Andra hundsportsbarometrar

”Rocky” i full fart på agilitybanan!

Tyvärr har det under 2010 inte varit
tillräckligt många tävlande i andra
sporter för att dra igång fler
barometrar. Ett hederspris kommer
i alla fall att delas ut på Årsmötet,
och det är till hunden ”Rocky”,
Antonin od Katovicke Hory, som
startat några gånger i agility och nu
bara har en pinne kvar att ta för att
bli uppflyttad till klass 2! Rocky ägs
av Renata Johansson.

Bra reklam för rasen under 2010!
Vi brukar ju inte publicera inofficiella resultat, men
för ”Årskrönikan” tycker vi faktiskt att det är ok att
göra undantag, och ni håller säkert med.
På en utställning ordnad av NMHK (Norsk
Miniatyrhundklubb) blev Hund’s Carmenzita
placerad bland 47 raser som BIS-valp-2! Uppfödd och
ägd av Marie-Anne Kristensson, Sverige.
På Golden Go i Skåne gjorde Nejme’s All In
Marie-Anne och
en fantastisk insats, där han showade till sig en
Hund’s Carmenzita
femteplacering av över 80 deltagande hundar av alla
möjliga raser!
Ägd och visad av Jonna Friberg, uppfödare: Jenny Andersson, Hässleholm.

Jonna och Nejme’s All In (mitten) i Golden Go-finalen.

Att hundarna var svenskfödda gör ju inte saken sämre.
Grattis till Jonna, Jenny och Mari-Anne säger vi från PeKå’s redaktion!

Hej alla medlemmar!

Utställningsbarometern 2010 - Slutresultat

Detta dubbelnummer är verkligen fullspäckat.
Anledningen till att du nu sitter med en extra tjock PeKå i handen är att vi ville få ut
information om Årsmöte och medlemsträff så tidigt som möjligt, samt att decembernumret
2010 blev försenat av olika anledningar.

Stort GRATTIS till Jenny Andersson, som lyckades lotsa sin tik ”Jassi”, Jasmina z Vysehradskeho
Podhradi, till seger i 2010 års barometer. En riktigt stor bedrift, då Jassi även under året hunnit med
att bli mamma till sin första valpkull.

Intervju med vinnarhundens ägare:
Sammanfattningen av år 2010 har fått stort utrymme såklart, och det har verkligen varit ett
händelserikt år!
Jag vill verkligen tacka styrelsen för arbetet och alla medlemmar
som hjälpt till under 2010, för trots att det varit jobbigt ibland har
ingenting känts omöjligt.
När du läst Nr 4, vänd tidningen och läs vidare i Nr 1-2011!
Maria Weinehall, Ordf. SPKK
maria@spkk.se
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Grattis Jenny! Hur känns det egentligen att
vinna en titel som denna?
-Tack, det känns otroligt bra att hon tog 9
cert och vinsten i barometern på endast 6
månader i utställningsringen.
Det det var väldigt jämnt i toppen. Vad
tyckte du om det?
- Jag hade hoppats att min egen
uppfödning Nejmes All In skulle vinna,
men han är bara 1½ år gammal och kom
ändå på en stark tredjeplacering, så jag är
supernöjd med två hundar i topp-3!
Årets Utställnings-PK 2010:
Det är första gången en tik vinner
Jasmina z Vysehradskeho Podhradi
barometern, är det svårare för tikar att vinna
på utställning?
-Absolut. Tikar har oftast inte samma resning som en hane. Jassi har dock presterat
suveränt under året. Hon är värd denna vinst.
Vad är målen för Jassi under 2011?
- Jag har stora planer... (hihi). Men framför allt har jag stora planer för hennes fina
avkommor.
Då önskar vi er lycka till!
-Tack så mycket!

