
vilt. Alla fick tips om hur de skall fortsätta att träna sin hund
och vad nästa steg är. En del ekipage var helt nybörjare och
några hade kommit lite längre.
Båda dagarna bjöd avdelningen på lunch i det gröna och alla
var mätta och belåtna. Mycket hundprat blev det och många
glada skratt. När helgen var slut så hade alla duktiga hundar
och förare lärt sig en massa nytt.
Förhoppningsvis ses vi på något nybörjarprov framöver!
Vid tangenterna Marie Grahn



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 sommaren här med härliga soliga dagar, med ljusa
kvällar och lata semesterdagar men förhoppningsvis hinner vi
med lite roliga aktiviteter tillsammans med våra hundar.

Månadsträffarna i Hudiksvall och söndagsträningarna i
Sundsvall har varit uppskattade.
Nu under sommaren kan det vara svårt att samla ihop oss,
men vi hoppas att några träningssugna kan komma ändå.
Sundsvall: Söndagar kl 11 vid gamla Amu i Birsta
Håll ett öga på vår hemsida eller facebook sida för
information om ändrad plats eller tid.

Hudiksvall har inget bestämt under sommaren, men håll även
här koll på hemsidan om något dyker upp. Eventuellt blir det
en vattenträning till.

På senaste träffen i Hudiksvall åkte ett gäng och tränade
vatten. Roligt tyckte både mattar och hundar och vi hoppas på
fler träningstillfällen framöver.

Vi har haft en mycket uppskattad jaktkurs i Hudiksvall. Alla
fick mersmak och en till jaktkurs efterfrågades. Hör av dig
med en intresseanmälan, till Barbro, så bestämmer vi datum
och plats när vi är tillräckligt många.

Vår planerade rallylydnadskurs blev tyvärr inte av på grund
av för få anmälningar. Kanske två dagar var lite för mycket,
så nu satsar vi på en endagars kurs istället. I Sundsvall, någon
gång i augusti/september med Barbro Edstrand som
instruktör. Hör av dig med en intresseanmälan så spikar vi
kursen.

Du har väl bokat in Nedre Norras Cup, den 8 september. Läs
mer i vår annons här i tidningen och på hemsidan
Vi hoppas att många kommer att delta på cupen, det kommer
att bli en superkul dag. Och kom ihåg att man inte behöver ha
en färdigtränad jakthund eller vara van utställare för att vara
med – huvudsaken är att man provar de olika ”grenarna” och
samlar poäng. Alltid är man ju bra på något och i cupen vet
man aldrig vem som blir klubbmästare, det kan ju lika bra
vara nybörjaren som visar framtassarna, som den vana
veteranen…

Vid ett av huvudstyrelsens möten togs frågan upp om vilken
kompetens samt eventuella utbildningsbehov det finns inom
lokalavdelningarna.
Har någon av er någon kompetens som kan användas inom
klubben, t.ex instruktörer, domare (jakt utställning viltspår),
ringsekreterare, certifierade provledare m.m, så hör av er till
oss. Om någon tycker att det finns någon utbildning som
skulle vara intressant så tala gärna om också.
Vi vidarebefodrar detta till huvudstyrelsen.

Titta in på vår hemsida för aktuell information, aktiviteter mm
Hemsida: http://www.springerklubben-nedre-norra.se/
Vi efterlyser fortfarande mailadresser till våra medlemmar för
att kunna skicka ut information om aktuella händelser och
aktiviteter. Skicka din adress till Barbro, se ovan
Du som inte har tillgång till Internet, hör av dig till Vaino eller
Barbro för information.

