
 



Hej alla medlemmar! 
 Valborg har passerat och vintern har rasat utför fjällen i större delen av landet. Sommaren närmar sig med stora kliv, och med den många träffar och utställningar att mötas på.  Årsmötet hölls under Påskhelgen i Nacka. Vi var 21 medlemmar på plats, vilket är otroligt bra. Det betyder nämligen att nästan 50% av klubbens medlemmar fanns med på Årsmötet. Vi hade även nöjet att ha en representant från SKK på plats, Anso Pettersson. Mer om Årsmötet kan du läsa längre fram i PeKå. Jag vill bara passa på att tacka alla medlemmar som tog sig tid och råd att åka ända till Stockholm bara för att delta på Årsmötet, vilket engagemang! Jag är även tacksam för förtroendet att ännu ett år leda styrelsens arbete. Och med den nya styrelsen känns ingenting omöjligt! Vi har redan påbörjat vårt arbete enligt verksamhetsplanen.  Jag vill ännu en gång påpeka hur viktigt det är att du som PK-ägare fyller i Hälsoenkäten. Den kommer att ligga till grund för både Raskompendium (beskrivning av rasen) och RAS (Rasspecifik Avelsstrategi). Raskompendiet i sin tur efterfrågas av domarkåren och behövs även som underlag om vi ska kunna ha en rasmonter i framtiden. Så hjälp till nu! Fyll i hälsoenkäten redan idag!  Jag önskar er alla en solig och varm sommar, hoppas vi ses!  
/Maria Weinehall, Ordf. SPKK             
 

PK-träff i Borås 27 juni 
26-28 juni 
PK-träff i Sjömarken (Borås). I samband med SÄKKs nationella utställning på Rydafältet i Borås 27-28 juni ordnar vi en träff i Sjömarken. PK bedöms på söndagen 28 juni, så vi träffas under lördagen 27 juni för diverse aktiviteter, bl.a. tipspromenad, lekar och självklart grillning framåt kvällen. För den som vill förbereda sig för söndagens utställning finns möjlighet till ringträning. Idéer och önskemål på fler aktiviteter mottages tacksamt!  För långväga resenärer går det bra att dyka upp tidigare under veckan. För den som verkligen vill träna inför utställningen vill vi tipsa om att Alingsås BK arrangerar en inofficiell utställning på fredagen den 26 juni. 
Boende: Tält, husbilar, husvagnar får plats "hur många som helst", och inomhus finns det 
plats för många också. 
Kostnad:Träffen är kostnadsfri och öppen för alla, även ickemedlemmar.  
Anmälan: Vi tar gärna emot föranmälan för att underlätta planeringen (om du behöver boende är det nödvändigt med föranmälan). Särskilt viktigt är det för oss att veta hur många barn som kommer, då vi vill hitta på något kul även för de små tvåbenta.  Skicka ett mail eller slå en signal när du vet att du kommer. 
 
Sammanfattning: 
26 juni: Inoff utställning Alingsås BK, fredagsmys  
27 juni: Aktiviteter hela dagen, grillning på kvällen, Sjömarken 
28 juni: Nat. utställning, Rydafältet, Borås 
 
VÄLKOMNA! Vid frågor, kontakta Johanna (johanna@spkk.se) eller Maria (maria@spkk.se),  0703-666899.  
För senaste info samt vägbeskrivning, gå in på spkk.se � medlemsinfo � aktivitetskalendern. 



Resultatbarometern 2009 
Resultat beräknat 2009-05-12: 

 Hundens namn Poäng 1 Poäng 2   Summa 

1 Dixie z Vyšehradského podhradí 16 16   32 

2 Annie z Vyšehradského podhradí 11 18   29 

3 Zeus z Vyšehradského podhradí 11 12   23 

4 Ebony Ranní svit 11 11   22 

5 Vendy z Vyšehradského podhradí 19    19 

6 Connie Ranní svit 6 6   12 

7 Yrsa z Vyšehradského podhradí 9    9 

8 Camelie z Citranského údolí 9    9 

9 Karolina Tarim 8    8 

10 Cala z Vyšehradského podhradí 8    8 

11 Wendy z Jeřic 7    7 

12 Giron z Vyšehradského podhradí 6    6 
 Resultatbarometern hittar du på hemsidan, se utställning � resultatbarometern. 
Om dina utställningsresultat saknas i barometern, maila till resultat@spkk.se för information.  Vi beslutade på Årsmötet att vi även skall ha resultatbarometrar/listor inom grenarna agility och lydnad i förekommande fall, så när du tävlat i officiell klass i dessa grenar hoppas vi att du upplyser oss om detta. I det fall kriterierna uppnås kommer även Årets Allround-PK att utses.   
 
