
16 
 

Pågående arbete i SPKK 
 
 

Mönstring  
* 

Raskompendium 
* 

Freestyletävling  
* 

Klubbshoppen 
* 

Statistikuppdatering 
* 

PeKå nr 3 
 
 

Du hittar arbetsgrupperna på styrelsesidan, www.spkk.se  
 

 

 

PeKå nr 3 
 

Nästa nummer av PeKå kommer i slutet av sommaren.  

Skicka gärna in bilder och artiklar redan nu – redax@spkk.se. 

Preliminär deadline för inskickat material: 15 juli 

 

//Redax 

 

 

 

 

 

SPKK önskar alla medlemmar  

en riktigt härlig sommar!! 
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Hej alla medlemmar! 
 
Våren har kommit och gått! 
Snart är vi mitt i sommaren, och den långa vintern är glömd. 
Förhoppningsvis gör vi alla det bästa vi kan för att utnyttja den 
varmare tiden på året, och tillbringar mycket tid ute i friska luften 
med våra hundar. I detta nummer av PeKå kan du läsa om träffen vi 
hade i slutet på mars. Glädjande att så många medlemmar deltog, 
och jag hoppas verkligen att vi kan klämma in en utomhusträff nu 
under sommaren! Vill du hjälpa till att göra verklighet av detta ska 
du kontakta Aktivitetsgruppen, gör det redan idag. 
Aktivitetsgruppen jobbar just nu med föreberedelserna inför den 
Freestyletävling som SPKK anordnar 3 juli i Borås. Det behövs 
såklart funktionärer, och ni som vill hjälpa till att på detta sätt dra 
in lite pengar till klubben kan läsa mer på sida 11. 
 
Det finns såklart mer att läsa: Tuva berättar om barnens aktiviteter, Avelsrådet rapporterar 
från SKKs avelskonferens, vi berättar om Årsmötet, utställningsbarometern har kommit igång, 
med mera. Mycket nöje! 
 
 
Maria Weinehall, Ordf. SPKK      
maria@spkk.se  

 

Innehåll i detta nummer 
 
Avelskonferens  3-5 

Barnens PeKå  6 

Mönstring  7 

Rasspecialen  8-10 

Freestyletävling  11 

Barometern  12 

World Krysarik Show   13-15 

Pågående arbete   16 

 

 

 
Medlemsavgifter 2011:  

200kr för fullvärdig medlem, 75kr för familjemedlem,  
250kr för medlemmar boende utanför Sverige. 

BG-nr: 289-3451 
Märk inbetalningen med de namn som inbetalningen avser. 

Vid frågor, kontakta Veronica: veronica@spkk.se 
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WKS 2011, bilder 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagare i 

stadsvandringen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kött med stekt panerad ost, knödel  

och självklart tjeckiskt öl. 
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WKS 2011, bilder 

 

 

 

 

Massor av pokaler 

 

 

 

 

 

 

 

Championklassen 

 

 

 

 

 

 

 

Championklassen i rörelse, vinnaren 

går i täten. 

 

 

Uppfödargruppen  

”z Vysehradskeho Podhradi”, 

 inkl tre svenskägda avkommor 

med sina ägare Jesper, Maria 

och Johanna. 

Gruppen slutade som 2a! 
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”Att välja avelsdjur - gammal kunskap möter ny” 
 

SKK hade bjudit klubbarnas avelsråd till en avelskonferens i början av mars.  Jag (Daniel) Och Ida fick 
äran att delta som representanter från SPKK. Christoffer (ledamot i SPKKs styrelse) deltog även han 
på konferensen, förvisso som representant för tibetansk mastiff, men tre representanter från en så 
pass liten rasklubb finner i alla fall jag glädjande. Det visar verkligen på vårt stora intresse och 
engagemang i avels- och klubbrelaterade frågor.  Jag skall försöka att så kort som möjligt delge er 
all den information vi fick under dessa två mycket informationsrika dagar. Den mesta informationen 
måste av utrymmesskäl läggas i Avelsbloggen, men en kort sammanfattning får vi plats med även 
här. 
Lördagen den 5/3 2011 
Den första dagen var det mentalitet och skillnaden mellan gamla och nya avelstraditioner som stod 
i centrum. Dagen började med att flera föreläsare berättade kring gamla traditioner och ny 
kunskap. Föreläsarna var bland annat Elisabeth Nordin, Britt-Marie Dornell och Helena Rosenberg. 
Mycket av vad föreläsarna talade om kan sammanfattas med den lista som Elisabeth Nordin visade 
upp, där hon staplade upp vad som skiljer då från nu.                                                     