Nedre Norras styrelse önskar er alla en riktigt skön sommar



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!
Hur ska vi locka er medlemmar till olika aktiviteter? Vad vill
ni göra/träna med era hundar? Kom med förslag. Vi i Springer
Östgöta försöker hålla låga priser för att så många som
möjligt ska ha möjlighet att gå våra kurser med både en eller
flera hundar men det är tyvärr väldigt dåliga
anmälningssiffror på det mesta. Inte viltspårkursen dock, den
är det flera som visat intresse för. Prova på dagen som vi
skulle haft i början på maj fick 1 st anmälan! Då skulle vi ha
provat på bl.a. klickerträning, personspår, agility och
specialsök.
När det här kommer i tryck har förhoppningsvis sommaren
kommit till Östergötland med sol och värme. Våren har ju
som ni märkt varit både kall och blåsig och vintern höll i sig
länge. Viltspårkursen har hunnit avslutas med många duktiga
ekipage. Den 26 maj hade vi en Springer promenad med
temat utställningsträning i Linköping. Den 15 juni anordnar vi
en Open Show i vackra omgivningar i Mjölby hembygdsgård
med Catarina Henriksson kennel Woodcraft som domare.
Hoppas vi ser många av länets hundar på plats och givetvis
från andra delar av vårt vackra land. Genom att delta på
lokalavdelningarnas Open Shows och andra aktiviteter bidrar
ni till att hålla lokalavdelningarna för vår underbara ras
levande. Det är ett bra sätt att börja ställa ut sin hund på en
inofficiell utställning, där domarna har mer tid på sig att
hjälpa nya utställare och det finns andra som kan hjälpa till
med tips och råd. Inte minst en mycket trevlig gemenskap och
nya bekantskaper.

Nästa stora evenemang vi ska anordna är vår årliga Springer
Cup som går av stapeln 15 september. Skriv redan nu upp det
i almanackan så ni inte glömmer bort! Vore kul att se många,
som kanske för första gången provar på att under lättsamma
former testa både utställning, fältarbete och vattenarbete med
sin fyrfota vän. Se annons i annan del av tidningen.
Under hösten har vi planerat att anordna
Jaktkurshelg 21 -22/9 med Anna Lindh kennel With Touch
som instruktör
Springerpromenader
Springer Cup 15/9
Trimkurser hålls löpande

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.
När detta skrivs så har värmen äntligen kommit och vi kunnat
ordna ett nytt datum för prova på dagen. Se nedan.

PROVA PÅ DAG
den 24 Augusti.
Plats: Gyllerboda
På Programmet!!

Sök, apportering, spår och utställningsträning.
Kostar gratis!!!!

GRILL finns på plats så ta med det du vill grilla.
Vi bjuder på fika.

Anmäl gärna i förväg så vi vet hur mkt fika vi skall fixa.
Anmälan till Kerstin på 6983nilsson@telia.com

Vattenprov i Enköping!!
14 september.

Anmälan via SSRK Prov
Upplysningar och information Gunilla Carlsson

0171 -81114 ell. tikkarings@telia.com

Nybörjarprov B i Enköping!!
5 oktober.

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.

Hjärtligt välkomna på några av våra aktiviteter.



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

När detta skrivs är det Valborgsmässoafton och våren lyser
fortfarande med sin frånvaro. Förutom några få soliga och lite
varma dagar har det bara varit kallt, snöigt och regnigt här i
Väst. Nu vill vi ha riktig vår med sol och värme då blir det
mycket roligare och lättare att vara ute och göra kul saker med
våra hundar.

Den 3 mars ägde vår årsmöte rum. Den här gången hade vi
även en föreläsare. Det var Lena Andreasson som talade om
hur vi kan aktivera våra hundar i vardagen.
Gun-Brith Hugosson som avgick ur styrelsen avtackades för
det arbete hon lagt ner i klubben.
Två nya styrelsemedlemmar blev invalda. Så här ser den nya
styrelsen för 2013 ut:
Ordförande, kontaktperson och pressansvarig Marie
Leandersson
Vice Ordförande och utställningsansvarig Ing-Mari Nilsson
Sekreterare Louise Kristoferson
Kassör Marianne Lindblom
Jaktansvarig Carolina Bohman
Ledamot Linda Wass
Suppleant Linda Johansson

På årsmötet delades även Västras Utmärkelser ut till de
hundar som blivit bäst i olika grenar. Grattis till duktiga
hundar och förare.

