Hej alla medlemmar!
Så börjar nu ännu ett år dra sig mot sitt slut, och jag sitter här med två sovande PK’s i
knät och tänker tillbaka på året som gått. Vad har egentligen hänt? Fort gick det, det är
ett som är säkert.
Vi har kommit långt på vägen även detta år. I styrelsen har vi haft sju styrelsemöten
sedan årsmötet, och vi har jobbat mycket med den reviderade standarden som ännu inte
översatts av SKK till svenska tyvärr. Att det funnits två olika standarder för domarna att
läsa har lett till många frågor från medlemmar och utställare. Eftersom den nya
standarden godkänner långhåriga PK’s har det visats långhåriga PK på flera utställningar,
och domarnas bedömningar har gjort förvirringen stor. Många svenska domare var
nämligen överrens om att långhåriga PK skulle ges nolla i kvalitet så länge som
standarden inte översatts. Trots det har de långhåriga som ställts ut under året fått både
ettor och CK, även av svenska domare. Inte så kul för de som har långhåriga PK’s
hemma, men pga. domarnas tidigare uttalande stannat hemma från utställningarna i
väntan på den nya standarden.
Ännu mer förvirrande blir det såklart när medlemmar som ringt in till SKK fått veta att
långhårigt är godkänt, trots att vi till klubben får meddelat att det inte är godkänt i
Sverige förrän den svenska standarden beskrivet hårlaget.
Vi har verkligen försökt på alla sätt att skynda på översättningen, men StandK har haft
extremt mycket att göra under året så tyvärr har vi fått vänta. Det sägs nu att
översättningen är på gång, så kanske slipper vi just detta problem under 2010?
Revideringen av standarden ligger ju även till grund för RAS, raskompendium mm, vilket
har gjort att allt sådant jobb fått skjutas framåt hela tiden. Inte bra, för det är viktiga
rasdokument.
Den extra tiden har dock gett större utrymme för att låta medlemmar och uppfödare
kommentera RAS-förslaget.
Vi har haft några träffar under året, bl.a. en stor sommarträff som ni kunde läsa om i
förra numret av PeKå. Nästa år slår vi på stort, med en sommarträff utöver det vanliga i
samband med Triple Show i Jönköping. En aktiv dag utlovas, och den kommer att
avslutas med en spektakulär kväll! Jag hoppas ni är många som redan nu markerar 18
juni i almanackan.
Dessutom planerar vi klubbens första utställning sedan anslutningen till SKK. Vi tror att
det blir en fin avslutning av året, och bjuder in till inofficiell rasspecial samma helg som
HUND-10. Du som vill hjälpa till som funktionär på utställningen, hör av dig till klubbens
utställningsansvarige.
Den 18 december 2010 är det som gäller (du hade ju redan almanackan framme nu).
I mars 2010 håller vi vårt Årsmöte, denna gång i södra Sverige. Kallelse kommer i nästa
nummer av PeKå.
Vad är det mer som hänt? Glädjande siffror i antalet utställda PK’s under 2009. I
barometern har 32 hundar deltagit, och på vissa utställningar har det varit så många som
18 deltagande hundar! Det har varit spännande att följa barometern under året, och
nästa år kommer vi ha fler barometrar att följa. I år har nämligen flera PK-ägare kommit
så långt i träning och aktivering att vi har officiella resultat i både lydnad och agility. Även
Viltspår och MH-resultat har registrerats. Jätteroligt för oss alla! Läs mer om de nya
barometrarna på sid. 6 i detta nummer av PeKå.
Avelsstatistiken i nr 3 följs upp detta nummer med en sammanfattning av hälsoenkäten,
spännande och viktig information att känna till.
Nästa år kommer en ny hälsoenkät att skapas, och jag hoppas att du som missade 2009
års enkät gör en insats under 2010. Det är nämligen endast genom att dela med sig av
erfarenhet och kunskap som vi kan skapa en god framtid för rasen prazsky krysarik.