Då 

• Mentorer 
Läromästare vars åsikter man inte 
ifrågasatte                    
• Gedigen kunskap om eget avelsmaterial 
Man ägde i regel väldigt många hundar 

• Fingertoppskänsla 
Ens uppfödning var ens liv och man sysslade med 
denna hobby tills man dog i hundgården. 

• Liten kunskap om andras avelsmaterial 
Bristande kommunikationsmöjligheter 
försvårade utbyte av information. 

• Subjektiv information 
Någon egentlig statistik lades inte fram, 

man bara ”visste”  

• Stark selektion 
Man ägde många hundar och kunde selektera 
kraftigt på de egna hundarna 

• Liten kunskap om hela populationen 
Litet gemensamt insamlande av kunskap förekom 

• Svårt med kontakter med andra länder 
Rena kommunikationssvårigheter, man hade ett 
utbyte av avelsdjur men inte i närheten av den 

omfattning vi har nu 
 

Nu 
• Databaser 
Avelsdata och hunddata som är mycket bra och i det 
närmaste unika för Sverige genom sin öppenhet 

• Hälsoundersökningar 
insamlande av objektiv information från både uppfödare 
och vanliga hundägare 

• Tillfällig hobby 
Få uppfödare håller sig till en ras längre än tio år om de 

ens fortsätter med hundavel. Uppfödarna har i regel bara 
ett fåtal avelsdjur 

• Databearbetning, statistik 
Lätt att bearbeta insamlad information 

• Forskning 

Forskningen kring genetik och sjukdomar har formligen 
exploderat 

• Internet 
Kommunikationsmöjligheterna och informationsutbytet 

har ökat drastiskt, både inom och utanför 
landsgränserna 

• Internationellt utbyte 
Både inköp och försäljning av potentiella avelsdjur över 

landsgränserna har ökat markant 

• Kommunikation mellan uppfödare 

Uppfödare har större möjligheter att utbyta erfarenheter 

med varandra 

• Kunskap om avelsmetoder 

Resultat av avelsmetoder så som inavel och matadoravel 
och deras negativa affekter finns lättillgängliga för alla 

• DNA-test 
Kunskapen om hur generna funkar och påverkar 
varandra ger möjligheterna för att testa hundar för flera 
ärftliga sjukdomar 

• Beskrivningar och prov 

Tester som är möjliga att utvärdera och som praktiskt 
kan kopplas till ärftlighet 

Efter lunch var det mentalitet för hela slanten. 
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Ingrid Tapper (etolog) beskrev lite kring hur våra hundars hjärnor fungerar. Hur vilda hunddjur lever 
var en mycket intressant del av föreläsningen.  
Tankar som ”Kan mentalitetskrav bli för extrema precis som de exteriöra kraven?” lades fram på ett 
intresseväckande sätt.  
Kommittén för Hundars Mentalitet (KHM) berättade om det nya mentaltestet BPH, som de jobbat 
med och utvärderat under året.  
De beskrev hur väl testet kommit att överensstämma med den mentalitet de ville mäta, samt 
visade hur utvärderingen utförts och hur själva testet fungerade. 
Som vanligt så är det nästan alltid frågestunden och diskussionerna efter föreläsningarna som är 
mest intressanta. Just när det gäller BPH så måste jag erkänna att jag verkligen inte hade velat sitta 
och besvara deras frågor. Den kritik de fick var ibland lite väl svidande.  Jag tyckte mig skönja en 
stor oro från sällskapsfolket (kanske baserad på okunskap?). De klubbar som faktiskt har erfarenhet 
av liknande tester visade en, möjligen mer berättigad, oro för hur testet skulle utföras rent praktiskt  