TOPP 10 - Årets Utställnings-PK 2010
= svenskfödd hund.
1
2

SPKKs klubbshop
T-shirts och munkjackor finns att beställa, samma tryck som våra monter-t-shirts.
Se hemsidan för bilder och priser.
Du kan fortfarande beställa kalender för 2011. Priset är 145kr inkl. frakt.
Precis som förra året är alla officiella utställningar inskrivna och varje månad har en PKbild såklart.
Maila mig om ni undrar något, eller om ni har tips på vilket övrigt utbud vi ska ha i
klubbshoppen.
/Anders, klubbshopen anders@spkk.se
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Hundens namn
Jasmina z Vysehradskeho Podhradi
Endy Grand Lady

Summa
138
136

Nejmes All In
Lex z Vysehradskeho Podhradi
Giron z Vysehradskeho Podhradi
Coko
Yrsa z Vysehradskeho Podhradi

132
109
95
93
71

Mocciz Glen Kinchi
Keny z Amalciny Zahradky

61
53

Mocciz Unibroue

50

Priser och diplom delas ut på Årsmötet. Hela barometern och han/tiklistor finner du på spkk.se.

Glöm nu inte att anmäla dina hundar till 2011 års barometrar!
Se spkk.se -> Tävlingar och Prov -> Poängberäkning.

Rasklubbsmontern på Stockholm HUNDmässa 2010

Året som gått, 2010 i korthet

Tack till Johanna och alla som var inblandade i
monterarbetet, utan er hade det inte blivit någon
monter. Vi hade en snygg, informativ och välbesökt
monter på Stockholm HUNDmässa!
Och tack till alla som besökte montern och
senare även vår hemsida, besöksantalet
hoppade upp till nästan 2500 besökare på
söndagen, vilket är nytt dagsrekord för
2010. (Normalt ca 1500 besökare per
dag). www.spkk.se
Nu har vi satt en grund till en mycket bra
monter som bara kan bli bättre.
Till nästa år är målet att vi ska ha en
monter både på HUNDmässan och på My
Dog 2012. Om du är intresserad av att
jobba med montern får du gärna höra av
dig redan nu!

Årsmötet 2010 hölls i Hässleholm. Det blev lite förändringar i styrelsen, några nya
ansikten blandades med de gamla.
På det konstituerande mötet tog vi beslutet att knyta till oss Veronica Rosén som
adjungerad kassör. Detta har fungerat utmärkt, och vi hoppas att Veronica fortsätter
arbeta med klubben då hon under året engagerat sig inom flera områden i klubbarbetet.
Vi hade även ett tråkigt avhopp, då Nilla (Gunilla Hamrén) tackade för sig och ställde sin
plats till förfogande. Ledsamt, men Nilla har under sin tid i styrelsen jobbat hårt för
klubben och vi är tacksamma för den tid vi fick. Istället för Nilla fick suppleanten Daniel
hoppa in som ledamot.
Den första uppgiften som nya styrelsen tog tag i var att ansöka om uppflyttning till Steg II
för SPKK. Uppflyttningen godkändes av SKK utan invändningar, och därmed fick SPKK ett
utökat rasansvar, blev remissinstans, får anordna utställningar mm.
Innan SPKK blev uppflyttad tog dock äntligen StandK beslut om att slutligen godkänna
översättningen av den reviderade standarden, vilket innebar praktiskt att SPKK aldrig fick
standarden på remiss. Vi visste dock att långhårigt skulle finnas beskrivet i nya
standarden, så arbetet med att skapa en ny klubblogotyp fortsatte och slutfördes i väntan
på publicering av standarden. Mer om standarden längre fram i texten.

Johanna Skjaeråsen, johanna@spkk.se

Nästa projekt var Sommarträffen 2010, ett ganska stort arrangemang där förberedelserna
tog mycket tid, men som tyvärr inte lockade tillräckligt med medlemmar att delta, vilket
gjorde att budgeten inte tillät någon träff. I ett sent läge fick träffen tyvärr ställas in, och
här vill vi påpeka att vi i styrelsen enbart kan skapa möjlighet för träffar, men att det inte
blir något om medlemmarna inte kommer. Erfarenheten av detta blev att större
arrangemang inte är något för SPKKs medlemmar i dagsläget, och att nästa träff bör vara
mindre kostsam för deltagare.
Självklart ser vi helst att även medlemmar utanför styrelsen hjälper till med träffar och
annat.
Eftersom det inte blev någon träff blev det heller inget medlemsmöte.
Efter att Russkiy Toy klubben (SRTK) haft sitt första styrelsemöte efter sitt Årsmöte fick vi
meddelande om att de ville hoppa av samarbetet vi påbörjade 2009 (ang. en gemensam
utställning i dec. 2010), och tyvärr hade vi inte det medlemsengagemanget att vi vågade
genomföra en klubbutställning själva. Ekonomin finns, men inte funktionärer.