Nu måste vi tyvärr prata lite allvar. För även om styrelsen har försökt arbeta mest med
avelsfrågor detta år, så har en stor del av vår tid och vår energi gått till att hantera
svallvågor efter medlemmar som genom sitt agerande inte haft klubbens bästa i åtanke.
Det är självklart inte styrelsens uppgift att leka polis eller Disciplinnämnd, men fler än en
gång har jag önskat att det ingick dagisfrökenutbildning i SKK’s utbildningsprogram.
Vi vet att det förekommer människor i de flesta rasklubbar som av en eller annan
anledning har svårt att jämka med de andra medlemmarna, och resultatet av detta
varierar. Tyvärr måste jag säga att vi inte varit förskonade i vår klubb från detta dåliga
beteende. Som medlem i SKK-organisationen måste man läsa grundreglerna och följa
dem, och de regler som oftast bryts är 1:3 och 1:4:
1:3 att handla och uppträda på sådant sätt att det inte skadar eller motverkar SKK eller
dess medlemsorganisationer och att inte uttala sig nedsättande om enskild medlem.
1:4 att i anslutning till prov, utställning eller tävling inte agera på sådant sätt att det
påverkar andra hundars chanser till rättvis bedömning och att inte heller uttala sig
nedsättande om andra hundar, funktionärer eller deltagare.
Det är förstås väldigt svårt att bevisa just ”skitsnack”. Hos de som snackar mycket om
andras tillkortakommanden brukar det inte sällan saknas självinsikt och ödmjukhet, vilket
gör att det är näst intill omöjligt att få stopp på beteendet genom en tillsägelse från
”högre ort”.
För att vi i vår klubb ska få stopp på smutskastandet måste alltså vi som tar emot skiten
(läs: lyssnar) ifrågasätta sanningshalten i det som sägs. Idag ifrågasätts påståenden
nästan aldrig. Vissa skyndar sig istället att sprida vidare påståenden, vilket sätter igång
en löpeld av (oftast) felaktiga rykten.
Detta kan skada andra medmänniskor mycket illa, och det är inte ok! Jag tar avstånd från
smutskastning, och det bör du också göra. Alla vill ha en klubb med ett trevligt klimat,
men tyvärr har ett fåtal personer förstört den goda stämning som funnits i klubben så till
den grad att en del medlemmar undviker utställningar och träffar där man riskerar att
träffa på dessa antagonister!
Det har helt enkelt gått för långt.
Nu har vi försökt på alla möjliga sätt att lära ut hur vi ska bete oss sinsemellan.
I efterhand måste jag nog erkänna att vi varit alldeles för snälla. Till vårt försvar måste
sägas att vi ville ge en chans till bättring, att visa att man egentligen vill väl och bara haft
otur i tänkandet. Men nu är det slut med daltandet!
Vi accepterar inte att det sprids lögner om andra uppfödare, att man vänder fakta mot
andra för att släta över sina egna fel och misstag.
Det har dessutom efter nästan varje utställning kommit in klagomål på dåligt beteende
vid ringside, t.o.m. om domaren för dagen har det talats nedlåtande! Skäms, vuxna
människa!
Det har under året spridits så mycket dumheter att det skulle fylla ett helt nummer av
PeKå, så det finns inte utrymme att gå in på detaljer.
Jag vill bara att ni som hör någon snacka dynga om andra ska ifrågasätta mer. Ta inte för
givet att det ni hör är hela sanningen. ”Hur kan du vara så säker på det?” och ”Hur vet du
att det är sant?” är frågor som verkligen borde ställas oftare. När det gäller konflikter
finns det dessutom alltid två sidor av myntet, och så länge du accepterar den ena sidan
som sanning utan att ha vänt på myntet, kommer du att
bidra till att dynga sprids.
Ifrågasätt. Säg Stopp. Gör nästa år till ett bättre år.

Jag önskar er alla ett underbart 2010, med sol,
lycka och härliga hundäventyr!
/Maria Weinehall, Ordf. SPKK

HÄLSOENKÄTEN 2009 - Sammanfattning
Sammanräkning av enkätsvar 2009, hundar med stamtavla, reg. i SKK.
Ålder
-18 mån
18 mån+

30%
70%

Hårlag
Kort 88%
Lång 11%

Import
Ja
Nej

88%
11%

Färg
Black and tan
Brown and tan

Höjd
Medel: 22,7cm

Vita tecken
Inga 100%

Vikt
Medel: 2,3 kg

Päls och hud
Allmän pälskondition
Tät och glansig

Vikt nyfödd
Vet ej
80-110
110-130
Vikt 8 veckor
Vet ej
400-700
700-1000

33%
11%
22%

Bett/tänder:
Saxbett
Överbett
Tångbett

77%
11%
11%

77%
11%
11%

Peristerande mjölktänder
Inga
33%
1-3
22%
4-6
22%
10-12
11%
13 +
11%
Fulltandad
Ja
Nej

