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Hej alla medlemmar!
Hoppas att ni gillar SPKKs nya klubblogga! Det är med stor glädje vi äntligen lanserar den nya
logotypen, som förhoppningsvis speglar vår ras och klubb på ett bra sätt.
I loggan ser vi en långhårig och en korthårig
PK, en krona representerar rasens historik,
en tjeckisk flagga representerar
ursprungslandet, och den svenska
flaggan representerar såklart
Sverige. I nederkant ett
devisband med klubbens
förkortning.
SPKKs hemsida har också fått ett rejält lyft,
och i samband med detta har vi
plockat bort ganska mycket
material. Som ni vet har vår
hemsida varit fylld av all möjlig
information, dock har mycket varit ej
rasspecifikt. Vi har tagit bort de minst
besökta sidorna så att det ska bli lättare att navigera runt på spkk.se. Om du saknar någon sida
är det bara att säga till. Allt finns sparat, och finns det önskemål lägger vi tillbaka sidor som
plockats bort.
I detta nummer kan du även läsa om SPKKs möte med CMKU’s Ordförande och Vice
Ordförande, vi har även i detta nummer ”Barnens PeKå”, rasmonter på Stockholm
HUNDmässa, barometern och lite till.

Info från Redax:
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!

Nästa nr av PeKå kommer ut i december.
Sista dag för insänt material: 1 december.

Rasklubbsmonter på Stockholm HUNDmässa 2010
SPKK kommer att ha en rasklubbsmonter den 18-19
december på den av SKK arrangerade Stockholm
HUNDmässa (tidigare benämnd HUNDXX, ”Stora
Stockholm”).
Förberedelserna pågår för fullt, och även om vi har flera som anmält sitt intresse för att
arbeta i montern så kan det behövas fler. Hör av dig till Johanna om du kan hjälpa till med
t.ex. inflyttning/utflyttning, avlösa monterpersonalen någon timme, eller om du kan
hjälpa till en hel dag.
Vi har bara 4 biljetter per dag för monterpersonalen, men övriga får rabatt på inträdet.

Jag vill passa på att tacka för den positiva responsen på förra
numret av PeKå, och för er som tyckte att juridikspecialen var
givande kan jag tipsa om en kommande artikel i Hundsport
Special, som redan nu finns på skk.se för genomläsning.
Trevlig läsning, och jag hoppas verkligen att vi ses på Stockholm
HUNDmässa!!

Prazsky Krysarik bedöms på
söndagen av domaren Elena
Yerusalimskaya, Ryssland.
Monteransvarig SPKK:
Johanna Skjaeråsen
johanna@spkk.se

/Maria Weinehall, Ordf. SPKK
maria@spkk.se

OBS! Endast deltagande
hundar får vistas inne på
utställningsområdet.

Resultatbarometern 2010

Mötet med CMKU i Prag
Av Renata Johansson

En nyhet i barometern är att alla svenskfödda hundar markeras med en blågul symbol.
Som ni ser så har det gått riktigt bra för de svenskfödda hundarna på utställningar i år,
stort grattis till våra duktiga uppfödare och utställare för det!
TOPP 10 - Årets Utställnings-PK 2010, resultat beräknat 2010-10-21:
Hundens namn

1 Jasmina z Vysehradskeho Podhradi
2 Endy Grand Lady
3 Nejmes All In
4 Lex z Vysehradskeho Podhradi
5 Giron z Vysehradskeho Podhradi
6 Coko
7 Yrsa z Vysehradskeho Podhradi
8 Mocciz Glen Kinchi
9 Mocciz Unibroue
10 Angel Crown Champagne Cartier

Summa

138
136
113
103
95
93
71
61
50
44

Hela barometern och senaste uppdatering finner du på spkk.se.
Nya utställningsregler från och med
2011-01-10
Nästa år börjar de nya
utställningsreglerna gälla.
Ändringarna innebär att vi får
samma utställningsregler i de
Nordiska länderna. Det är ganska
stora förändringar, så läs på du som
är utställare så att du vet vad som
gäller. Länkar och info finns på
spkk.se och skk.se.
Något som dock inte förändras är
minimiåldern för svenskt
championat, vilket fortfarande
kommer att vara 24 månader. Av de
svenskfödda hundarna som uppnått denna ålder har nu den första erhållit svenskt
utställningschampionat. Bra jobbat säger vi till Kerstin och Yvette Persberger, som både
fött upp och äger Mocciz Glen Kinchi. Fler bilder på ”Dr. Phil” och andra champions hittar
du på championsidan på klubbens webplats.