”Det är en praks...
en praschk...
en... eh... pratsk...
Äh! Det är en PK!”

En pågående styrelseuppgift sedan tidigare år var att fortsätta arbetet med utökande av
genetisk variation. På Årsmötet 2010 diskuterades verksamhetsplanens punkt gällande
arbetet med inmönstring i Sverige, det det fanns oro att detta skulle kunna påverka
arbetet för FCI-godkännande negativt. Det har inom andra raser funnits öppna
stamböcker inför, under och efter godkännande av FCI, vilket gör gällande att öppen
stambok inte är negativt för godkännandet av en ras. Verksamhetsplanen godkändes av
Årsmötet.
En arbetsgrupp skapades, RUG (RasUtvecklingsGruppen). RUG och Avelsrådet tog fram
statistik över den snabba förlusten av genetisk variation (pga. av bl.a ökad inavelsgrad

inom rasen), hur utvecklingen har sett ut, samt vilken riktning vi har på rasen idag.
Skrämmande statistik som visade tydligt hur rasens utveckling gått från uppbyggnad till
utrotningshotad på bara några år. Denna statistik presenterades för SKK/AK, som kallade
till telefonmöte. Vi diskuterade ingående fördelar och nackdelar med inmönstring i
Sverige.
Ett annat pågående projekt var också kontakten med Tjeckien. Med Bela Johansson
(tjeckisktalande) nu i styrelsen ökade möjligheterna till direkt kommunikation med
KPPPK, den tjeckiska rasklubben. Strax efter Årsmötet fick vi en inbjudan från KPPPK att
delta på ett möte i Rasna, Tjeckien. Detta möte skulle handla om internationellt
samarbete, problem i aveln mm. I början av juli åkte Renata, Bela och Maria på egen
bekostnad till detta möte.
Telefonmötet med AK genomfördes någon vecka innan mötet i Tjeckien, och vi beslutade
då att fortsätta arbetet med ev. inmönstring efter att ha utvärderat tjeckienmötet.
Som ni läst i tidigare nummer av PeKå (nr 2-2010) blev inte mötet riktigt vad vi hade
förväntat oss. Under hösten framkom det dessutom att närvarolistan på mötet användes
som underlag för att skapa en förening, vilket inte var syftet med den listan när den
skrevs under. Man hävdade nu att vi på mötet godkänt både stadgar och interimsstyrelse
för denna nya förening.
Vi tyckte om idén om en internationell förening, men de stadgar som visades på mötet i
somras var på Tjeckiska och innehöll flera klausuler vi som SKK-medlemmar inte skulle ha
möjlighet att följa. Vi bad därför att stadgarna skulle justeras, och att vidare diskussioner
ang. skapandet av en förening skulle
fortsätta under hösten. Vi blev både
förvånade och besvikna när det visade sig
att man gått bakom ryggen på oss som
närvarade på mötet och startat en ny
förening (”IAPK”) på falska grunder.
Vi försökte via mail reda ut begreppen, men
då de ansvariga inte höll nivån på
diskussionen blev vi tvungna att titta på
andra möjligheter till lösning. Vi fick nu även
veta att mötet i Rasna inte var ett möte som
sanktionerats av KPPPK’s styrelse, och att
styrelsen inte ens sammanträtt sedan
februari 2010.
Syftet med IAPK sades vara att arbeta för
ett FCI-godkännande av rasen, och att
skapandet av föreningen var ett önskemål från CMKU.
Då vi fick veta att CMKU dock endast ville ha vetskap om hur många och vilka länder som
PK finns i, såg vi till att skriva ett formellt brev till CMKU där vi redovisade antalet hundar i
Sverige samt intygade att SPKK stöttar ett FCI-godkännande.
Brevet överlämnades personligen av Renata, vid ett uppskattat möte med CMKUs
ordförande och vice ordförande i Prag (se PeKå nr 3-2010).