 
Söndagen  den 6/3 2011 

Den andra dagen var helgad åt föreningsverksamhet 
och SKK i stort.  Detta var kanske inte jätteintressant ur 
avelssynpunkt, men antagligen rätt lämpligt då många 
funktionärer sitter på flera poster samtidigt i en eller 
flera klubbar.  
Söndagen började med föreläsningar kring det nya RAS 
och specialklubbarnas roll, denna del sköttes av Maria 
Nordin och May-Britt Sannerholt. Vi (SPKK) har nyss fått 
vår RAS godkänd, och eftersom vi är en ganska ung 
klubb så har RAS byggts utifrån de mallar som SKK satt 
för RAS-arbetet, och det var därför inte så mycket nytt 
för oss. De klubbar som däremot påbörjade sitt RAS-

arbete för länge sedan fick nog en hel del att tänka på, och lite oro visade sig bland dessa kring att 
kraven är högre nu.  
När det gäller specialklubbarnas arbete kring RAS så uppfattar jag det som fördelaktigt att vi inte 
har någon specialklubb, utan har direktkontakt med SKKs olika kommittéer.  Många specialklubbar 
verkar dock vara riktigt bra, intresserade av sina rasklubbars arbete och hjälper och stöttar dem, 
medan andra specialklubbar mest verkar fungera som en stoppkloss för rasklubbarna.  
 
En mycket intressant föreläsning denna dag hölls av Jan Wigdell. Han lyckades på mindre än en 
timme sammanfatta hur en styrelse bör arbeta, speciellt med inriktning på årsmöten. Att han hade 
många roliga anekdoter skadade verkligen inte. Jag tror till och med den mest luttrade 
föreningsmänniskan lyssnade intresserat.  
 
Studiefrämjandets representant Annika Hamilton pratade om konflikter och konflikthantering. 
Tyvärr låg hennes föreläsning efter lunchen, så man var kanske lite extra kritisk. Hennes 
beskrivningar i hur man kunde hantera konflikter lät förvisso bra, men hur de fungerar praktiskt är 
nog en annan femma.  
 
Sedan fortsatte dagen med Alf Andersson som beskrev SKKs struktur och hållbart klubbarbete. 
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World Krysarik Show 2011 
 

Den 7-8 maj var det hundhelg i Prag för hela slanten. På lördagen klädde vi ut oss i 
medeltidsdräkter och vandrade genom Prag med våra krysariks, och därefter åt vi god 
tjeckisk mat på en lokal pub. På söndagen var det utställning. Utställningen ägde rum vid 
Palac Zofín på den lilla ön Slovansky Island mitt i Prag. En fantastisk miljö som ramade in 
utställningen perfekt. Över 100 prazsky krysarik var med på utställningen! 
På utställningen var det även lite uppvisningar i pauserna, freestyle och agility t.ex. 
Domare var Tibor Havelka, Slovenien.  
Han berättade efter varje klass varför han 
placerade hundarna som han gjorde 
(tyvärr på slovenska), väldigt trevligt och 
något alla domare borde göra.  
Till dagens vinnare valde han 
championhanen Alfrédek z Pašerácké 
lávky, en både snygg och sund hund utan 
överdrifter, med bra rörelser och passande 
stomme till sin storlek.  
Tack till Helena Jankova & Co för ett härligt 
arrangemang, och självklart håller vi 
tummarna för att denna utställning blir ett 
återkommande event i Prag! 

 

 

T.h: Vinnarhunden med sin ägare, 

domaren och arrangören. 

 

Ovan: Domaren håller ett av sina ”föredrag”. 

T.h: PK’n Vilde visar Freestyle. 
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Resultatbarometern utställning 2011 
Samma poäng ger delad placering. = svenskfödd hund 

Resultat beräknat 2011-05-29 (för senaste uppdatering, besök spkk.se): 

 Hundens namn Poäng 
1 

Poäng 2  Summa 

1 Antonin Od Katovicke Hory 34 30  64 
2 Nejmes All In 10 8  18 
3 Jasmina z Vysehradskeho Podhradi 17   17 

4 Chyra z Amalciny zahradky 15   15 
5 Bulinka z Podkozi 11   11 
6 Becky z Kristaloveho Lomu 9   9 
7 Cleopatra Alimak 9   9 

8 Angel Crown Holiness Henri Lloyd 6   6 
9 Noster Mirabilis Goljat 6    

 

 
OBS! Alla resultat är preliminära till dess kontrollräkning gjorts efter årets slut! 
Självklart uppskattar vi om du meddelar oss om du hittar uppenbara fel i listan. 
 