88%
11%

55%
44%

Avsaknad av tänder (av de 44% som
angett icke fulltandad):
Incisiver
75%
Premolarer
75%
Molarer
50%
Canis (huggtänder)
25
Ögon/öron/nos
Inga problem 33%
Rinniga ögon (klar vätska): 44%

Inga hälsoproblem
Tunnpälsad på mage
Tunnpälsad på hals
Periodviss tunnpälsad
Hudproblem (även tidigare)
Kala fläckar

100%
66%
22%
11%
11%
11%

Medfödda defekter
Kryptorchism 11%
Öppen fontanell 11%
Patella Luxation
Av enkätdeltagande hundar hade 33%
testats avseende PL med följande resultat:
0/0
1/3-del
1/3
1/3-del
2/2
1/3-del
MH genomförd
Ja
33%
Nej
66%
De vanligast förekommande orden i
beskrivning av rasen: Mycket energisk,
orädd/tuff, tillgiven, lättlärd, reserverad
mot okända.
Löpdebut
66% av tikarna löpdebuterade före 10
månaders ålder.
Löpcykel
50% av tikarna löper 2 ggr per år.

Årets Utställnings-PK 2009
Deltagarrekord på flera utställningar i år, och totalt 33 hundar i utställningsbarometern!
Fantastiskt roligt! Vinnare av titeln ”Årets Utställnings-PK” blev hanen Endy Grand Lady,
uppfödare: Marcela Kovandova, Tjeckien, ägare: Anna Rydfjäll, Åsa.
Lina Edström intervjuade Endys ägare:
Stort Grattis Anna och Endy till vinsten av SPKK´s utställningsbarometer 2009.
Tack så mycket
Hur känns det?
Det känns fantastiskt. Jag är så stolt över vackra Endy!!
Det var jämnt i toppen i barometern, vad tycker du om det?
Så mycke roligare när de är jämt, jätte kul med konkurrens
Vad är planerna för nästa år?
För Endy är planen att han ska meriteras vidare
i Tjeckien och vi siktar så klart på SV10 titeln.
Vi vill också gratulera till Endys NordUCH.
Tackar än en gång
Var fick Endy sitt tredje championat, vilket
gav NordUCH?
I Helsingfors Mässcentrum söndagen den 13
december 2009. Domaren som dömde, Cristian
Stefanescu, gav Endy en 2a i Sofiero
förra året så det var spännande in i det sista.

Endy Grand Lady, Årets
Utställnings-PK 2009

Lycka till 2010
Tack desamma

Slutställning i resultatbarometern ”Årets Utställnings-PK 2009”:
1

Endy Grand Lady

22

11

26

25

13

97

2
3

Filipka od Hradu Bradlec
13
Vendy z Vysehradskeho Podhradi 19

26
18

14
14

14
18

23
18

90
87

3

Dixie z Vysehradskeho Podhradi

16

16

18

19

18

87

5
6

Giron z Vysehradskeho Podhradi
Antonin od Katovicke Hory

14
25

18
25

14
12

26
5

13
17

85
84

7

Zeus z Vysehradskeho Podhradi

12

12

23

13

19

79

8
9

Gwendy Cecanka
Diana z Cintranskeho Udoli

12
13

11
19

20
11

12
14

20
8

75
65

8

14

11

10

7

50

10 Wendy z Jeric

Bästa tik blev Filipka od Hradu Bradlec, uppfödare: Ludmila Egrtova, Tjeckien , ägare:
Angela Theander Larsson, Oxelösund. För övriga resultat samt han- och tiklistor, titta på
spkk.se under Tävlingar & provutställningresultatbarometernTopp 10 2009.
OBS! Nya regler och barometrar gäller för 2010, läs mer på nästa sida.