Statistik 2007-2010
Antal registrerade prazsky krysarik i SKKs annexregister januari 2011: 290 hundar
Antal reg/år

2007

2008

2009

2010

Tikar (importer)

19

( 16)

30

( 22)

33

( 14)

63

( 32)

Hanar (importer)

10

( 10)

27

( 10)

40

( 8)

61

( 19)

Totalt

29

( 26)

57

( 32)

73

( 22)

124

( 51)

2007

2008

2009

2010

3,0

2,3

2,4

2,8

1

12

23

25

2008

2009

2010

Kullstorlek
Kullstorlek genomsnitt
Antal kullar
Djur använda i avel

2007

Totalt

Kullar

1

12

23

25

61

Tikar

1

10

23

23

38

Hanar

1

10

13

17

30

Inavelsgrad Sverige

2007

2008

2009

2010

Inavelsgrad

0,4 %

4,5 %

5,4 %

3,3 %

Rasens genomsnittliga inavelsgrad. Beräknad över 5 generationer.

Patella Luxation Föräldradjurens diagnos vid parningstillfället
Föräldradjur
Kombinationer

Kullar födda
2007

2008

2009

2010

1

3

3

1

2

5

6

patella, ua

patella, ua

patella, ua

patella, medialt grad 1

patella, ua

patella, medialt grad 2

1

okänt

patella, ua

2

okänt

patella, medialt grad 1

okänt

patella, medialt grad 2

okänt

okänt

Källa: Avelsdata, www.skk.se

1
1

1

2

1

7

11

13

timmar av sökande efter information samt skrivande har resulterat i utförlig information
som kommer att delges till er medlemmar inom kort. Förutom detta så har även SKK
vidtalats, då vissa restriktioner kring färgen merle är normalt förfarande i raser där färgen
förekommer.
En ny hälsoenkät har färdigställts och skall nu förhoppningsvis ha kommit dig tillhanda i
och med detta nummer av PeKå. Denna hälsoenkät skall göra det lättare för ägare av flera
hundar att besvara, samt ge en mer allmän bild av hälsan hos rasen än föregående års
enkäter, vilket vi hoppas leder till en ökad svarsfrekvens.
Ett försök att genomföra en föreläsning i genetik och då med inriktning på
populationsgenetik har förberetts under året och detta arbete kommer att fortsätta även
2011.
I övrigt har Ida genomgått en utbildning för avelsrådsfunktionärer, så nu har båda
avelsråden gått denna utbildning. Avelsbloggen har uppdaterats och flera texter som kan
hjälpa uppfödare i deras arbete har lagts upp. Utöver allt detta har mycket energi från
avelsråden lagts på att studera, så att vi får större kunskap i de frågor som kan komma att
dyka upp i framtiden.
SPKKs Avelsråd: Daniel & Ida

Ungdomssektionen
Nu har SPKK en ungdomssektion.
Ansvarig för denna är Tuva Karhu.
Tuva vill gärna att andra barn i klubben
tar kontakt med henne så att hon får
koll på hur många barn som är intresserade av att hitta på roliga saker när tillfälle ges.

Efter detta möte fick vi vetskap om ännu fler oegentligheter inom KPPPKs styrelse.
Vi beslutade då att skriva ett skarpt brev från SPKKs styrelse till KPPPKs styrelse, och att
skicka brevet även till Tjeckiska uppfödare, då vi efter över tre års försök att få en bra
kontakt bara motarbetats och nu kände vi att det fick vara nog.
Brevet i sin helhet finns att läsa på spkk.se.
Brevet översattes och skickades ut till mer än 80 tjeckiska uppfödare och PK-intresserade.
Responsen var överväldigande positiv! Både stora och små uppfödare har hört av sig till
oss med lovord över brevet. (Citat finns på spkk.se). Några få röster har varit negativa,
dock endast svenska medlemmar i SPKK som varit oroliga för att brevet skulle skada
kontakten med KPPPK och de tjeckiska uppfödarna.
Pga. Dessa reaktioner vill vi påpeka att vi tog beslutet att skriva brevet med SPKKs och de
svenska uppfödarnas bästa i åtanke, och att mycket hänt genom åren som ledde till detta
skarpa brev. Responsen från Tjeckien visar tydligt att det var ett riktigt beslut, och det har
öppnat upp andra vägar till samarbete och kommunikation.
I slutet av sommaren publicerades äntligen den översatta standarden av SKK. Tyvärr
visade den sig vara full av felaktigheter. Ur ett rent språkligt perspektiv var kvalitén låg,
och informationsmässigt var det flera allvarliga brister. Antagligen hade detta kunnat
undvikas om StandK skickat standarden på remiss till SPKK innan publicering, men nu är
det som det är. Vi informerade självklart StandK omedelbart, och de arbetar på att justera
felaktigheterna. Eftersom vissa av felen beror på att man utgått från den engelska
varianten av standarden (som ligger på CMKU’s hemsida, men dock ej översatts av
CMKU), har vi även informerat CMKU om felen. Dock kan ni förvänta er att det kommer
att ta lång tid innan allt justerats.
Vi beslutade trots allt att lansera den nya logotypen och klubbfärgerna svart och guld,
samt den nya layouten på hemsidan.