Vinnare av Västras utmärkelser tävlingsåret 2012
Bästa Utställningshund
CIE NORDUCH NORDW-10 DKW-11 NOV-12
Goldmoore´s Gold Dreamer
ägare Christina Boije
Bästa Valp
Goldmoore´s Matthew Crawley
ägare Christina Boije
Bästa Veteran
Goldmoore´s Adam Daglish
ägare Marita Johansson
Bästa Lydnadshund
LP I LP 2 Pussentorpets Dream of Joy
ägare Louise Kristoffersson
Bästa Viltspårhund
NO VCH SE VCH Springmoon´s Amber Queen
ägare Margaretha och Jan-Olof Askengren
Bästa Rallylydnadshund
SE VCH RLDN RLDF Mayamore Auburn Supernova
ägare Cajsa Johansson
VILTSPÅRCHAMPIONAT
SE VCH RLDN RLDF Mayamore Auburn Supernova
ägare Cajsa Johansson
SE VC H Springmoon´s Zimply Me
ägare Margaretha och Jan-Olof Askengren

Under våren har vi haft en trimkurs och en viltspårkurs.
Reportage och bilder från dessa kurser kan ni läsa om på
annan plats i denna tidning samt även på Springer Västs
hemsida.
Det utannonserade Vattenprovet som skulle äga rum i Åkulla
den 5 maj har blivit inställt.

Kommande aktiviteter

Västras utställning
Den 29 juni är det dags för Springer Västs utställning som i år
kommer att äga rum på Ryda Sportfält i Borås domare Anette
Erlandsson, Kennel Trollängen.
Dagen efter är det officiell utställning på samma plats för vår
ras. Tyvärr kom vår utställningsannons inte med i förra numret
av Springertidningen på grund av krångel med tryckeriet.
Annonsen finns nu i detta numret i tidningen.

Valp/Unghundskurs
Valp/unghundskurs planeras med start augusti/september.
Kursledare Lena Andreasson.
Max 6 deltagande hundar. Upplysningar och intresseanmälan
senast den 15 juli till Marie på telefon
0705-43 23 57 eller via e-mail leandersson64@gmail.com

Nybörjarvatten & Vattenprov
Åkulla 15 september (båda klasserna) Domare: Gunnar
Petersson.
Upplysningar: Carolina Bohman 0340-17022
carro.bohman@hotmail.com
Sista anmälnings- och betalningsdag via SSRK Prov senast 3
september

Nybörjarprov
Lerum 17 augusti NBP B, Domare: Royne Svensson
Upplysningar: Carolina Bohman 0340-17022
carro.bohman@hotmail.com
Sista anmälnings- och betalningsdag via SSRK Prov senast 6
augusti

Vi planerar eventuellt ett NBP B preliminärt i oktober.

Springerdagen söndag den 22 september
Den 22 september är det dags igen att träffas och ha trevlig
med andra springerägare med hundar. Platsen blir
Sörtorpagården i Härryda och vi startar klockan 11 .00. Vi
kommer att ha lite olika aktiviteter, håll utkik på vår hemsida
www.springervast.com där vi kommer att skriva lite mer om
dagen. Klubben bjuder som vanligt på korv med bröd.

OBS! För att vi ska kunna uppskatta hur mycket korv som
kommer att behövas är vi tacksamma om ni kontaktar
Marie via e-mail leandersson64@gmail.com eller på telefon
0705-43 23 57 senast den 18 september.



Avd. Västra

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.

MAILLISTA
En liten påminnelse till er som inte anmält er till vår maillista.
Vi skickar kontinuerligt ut blänkare om kommande
nytillkomna aktiviteter som inte kommer med i tidningen,
erbjudande om föreläsningar från Studiefrämjandet mm. Det
är ju synd om ni missar något intressant.
Läs mer om hur du anmäler dig på första sidan av denna
hemsida.

Håll utkik på vår hemsida www.springervast.com där
uppdateras eventuella nytillkomna aktiviteter.