Nya Barometerregler, nya barometrar
Eftersom det nu börjat aktiveras i PK-hemmen runt om i landet, har vi tagit fram
poängberäkningar för fler barometrar. Nästa år kan du, utöver titeln ”Årets UtställningsPK” tävla om titlarna Årets Spår-PK, Agility-PK, Lydnads-PK, Freestyle-PK och
tungviktaren Årets Arbetande PK.
För att göra det så enkelt som möjligt för både tävlande och administreringen av
barometrarna så har vi tagit fram generella regler som gäller alla barometrar (med vissa
undantag som är tydligt markerade), samt att man från och med 2010 måste anmäla
sin/a hund/ar själv i förväg.
Eftersom detta är första året förlänger vi anmälan till barometrarna till 31 januari 2010,
men i framtiden kommer det att vara 31 december som gäller. Självklart går det bra att
anmäla sig senare på året om man t.ex. inte avser tävla i början av året. Resultaten
räknas dock från den dag du skickat in anmälan, aldrig retroaktivt.
De generella reglerna kan du läsa nedan, poängberäkningar och särskilda bestämmelser
för enskilda barometrar hittar du på klubbens hemsida, där du även finner
”anmälningsblankett” samt kontaktuppgifter för de ansvariga för barometrarna.
Har du frågor är det bara att skicka ett mail så svarar vi.

Generella regler för SPKKs barometrar:
1. För att räknas med i barometrarna anmäler man sig årsvis till varje barometer genom
att fylla i och skicka in anmälningsblankett (poststämplad senast 31 dec året innan).
Skickas blankett in senare räknas endast resultat som erhålls efter det datum SPKK
mottagit blanketten. Inget poäng utdelas retroaktivt.
2. För att en barometer ska aktiveras ska det finnas minst 3 tävlingsekipage i kategorin.
3. När det är minst 10 ekipage startande i en gren delas pris ut för bästa hane/bästa tik
4. Ägare* av utställd hund skall vara medlem i SPKK vid tävlingstillfället för att kunna
tillgodoräkna sig poäng. Om någon av hundens ägare utgår ur klubben under året förfaller
dittills intjänade poäng för berörd hund.
5. Endast officiella tävlingar och prov i Sverige räknas (SKK/länsklubbar/SBK etc)
6. I varje barometer kan varje hund tillgodoräkna sig max 5 resultat under året,
undantaget ”Arbetande Hund” där max 10 resultat räknas, samt poäng ges för MHbeskrivning utöver dessa 10 resultat.
7. Anmäld hund måste vara av rasen Prazsky Krysarik och registrerad i SKKs register.
8. Tävlingsåret sträcker sig mellan 1 januari till 31 december.
Resultatredovisning:
Utställningsresultat behöver ej skickas in av utställaren. Dessa kontrolleras via SKK’s
Hunddata av den barometeransvarige.
Alla övriga resultat (lydnad, agility etc) skickas in till SPKK med kopia på resultatlapp el.
dyl, senast 21 dagar efter tävlingen.

*Ägare = samtliga ägare, delägare, kennelinnehavare och liknande som innehar hel eller
delvis äganderätt i hunden. När det gäller hundar hos fodervärd är det den person som
innehar tävlingsrätten som måste vara medlem (det framgår av fodervärdsavtalet).
Ägarbevis/delägar/foderavtal eller annat dokument som styrker tävlingsrätten skall kunna
visas upp för SPKK vid anmodan.

Info från Redax:
Vill du hjälpa till med skapandet av PeKå? Du kanske tycker om att skriva underhållande
texter, besöker många utställningar, tar vackra bilder eller gillar att korrekturläsa? Vi vill
gärna ha fler medarbetare! Hör av dig till redax@spkk.se redan idag!

Nästa nr av PeKå kommer ut i februari 2010.
Sista dag för insänt material:

15 januari.

Vintern är här! Skicka dina bästa vinterbilder till PeKå inför nästa nummer:
redax@spkk.se
Nu kan du äntligen beställa SPKKs klubbkalender 2010!
Priset för kalendern är 145kr inkl. frakt (inom Sverige). Varje månad illustreras med
bilder på PKs som skickats in av klubbens medlemmar. Dessutom finns det markerat
2010 års officiella utställningar samt SPKKs planerade arrangemang.
Kalendern beställs av Ida Curtsdotter Karhu: ida@spkk.se

Avs:
Svenska Prazsky Krysarik Klubben
c/o Jenny Andersson
Gränsgatan 5
28020 Bjärnum
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