 
 

  Nu finns den nya klubbshoppen uppe på spkk.se �medlemssidorna! 
Massa snygga PK-prylar har vi lagt upp, och en liten summa från varje såld produkt går till klubbkassan. Kom gärna med förbättringsförslag och tips på fler produkter!  Direktlänk till klubbshopen är: http://spkk.spreadshirt.net  



PK-statistik för 2008 
 Registrerade hundar 2008 Totalt 57 30 tikar varav 22 importer 27 hanar varav 10 importer  Djur använda i avel 11 tikar har använts i avel, varav 11 stycken svenskregistrerade 10 hanar har använts i avel, varav 4 stycken svenskregistrerade  Kullar  12 kullar födda i Sverige Genomsnittlig kullstorlek: 2,3 valpar  Ålder vid första valpkull  Sammanlagt  Tik Hane 0-6 månader 0  0 0 7-13 månader 0 0 0 13-18 månader 4  2 2 19-24 månader 6 4 2 2-3 år 4  3 1 4-6 år 1  1 0 7< år 2  0 2  Inavel Sammanlagd inavelstrend (ökning): 4,2%  Inavelsgrad per kull  Antal Inavelsgrad mellan 0,0-6,25%,  9  Inavelsgrad mellan 6,26-12,49% , 2  Inavelsgrad mellan 12,50- 24,99%,  1  Inavelsgrad < 25%,  0   Tre kombinationer över 6,25% gjordes under 2008 enligt följande: 9,4%, 11,7% och 18,8% 
 Patella Luxation 13 testade 9 UA 1 Medialt grad 1 3 Medialt grad 2  Luxationsgrad på föräldradjur vid parning PL UA+ PL UA  1 PL UA + Medialt grad 2   1 PL UA + Okänt  2 Okänt + PL Medialt grad 2  1 Okänt + okänt   7  Mentalbeskrivning  2 stycken beskrivna 2 med känd mental status  Källa: www.skk.se, Hunddata, Avelsdata



 Årsmötet 2009 
 Årsmötet 2009 hölls på Nacka BK den 11 april. Inbjuden att tillbringa påskaftonen tillsammans med klubben var Anso Pettersson, representant för SKK/FK.  Anso inledde med ett mycket omtyckt intro, där hon berättade vad det innebär att vara förtroendevald, vad man gör på ett årsmöte och hur SKK ser på olika saker, t.ex ansvar. konkurrens  Efter detta intro tog vi en kort fikapaus/rastning och kalasade på Linas mycket populära muffins.                Sedan fortsatte vi med själva årsmötet som leddes av Anso som mötesordförande. Vi gick igenom verksamhetsberättelser och rapporter i ett hejdundrande tempo, och valde ny styrelse, valberedning och revisorer. Några motioner hade skickats in, och även dessa togs upp till beslut.  När mötet var över delades blommor ut, Anso fick en blomkorg som tack för hjälpen med Årsmötet, och Jenny fick en blomkorg av styrelsen som tack för sitt engagemang under hela 2008. Även ordförande Maria fick en 

mycket uppskattad blombukett.  Därefter delades diplom och rosett ut under stora applåder till ägarna av ”Årets PK 2008”, Yvette och Kerstin Persberger.  
 Efter Årsmötet stannade de flesta kvar för medlemsmötet där det diskuterades rasmonter, raskonferens, arrangerande av inoff, hälsoenkäten, samt reaktioner på hundvaccin.   Minnesanteckningar från medlemsmötet finns på spkk.se.  Årsmötesprotokollet kommer att finnas på hemsidan för nedladdning efter justering.  
TACK till alla som var med på det härliga Årsmötet! 