Vid tangenterna Ing-Mari Nilsson



Blodomloppet 2013 med The Sprätters
Tisdag den 28 maj så var det återigen dags igen,
Blodomloppet med The Sprätters. Denna gång för fjärde året i
rad. Med 15 anmälda deltagare så var det ett rekord för laget.
Till start kom vi med 14 ekipage, 7 stycken sprang 10 km och
7 stycken sprang eller promenerade 5 km. Med en målsättning
att ta oss runt banan för egna (och hundarnas) krafter måste
jag säga att vi alla lyckades väldigt bra. Förutsättningarna var
en varm och solig kväll, så jag tror alla vattenfyllda diken och
skogsbäckar passerades med våra hundar för att vi skulle klara
av värmen på bästa sätt.
Efter en välförtjänt runda (och ja, jag lovar att vi drog
blickarna till oss) så avslutade vi kvällen med picknick med
hela laget, både hundar och människor.
Det var stundtals inte lätt att själv få äta sin
leverpastejsmörgås eller bulle.
Men det är väl som så att livet ska delas med någon
man tycker om!

En riktigt rolig och trevlig kväll tror jag vi alla tyckte det var!
/Springer Västerbotten genom Gabriella Isaksson

Från vänster: Tomas & Freja, Birgitta & Alex,
Ulrika & Hero, Anna & Elsa, Gabriella & Tuja,
Josefin & Ellie, Rolf& Lura, Kerstin & Darin,
Agneta & Indra, Annika, Rocky & Frio, Maria
& Flisan, Bertil & Milla, Magnus & Petter.

Fakta The Sprätters:
*Har deltagit i blodomloppet för fjärde året i rad.
*Laget består av spaniels & setters (samt hundförare)

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

Just nu när detta skrivs har vi haft flera dagar med underbart
och varmt väder i Västerbotten. Maj månad avslutade jag
själv, hundarna och vänner med inte bara ett dopp utan även
flera simtag i Umeälven, och vi frös inte ens när kom upp,
vindarna som blåste var varma, så glad i hågen var vi ner i
vattnet flera gånger. Vi får hoppas att sommarvädret visar sig
från sin bästa sida både juni, juli och augusti.

De aktiviteter som vi från Springer Västerbotten har inplanerat
för sommaren är i skrivande stund:

*Onsdagsträningarna har nu tagit uppehåll fram till och med
17/7 när de börjar om i form av jaktträningskvällar under fyra
veckors tid. Därefter fortlöper de som vanligt.

*Öppna jaktträningskvällar, 1 8.30–20.00
17/7 Lydnad & apportering
24/7 Stadga
31 /7 Vattenapportering
7/8 Fält
För mer information om träningar och övriga aktiviteter, se
hemsidan:
www.springervasterbotten.net

Med tillönskan om en glad och solig sommar!

/styrelsen för Springer Västerbotten
genom Gabriella Isaksson.



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

Äntligen är sommaren på väg
När detta skrivs så har våren kommit till Skåne och tränings-,
tävlings- och utställningssäsongen är i full gång.
När du läser detta hoppas vi att sommaren och värmen är på
G och vintern har släppt sitt grepp om oss.

Under våren och…
Har vi haft Springerns Dag vid Saxtorpssjöarna och haft
rasmonter på Hundägarnas Dag på Bulltofta i Malmö.
Mer om detta kan ni läsa på vår hemsida.
"Vår årliga utställning, som vi hade i Hässleholm med
Lisa Årdh som domare, är också avklarad. Det var trevligt
med många utställare trots att vädret inte var med oss.

Framför oss har vi Jakt- och Fiskemässan på Bosjökloster, den
24-25/8. Här kommer vi att representera vår ras med en
rasmonter. Kom gärna och besök oss!

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

Hundägarens Dag 13/4

Nu har vi ännu en gång fått visat upp vår ras i en rasmonter,
denna gång på Hundägarens Dag den 13/4 i Malmö på
Bulltofta Rekreationsområde. Det var en stor tillställning med
många besökande med eller utan hundar som fick se både
Agility, Rallylydnad, Spår och Sök. Man kunde själv prova
lite olika saker och bl. a. ta Hundborgarmärket. Våra hundar i
montern blev uppskattade av många och flera fick information
om rasen med sig hem. Tack alla som besökte oss! !

Resultat Hässleholm utställningen

BIM-BIS Valp: Art-Wave's Topnotch
BIS Valp: Charlescroft California Blond

BIS Veteran: Sanque's Step in Style

BIM-BIS: SEU(u)CHCharlescroft Soho
BIS: SEU(u)CHNightWish Darrem Canis