Om din hund saknas beror det antagligen på att: 

- Den har inte blivit placerad i Bästa Hanklass resp. Bästa Tikklass 
- Du har glömt att anmäla din hund till barometern 
- Den tävling där din hund tagit poäng har inte ännu registrerats på Hunddata 
- Något har gått fel, kontakta oss på resultat@spkk.se snarast 

 

 

 
 

 
 

Du har väl inte missat SPKK’s Facebooksida? 
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Söndagen avslutades med föreläsningar kring:  
 
- Ett nytt ögonprotokoll, något som var mycket 
intressant även om det för tillfället inte berör 
oss.  
- SRD, som ju inte heller rör oss i någon 
egentlig mening.  
- HD/ED index som inte heller det berör oss, 
men som var intressant då Sofia Malm så väl 
beskrev hur index fungerar.   
 
Sofia Malm beskrev också hur det kan vara 
bättre att avla på djur med en C höft (lätta höftproblem) än på en hund med A höft (frisk) beroende 
på hur många sjuka och friska djur som finns bland de båda djurens släktingar.      
Vi kommer troligen se en hel del förändringar i de hälsoprogram som finns kring dessa problem.  

 
När det var dags för frågestund lyftes mängder av intressanta frågor.  
En fråga som verkligen fastnade hos mig var varför patella luxation enbart beskrivs med ett resultat, 
alltså 0-3 och inte 0,0-3,3. Sofia Malm besvarade den på ett mycket bra sätt. Hon sa att det än så 
länge inte finns några klara studier som förklarar hur genetiken bakom sjukdomen fungerar, hur 

den nedärvs. Generellt sett så skriver man ut 
det sämsta resultatet helt enkelt. De tester 
som görs är även väldigt subjektiva, något som 
flera åhörare också tog upp.  
Man undrar hur de rasklubbar som har 
avelsregler som säger att man inte får avla på 
vissa PL- grader resonerar kring det hela, samt 
vad de haft för grund för sina 
rekommendationer.  
 
Läs som sagt mer på avelsbloggen, du hittar 
den via spkk.se. 
 
//Daniel Söderlind, Avelsrådet SPKK 

 

 

 
WWW.SPKK.SE HACKAD. 

 
Tyvärr har servern där vår hemsida ligger blivit utsatt för angrepp, vilket resulterat i 

att en ”badware”-kod lagts in på några av våra sidor. Detta i sin tur ledde till att 
Googles sökmotor lade till en varning för att vår hemsida kunde vara skadlig. Den 

potentiellt skadliga koden rensades bort, och sedan fick vi vänta på att Google 
skulle granska filerna. Det tog lång tid dock, och under tiden var sidan spärrad för 

vissa internetmotorer, som t.ex. Google Chrome, Firefox m.fl. 
Allt ska nu vara normalt igen.  

Och observera, www.spkk.se är INTE skadlig för din dator! 
//Webmaster 
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Aktivitetsdag 26 mars 
 
Aktivitetsdagen blev en succé! 
Barnen hade kul, ända tills vi alla 
somnade i en hög på Renatas stora 
soffa!  
Vi målade, lekte med lera och la 
pussel. Vi var också ute och lekte 
dunken, i snön. Kallt värre!  
Vi gjorde också små lermonster med ögon, näsor, ben och armar. Det blev fina teckningar bland 
annat en Pikachu av Alma Rosén, en vacker solnedgång av Philippa , och en fin blomma av Natasha.  
 
Efter vi hade lekt ute i snön och lekt med lera så var det dags! Den stora barn med hund 
utställningen!  

Det var riktigt svårt att välja vinnaren…  
Men det blev tillslut Alma som gick med Jassi.  
 
Jag vill hälsa till alla barnen att det var otroligt svårt 
att välja en vinnare! Ni var alla jätte duktiga, Jag tror 
inte jag skulle klarat det så bra själv, Bra jobbat hörni! 
 
 

 

 

 

 

 

En av teckningarna: 

Vinnaren i barn med 

hund, Alma med stolt 

mamma Veronica. 