Tuva kommer även att ingå i PeKå’s redaktion
och hålla i ”Barnens PeKå”.
På aktivitetsdagen 26 mars 2011 kommer Tuva
att ordna roliga aktiviteter för barnen under
dagen, och tar gärna emot förslag på aktiviteter
redan nu.
Tuva, Ungdomssektionen och Barnens PeKå nås
via mail:
tuva@spkk.se

Vi har under hösten kallat till ännu ett medlemsmöte, vilket hölls i samband med
utställningen i Växjö, där vi åt smörgåstårta. Tyvärr väcktes inga frågor, men vi hade
mycket trevligt åtminstone.
Annat arbete som utförts är t.ex slutförandet av RAS, skapandet av en ny hälsoenkät,
fortsatt arbete med Raskompendiet (ett dokument som förklarar rasen mer ingående
utifrån standarden, för bl.a. domare). Vi har såklart även arbetat med PeKå, och hållit
hemsidan uppdaterad.
Mycket tid har lagts på kommunikation, hundratals mail har skrivits och telefonsamtal har
ringts. SKK, CMKU, FKK, NKK och KPPPK är de organisationer vi framför allt har haft
kontakt med under året.
Från SKKs olika kommittéer har vi fått fantastisk feedback, lovord om SPKKs otroliga

kompetens och engagemang som verkligen har värmt oss. Många gånger har ordet
”imponerande” använts, t.o.m. i protokoll har klubbens arbete fått beröm! Det är
verkligen inte vanligt att rasklubbar får den formen av uppskattning, så vi hoppas att alla
medlemmar i SPKK är lika stolta som vi är över detta.
På Stockholm HUNDmässa i december hade vi en rasklubbsmonter. Montergruppen hade
arbetat hårt för att få allt klart, och montern var välbesökt, snygg och informativ. Hoppas
att fler medlemmar vill hjälpa till nästa år som monterpersonal, för det är kul att
representera klubben och rasen på detta sätt, och det behövs inga förkunskaper.
På samma mässa ägde även årets sista utställning rum, och det var spännande då det var
tre hundar i utställningsbarometern som hade möjlighet att ta hem titeln ”Årets
Utställnings-PK”. Glöm nu inte att anmäla era hundar till 2011 års barometrar! Det kostar
inget såklart, men föranmälan är en förutsättning för att poängen ska kunna delas ut.
2011 – att se framåt
Det har minst sagt varit ett händelserikt 2010, och under 2011 kommer vi att kunna knyta
ihop några av de säckar som öppnats, men även öppna nya säckar med händelser,
uppdrag, arbete, spänning och andra trevligheter.
En sak vi vill förbättra ytterligare är medlemmarnas engagemang. Hur ska vi gå tillväga för
att öka medlemmarnas intresse i klubbens arbete? Att du som medlem ger oss tips och
förslag är önskvärt och mycket välkommet.
I samband med Årsmötet planerar vi även medlemsaktiviteter, hoppas ni viker denna helg
för SPKK.
Styrelsen SPKK
Maria, Ida, Daniel, Kerstin, Renata, Christoffer, Johanna, Calle och Bela.