SPKKs styrelse gav mig uppdraget att lämna över ett viktigt brev till CMKU.
Jag mötte Helena Jankova (Vice Ordf. i KPPPK) utanför CMKUs huvudkontor i Prag. Vi gick
in och fick omedelbart träffa Ordföranden MVDr. Široký och Vice Ordföranden Ing. Kubeš.
Dr. Široký var mycket glad att vi kom till CMKU
personligen, och att vi i Sverige är så intresserade
och vill att rasen ska bli godkänd.
Jag lämnade över brevet, och han tyckte det var
jättebra. Brevet kommer att läggas till i
ansökningshandlingarna till FCI. Det finns inga
större förhoppningar om att rasen blir godkänd
direkt, vi kommer antagligen få komplettera efter
FCI’s anvisningar.
Helena påpekade att vi har nästan 250 hundar i
Sverige, och att vi därmed inte bara är landet med
flest hundar näst efter Tjeckien, utan även står för
halva rasens totala avelsbas. Detta tyckte Dr.
Široký var både imponerande och roligt att höra,
och han är mån om att vi alla hjälps åt för rasens
Jag och Helena på väg in i
framtid.
CMKU-byggnaden.
Jag
berättade lite om NKU’s arbete och jag tror de blev
lite imponerade över det goda samarbetet mellan
de nordiska kennelklubbarna.
Helena talade mycket positivt om SPKK och om vår
ordförandes driv, att klubben fungerar hur bra som
helst. Jag visade även SPKKs hemsida. Berättade
om vårt engagemang och vad vi gör med rasen i
Sverige. Även Helena intygade att vi är duktiga på
att arbeta med PKs i Sverige, och det tyckte de
båda herrarna var trevligt att höra.
Från vänster: Ing. Kubeš,
Renata, MVDr. Široký.

Mitt under mötet ringde ordföranden för Royal
Canin i Tjeckien till Dr. Široký. Han berättade för
henne att han satt i möte med svenskar, men hon trodde inte på det. Så jag blev tvingad
att prata lite svenska med henne. Dr. Široký var nog lite stolt över att ha svenskt besök...
Mötet led mot sitt slut, vi tackade för oss och lyckönskningar lämnades fram och tillbaka
ang. framtid, samarbete, FCI etc.

SPKKs kalender 2011
Nu kan du förbeställa din kalender för 2011. Priset är 145kr inkl. frakt.
Kalendrar som beställs före 20 november levereras innan jul, och det är ju en riktigt
trevlig julklapp att ge bort till både släkt och vänner.
Om du beställer efter 20 november kan vi inte lova att du hinner få den innan jul,
men det går självklart bra att beställa senare om inte leveransdatumet är det viktiga.
Precis som förra året är alla officiella utställningar inskrivna, samt andra viktiga hunddatum. Varje månad har en PK-bild såklart.
Beställer gör du genom att maila namn och leveransadress samt antal kalendrar till
mig (anders@spkk.se), samt sätter in rätt summa på klubbens BG-konto 289-3451
(märk betalningen med ”kalender” och ditt namn). OBS! Beställningen är inte
genomförd förrän betalningen är registrerad på vårt konto!
Maila mig även om ni undrar något, eller om ni har tips på vilket övrigt utbud vi ska
ha i klubbshoppen.
/Anders, klubbshopen
anders@spkk.se

Barnens Pekå är en ny liten
hörna i vår klubbtidning där
barnen kan både läsa och dela
med sig av sina upplevelser
med vår fantastiska ras.
I detta nummer berättar Jesper
Rydfjäll om en lyckosam helg
på utställning.
Piteå utställning 2010
Vi starta från min morfars sommar ställe i Umeå sen åkte vi mot piteå det tog sin tid .
men yrsa höll mitt humör uppe tills vi äntligen kom fram då vi chekade in på utställnings
parkeringen. Nästa dag: jag och Yrsa vakna efter våran skönhets sömn sen åt vi frukost
det blev salami macka.
Sen gick jag och Yrsa
och kissa innan vi skulle
gå till ringen. Mamma
hade lovat att jag skulle
få en sele för 329 ifall
jag blev champion så
jag var lite nervös innan
jag skulle gå in i ringen.
Då träffa vi även Anki
och hennes syster maria
och även annika med
sina hundar så vi var
endå en del hundar.
Japp nu börja det det
var fyra killar men endy
vann sen var det jag och
tre till och Yrsa och Bianca fick Ck. Nu skulle jag tävla mot mamma och Bianca , Yrsa vann.
Nu ska jag tävla mot Endy i Bir och Bim och jag och Yrsa vann såklart. Jag fick min Bir
rosett en certifikat rosett den efterlängtade den grön/röda champion rosetten !!
Dommarn Ritva Raita från Finland hon valde Yrsa för att jag visade henne så väl och hon
gick som en gud och för att hon tyckte att hon har sunda rörelser. Hon fråga även om hon
hade fått fina valpar.
Mvh jesper Rydfjäll och min Prinsessa Yrsa
PeKå-redaktionen säger stort grattis till Jesper och Yrsa, och efterlyser fler barn som vill
dela med sig.
Skicka in en berättelse, en bild eller teckning till redax@spkk.se senast den 1 december
för publicering i nästa nr.