  
 
 

Tuva får du tag på 

genom att maila 

tuva@spkk.se 
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SPKK anordnar officiell Freestyle-tävling! 
 
Freestyle är en härlig, positiv och publikfriande hundsport som växer snabbt i Sverige. 
Då behovet fanns och tillfället uppenbarade sig, beslöt styrelsen att SPKKs AktivitetsGrupp 
skulle få anordna officiell Freestyletävling och HTM (Heelwork-to-music) 3 juli 2011. 
 
Det är en bra möjlighet för klubben att få in 
lite pengar (vilket vi som ideell och aktiv 
förening är i stort behov av). 
Vi fick även äran att samma dag arrangera en 
av årets 8 deltävlingar i Agria Elite Challenge! 
 
Självklart behövs det lite fler funktionärer, 
och kan du tänka dig att hjälpa till lite (eller 
mycket) under dagen, ta genast kontakt med 
Renata eller Maria. 
Vi kommer att behöva P-vakt, speaker, 
resultatlöpare, matansvarig, prisansvarig 
mm, och det går säkert att hitta något som 
passar just dig! 
 
Har du inte möjlighet att hjälpa till just på 
tävlingsdagen, men ändå vill dra ett strå, då 
kan du redan nu börja jaga sponsorer till 
tävlingen. Det kan egentligen vara precis vad 
som helst som kan användas som priser till 
de tävlande, populära saker är t.ex. tuggben, 
bollar, koppel, handdukar etc. 
Sponsoransvarig i klubben är David Jönsson, 
du når honom via email: david@spkk.se . 
 
Vi behöver även låna två stycken 
utställningstält, alt. sk. ”partytält”.  
Tipsa oss om du har eller vet någon som har! 
 
Mer om Freestyle och HTM kan du läsa på www.hundaktiv.se.  
 
Vi ser fram emot en härlig dag, med hundutställning på Ryda (gångavstånd), trevlig underhållning 
och glada skratt!  
Kom och var med! 
 
AktivitetsG, ansvarig: Renata – renata@spkk.se               
Tävlingsledare: Maria – maria@spkk.se  
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Resultatlista  

Hanvalpar, 2 startande 
1.  
Noster Mirabilis Jupiter, AS61470/2010  
Noster Mirabilis Ebisu - Hany Z Vysehradskeho Podhradi, Uppf: Monica Blomberg, Äg: Angela Theander Larsson 
2.  
Gripen Inspiring Igor, AS2292/2010 
Endy Grand Lady - Yrsa Z Vysehradskeho Podhradi, Uppf: Anna Rydfjäll, Äg: Anita Samsson 
 

Tikvalpar, 4 startande 
1. HP 
Nejmes Don't mess with Diamond, AS10135/2011 
Billy Srdicko - Jasmina Z Vysehradskeho Podhradi, Uppf: Jenny Andersson, Äg: Torbjörn Dahlgren 
2. HP 
Nejmes Dooouble Dare Me, AS10137/2011  
Billy Srdicko - Jasmina Z Vysehradskeho Podhradi, Uppf: Jenny Andersson, Äg: Linda Öhrn Ström 
3. HP 
Nejmes Down n´Dirty, AS10136/2011 
Billy Sridicko - Jasmina z vysehradskeho podhradi, Uppf/Äg: Jenny Andersson 
4. 
Angel Crown Jewel Jade Goody, AS56496/2010  
Angel Crown Champagne Cartier – Wendy Z Jeric, Uppf/Äg: Angela Theander Larsson  

 
Hanar, 9 startande 
1. HP 
Nejmes All In, AS43758 
Crille Allimak - Dixie z vysehradskeho podhradi, Uppf: Jenny Andersson, Äg: Jonna Friberg 
2. HP 
Obelix Z Vysehradskeho Podhradi, AS61113/2010  
Noster Mirabilis Ebisu - Ynka Z Amalciny Zahradky, Uppf: J Smahova, Cz, Äg: Angela Theander Larsson 

3. HP 
Antonin od Katovicke Hory, AS32088/2009 
Denny Agent Arnak - Xena z Hrádku Kunratic, Uppf: Radka Krejcova, Katovice, Cz, Ägare: Renata Johansson  
4. HP 
Gripen Fancy Fabian, AS62328/2009 
Elias Nermin - Connie Ranni Svit, Uppf: Anna Rydfjäll, Äg: Alexandra Artlöve  