Avelsarbetet 2010
Avelsrådet har under året 2010 bestått av Daniel Söderlind och Ida Curtsdotter Karhu.
Sammanfattningsvis kan man säga att året har varit rätt så produktivt inom rasklubben
och självklart även för oss som sitter i avelsrådet. När ett arbete är avklarat så har ett
annat viktigt ärende redan stått och stampat en stund för att få uppmärksamhet.
I början av året var det inmönstringen (utökande av genetisk variation, ett arbete som
påbörjades redan 2008) som var den stora punkten på dagordningen, och då denna del
var så pass stor beslutade styrelsen att skapa en tillfällig arbetsgrupp, RUG
(RasUtvecklingsGruppen) för att hjälpa avelsrådet. Det var mycket information som skulle
gås igenom och diskussioner kring för- och nackdelar med inmönstring innan kontakt togs
med SKK för att formellt ansöka om inmönstring för rasen. Ett möte mellan SPKK och SKKs
Avelsrådskommitté blev utfallet. AK ville säkerställa att SPKK var införstådda med de föroch nackdelar som inmönstring möjligen skulle kunna orsaka.

Efter detta möte med AK (där Daniel, Ida och SPKK’s ordförande deltog för SPKKs
räkning), inriktades arbetet på att försöka informera Tjeckien ang. Sveriges tilltänkta
inmönstring. I denna kontakt var Bela Johansson med sina kunskaper i det tjeckiska
språket guld värd. Efter samtal med bl.a. Helena Janková (vice ordförande i rasklubben
KPPPK) så förstod vi än mer vikten av att vi i Sverige mönstrar in fler individer av rasen.
Avelsbasen i Tjeckien är skrämmande låg med
tanke på att man har haft över 30 år på sig sedan
erkännandet att bygga upp denna.
Avelsrådet skrev därför ett tillägg som infogades i
det öppna brevet (se ”året i korthet”) med bedjan
om att man måste börja göra andra prioriteringar i
sin avel om man vill bevara rasen.
Efter en komplettering till AK gällande
inmönstringen som beskrev hur läget såg ut i
Tjeckien och informationsbrist/kontaktsvårigheter, (något AK hade stor förståelse för
med tanke på den problematik som varit med Tjeckien gällande andra raser och deras
respons på SKKs frågor), så började en nervös väntan från RUGs håll. Skulle AK godkänna
en inmönstring utan några klara besked från ursprungslandets kennelklubb?
Nu i slutet av år 2010 så har inmönstringen äntligen fått klartecken och rasen kommer
förhoppningsvis alltså få in nytt blod i den svenska avelsbasen.
Det gäller bara att vi ser till att förvalta detta nya blod på ett förståndigt och bra sätt, så
inte denna livlina förslösas till förmån för kortsiktiga mål.
Många frågor har legat efter och enbart rört sig framåt i sköldpaddsfart på grund av att
den ack så viktiga rasstandarden har tagit sådan lång tid för standardkommittén att
översätta. När den äntligen efter många påtryckningar från SPKK slutligen publicerades
gjordes detta utan att SPKK beretts möjlighet att läsa den i förväg, och standarden visade
sig tyvärr innehålla väldigt många felaktigheter. Ett akut arbete påbörjades då i klubben.
Eftersom klubben är liten i medlemsantal och de aktiva är ännu färre, lades mycket
avelsrådsarbete på is. Ja, väldigt många andra arbetsgruppers arbete blev stelfrusna i
väntan på Standardkommitténs respons på SPKKs ifrågasättande av standarden.
En fråga som är kopplat till den nya standarden som avelsråden ändå kunde börja arbeta
med är dock frågan om merle. Detta mönster (eller färg om vi skall vara mer folkliga), är
känd i rasen sedan tidigare, men nu stod det klart och
tydligt med som en erkänd färg i rasens standard.
Eftersom denna färg är allt annat än problemfri har
det alltid funnits en viss antipati från avelsrådets sida,
men eftersom förekomsten av denna färg varit låg i
ursprungslandet och ej existerande i Sverige så har
prioriteringarna legat på andra frågor. Efter den nya
rasstandardens erkännande och flera ”inboniterade”
individer i Tjeckien blev dock detta en högprioriterad fråga för avelsrådet. Många långa