/Styrelsen



Styrelsens sammansättning 2009, kontaktuppgifter, adresser mm. 
Presentationer och mer info finns på spkk.se � styrelsens sida 

 
Ordförande Maria Weinehall, maria@spkk.se Sjömarken +46(0)703-666899 

Vice ordförande  Gunilla Hamrén, nilla@spkk.se Östersund  +46(0)70-2911965 
Sekreterare Jenny Andersson, jenny_a@spkk.se Bjärnum +46(0)734-058284 

Kassör Pia Eriksson, pia@spkk.se  Borås  
 

Avelsråd Daniel Söderlind, daniel@spkk.se Stockholm +46(0)8-7152934 

 

Ledamöter  Kerstin Persberger, kerstin@spkk.se Gävle Lina Edström, lina@spkk.se 
Örebro Calle Kellgren, calle@spkk.se Borås 
 

Suppleanter  Pelle Andersson, pelle@spkk.se Örebro Sonja Brziak, sonja@spkk.se 
Borås Johanna Skjaeråsen, johanna@spkk.se Borås 
 

 
Revisor  Gunilla Ericsson, revisor@spkk.se   Gävle 
Revisorsuppleant  Susann Nordin Stockholm 

 
Valberedningen valberedningen@spkk.se 
Sammankallande  Ida Curtsdotter Karhu, ida@spkk.se Oskarshamn  
Ledamöter  Lena Johansson, Malmö  Angela Theander Larsson, Oxelösund 

 
Klubbens adress  SPKK c/o Jenny Andersson Gränsgatan 5 28020 Bjärnum 

 
Klubbens Bankgiro   
  289-3451 

 
Mailadresser: Hela styrelsen: styrelsen@spkk.se  Information: info@spkk.se PeKå: redax@spkk.se  
Webmaster: webmaster@spkk.se  

Kontoinformation för  
utlandsinbetalning: 
 Huvudkontohavare:  Svenska Prazsky Krysarik Klubben 
Clearingnummer: 9022 Bankkontonr: 23.049.46 IBAN: SE17 9020 0000 0902 2230 4946 BIC-kod (SWIFT-adress): ELLFSESS 

 
 
 



HÄLSOENKÄTEN 2009  Du har väl inte missat att hälsoenkäten finns som webformulär? Det är oerhört viktigt att alla PK-ägare och fodervärdar tar sig tid att fylla i enkäten för sin hund, då vi jobbar för fullt med den Rasspecifika Avelsstrategin (RAS). Det behövs mer statistik för att RAS ska bli bra. Resultatet (sammanfattningen/statistiken) av enkäten kommer även att meddelas till KPPPK, du hjälper alltså inte bara SPKK, utan även rasens hemlands PK-klubb.  Enkäten är utformad som en flervalsenkät, så det går fort att fylla i alla uppgifter. Det är dessutom lite roligt att fylla i den, och det tar inte mer än 5-10 minuter av din tid.  Har du hemsida? Sprid länken till hälsoenkäten genom att kopiera länken från spkk.se och lägg den på din hemsida.  Självklart kan du vara anonym om du vill! Även PK-ägare som inte är medlemmar i SPKK uppmanas att fylla i enkäten. Ju fler som fyller i enkäten, desto mer korrekt kommer statistiken att bli.  Enkäten finner du på www.spkk.se .  
/SPKKs styrelse och Avelsrådet  

 
Info från Redax: Nu finns det möjlighet att sätta in annonser i PeKå för klubbens anslutna kennlar. En kvartssida kostar 150kr per nummer, eller 500kr för fyra på varandra följande nummer. Manusstopp för nr 3 2009 är 20 juli. Annonser betalas i förskott. Mer info på spkk.se � PeKå 

 Vill du hjälpa till på PeKås redaktion? Skicka ett mail till redax@spkk.se. Vad innebär jobbet? Det kan vara att komma med uppslag och idéer om artiklar, skriva ringrapporter, fixa fram bilder mm. Du behöver inga egentliga förkunskaper, bara en vilja att hjälpa till!          

   Sommaren är på väg! Skicka dina bästa sommarbilder till PeKå inför nästa nummer: redax@spkk.se 

 
Nästa nr av PeKå kommer ut i augusti 2009. 

Sista dag för insänt material: 20 juli. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PORTO 

Avs: 
Svenska Prazsky Krysarik Klubben 
c/o Weinehall 
Öndered 8 
51891 Sjömarken 