 
Tikar, 9 startande 
1. HP 
Chyra Z Amalciny Zahradky, AS58552/2010 
Erik Od Hradu Bradlec - Beci Z Amalciny Zahradky, Uppf: Jaroslava Janousková, Cz, Äg: Angela Theander Larsson 

2. HP 
Jasmina z vysehradskeho podhradi, AS47085/2009 
Daiko z Vysehradskeho Podhradi - Vinie Z Vysehradskeho Podhradi, Uppf: J Smahova, Cz, Äg: Jenny Andersson 
3. HP 
Lassie Dar Minulosti, AS46620/2010 
Q-Eliásek Cerná Orchidej - Cilinka Dar Minulosti, Uppf: Kamila Burešová,Cz, Äg: Maria Weinehall 
4. HP 
Mendy Z Amalciny Zahradky, AS33541/2010  
Ostin Z Amalciny Zahradky - Hessy Z Amalciny Zahradky, Uppf: Jaroslava Janousková,Cz, Äg: Johanna Skjaeråsen 
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Mönstring av Prazsky Krysarik 2011 

Inmönstring planeras till 7 augusti 2011 i samband med Minnesutställningen, Vallentuna, samt 
PRELIMINÄRT i november (dag ej fastställd) i samband med Växjöutställningen. 
 
Mönstring innebär att stamboken öppnas för att en ras ska få in "nytt blod" i avelsbasen, med syftet 
att öka den genetiska variationen inom rasen. 
Det viktigaste med mönstringen är efterarbetet, hur vi tillsammans tar tillvara på den här 
möjligheten att stärka rasen. Avelsrådet kommer därför att i direkt anslutning till mönstringen hålla 
en föreläsning i ämnet. 
Den som mönstrar in en hund kommer även att få utförlig information gällande mönstring, SKK's 
regler, aktuella restriktioner och rekommendationer i aveln mm. 
SPKK kommer att så långt som möjligt kartlägga bakgrunden till de hundar som mönstras in, ju mer 
bakgrundsinfo om hunden som finns desto bättre. 

Hur går det till? 
Föranmäl dig till inmönstringen genom att skicka ett mail med hundens namn, ID-nr (chip eller 
tatuering) samt ägarens namn, adress, telefonnr, emailadress till inreg@spkk.se. 
Pga. begränsat antal platser kommer vi att använda oss av principen "först till kvarn". 
Du kan även anmäla dig på plats, MEN vid högt deltagarantal kommer de föranmälda hundarna att 
prioriteras.  
Du som föranmält dig får ett PM med inbetalningsuppgifter, vägbeskrivning, tider mm. via mail 
innan mönstringen.  
Under mönstringsdagen tar du dig till avsedd plats enligt PM, får nummerlapp och därefter 
fotograferas hunden. När din tur kommer ropas ditt startnummer upp, du får då hunden bedömd 
av två domare utsedda för uppgiften. 
Hunden jämförs av domarna gentemot rasstandarden för prazsky krysarik, och om hundens 
bedöms ha en kvalitet motsvarande "sufficient", blir hunden godkänd för inregistrering i 
annexregistret. 
Först när du fått hundens stamtavla med SKK registreringsnummer kan hunden anmälas till 
utställning, användas i avel etc. (Stamtavlan skickas ut av SKK). 
OBS! Mönstring i Sverige är inte samma sak som bonitering. För att din inmönstrade hund ska vara 
godkänd för avel i Tjeckien (enligt tjeckiska regler) måste hunden genomgått bonitering i Tjeckien. 
Om du vill att din inmönstrade hund ska delta på bonitering i Tjeckien får du gärna kontakta SPKK 
för mer info. 

Vilka krav finns på hunden? 
- Hunden måste ha uppnått 9 månaders ålder. Tag med någon form av bevis för födelsedatum, t.ex. 
köpekontrakt eller pass.  
- Hunden måste vara ID-märkt (chip eller tatuering).  
- Hunden måste vara ägarregistrerad i SKKs register 
- Din hund måste vara korrekt vaccinerad för att få komma in på området, glöm ej 
vaccinationsintyget!  
- Hundens ägare måste vara medlem i SKK-organisationen, t.ex. medlem i Länsklubb eller rasklubb 
(SPKK).  
 
