
Hedersmedlemmar Rolf och Viveka Näslund  

 

Under hösten och vintern 80/81 började vi (Rolf och jag) fundera om det skulle vara möjligt att 

bilda en egen rasklubb. Vi bodde i Skellefteå och var mycket aktiva i SSRK/Västerbotten. Det blev 

många samtal och möten med andra likasinnade, då speciellt Tore och Gunilla Danielsson som 

bodde ”nästgårds” i Örnsköldsvik. I arkivet I BEGYNNELSEN… finns Rolfs berättelse sid 2-3 

som avslutas med ”därmed var klubben bildad”.  

1989 efterträdde jag Gunilla Danielsson som avelsråd och mina ord finns på sid. 28. 1987 flyttade 

vi till Sundsvall där fortsatte vi samarbetet med SSRK. Vi arrangerade kurser, träningar och olika 

aktiviteter, då ofta tillsammans med andra spanielraser.  

 

Uppfödning 1979 - 2004 antal valpar 147. I början av 70-talet bodde vi i Karlstad och hade bestämt 

oss för att skaffa hund. Det fanns en kennel i närheten som födde upp jakthundar nämligen Beagle. 

Det första som mötte oss var en stor brun/vit Springerhane. En sån ville jag ha. Så kom då Solbergs 

Hunter så småningom. Han var liten och svart/vit. Efter ett år kom nästa - Brigadoon Johnny 

Walker. Han var då iallafall brun/vit och jättestor. Vi hade tur att få börja med 2 så bra hundar. Båda 

blev dubbelchampions men framför allt så vänliga mot människor/barn. Under Karlstadtiden åkte vi 

flera gånger till Oslo på utställning och där såg jag min stjärna, nämligen CH Mompesson 

Fisherman, en finskägd hund och import från England. Så för att knyta ihop säcken så nästan 10 år 

senare föddes första kullen Hällagårdare i Skellefteå efter denna superstjärna. Stamtiken NORD 

UCH INT UCH Hällagården´s Kyri-Pearlfish levde upp till alla förväntningar och vi kunde visa 4 

generationer brun/vita tikar i rakt nedstigande släktled till slut.  

 

Under åren har vi också erhållit SKKs Bruksuppfödarpris, 2 ggr Årets Springer (SJCH 

Hällagården’s Scaramouche och H. Symphatie), ett 20-tal som gått till pris på jaktprov men framför 

allt vill vi berömma alla entusiastiska valpköpare vi haft.  

 

1997 kom den första jaktspringern, det var JCH Hallegårdas Yra. Hon blev sedan mormor till sista 

kullen som föddes 2004 i Sundsvall. I denna kull sparade vi Hällagården’s Zigge - en otroligt vänlig 

och trogen hussehund. I skrivandes stund bor vi i Ö-vik och runt fötterna finns Streamsides R. Ruby, 

en 12 årig jaktspringer. Under åren får man ibland frågan om skillnaden mellan jaktspringer 

och ”vanlig” springer. Ska man lyckas på jaktprov så är det en tränad jaktspringer som krävs.  

Enkelt val säger Rolf.  

 

Vid pennan Viveka Näslund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SJCH Hällagården’s Scaramouche 