Frågor:  Ida Curtsdotter Karhu - ida@spkk.se  
Läs mer på spkk.se för utförlig och aktuell information! 
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SPKKs inofficiella rasspecial 26 mars 2011, med medlemsträff och avelsföreläsning 

Till vår första rasspecial hade vi hela 24 hundar till start. Domare för dagen var Åke Cronander, som 
även dömde specialklasserna Bästa Steg och Bästa uttryck. Som passiv domarelev gick Charlotte 
Orre, och hon hade vänligheten att döma våra skojklasser Gladaste Svans, Gulligaste Hund och 
Dagens Parabol. Även vår "PK-specialare" Man med Hund dömdes av Charlotte. Barn med Hund 
dömdes av allas vår egen Tuva Karhu, ansvarig för SPKKs ungdomssektion. 
Vi hade även besök av tjeckiska rasklubbens Vice Ordförande, Helena Jankova, som var mycket 
imponerad av dagen och även deltog i en par skojklasser (med lånad hund). 
Stort tack till våra domare för väl genomförda uppdrag, och tack till alla funktionärer, deltagare och 
åskådare för en fantastisk dag, samt tack till avelsråden Ida och Daniel för en intressant och 
välbesökt föreläsning om avel och genetik! 
Ett extra tack till Veronica Rosén som bland annat ordnade frukost och skötte sekretariat och 
kulissarbete hela dagen, Tuva Karhu som med enormt tålamod underhöll alla barnen (läs om detta 
på ”Barnens PeKå-sida), Renata Johansson som upplät hela sin egendom till vår träff, och fixade och 
donade med stort och smått så att dagen skulle vara möjlig att genomföra, samt satt som 
ringsekreterare under utställningen, Jenny som ordnade sponsorer och var prisansvarig, Anders, 
Mats, Harry och Daniel som flyttade bord och stolar med jämna mellanrum så att de stod i rätt lokal 
för rätt ändamål samt Bela Johansson för den supergoda maten! 
Tack även till sponsorerna Royal Canin, Agria/Länsförsäkringar, Renata Johansson för fina priser, 
och till InterSilvi för de fina rosetterna! 
 
Och GRATTIS till alla placerade! 
Resultatlista och bilder på nästa uppslag. Fler bilder hittar du på klubbens hemsida. 

Efter utställningen var det lunchdags. SPKKs Bela Johansson hade lagat till två olika fantastiska 
tjeckiska gulascher, som serverades med knödel. När alla blivit serverade var det så dags för lite 
uppvisning av våra aktiva PKs: Vilde bjöd på ett skrattframkallande freestyleprogram, och Rocky 
visade hur man tar ett agilityslalom på bästa sätt. 
Nu var tanken att alla skulle vara med och leka lekar, men tiden gick snabbt och avelsföreläsningen 
närmade sig. Efter en rundfrågning bland alla i lokalen beslutade vi att stryka lekarna och istället 
bara ta det lite lugnt och mingla till dess avelsföreläsningen började. 
Vårt Avelsråd Daniel och Ida hade förberett en massiv föreläsning om avel och genetik. Ca 25 
personer deltog. Efteråt fanns utrymme för diskussioner, och det var mycket uppskattat. 
Efter avelsföreläsningen/medlemsmötet samlades vi för middag, och därefter var det dags för 2011 
års Årsmöte. 
Årsmötet förlöpte väl i rask takt, lett av FKs representant Stefan Karlberg. Det blev några 
förändringar i styrelsen, som du hittar i sin helhet på spkk.se. 
Efter årsmötet delades diverse blommor och utmärkelser ut. Jenny Andersson mottog pris för Årets 
Utställnings-PK, Jonna Friberg för en tredjeplacering i samma barometer, och Renata Johansson fick 
hederpris för sina starter i agility. (Bilder på spkk.se). Tyvärr fanns inte alla placerade på plats för att 
ta emot sina diplom, men de kommer vi att skicka per post såklart.  

Sedan var en mycket lång men trevlig dag till ända.  

//Funktionärerna 
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Bildgalleri – Rasspecialen 2011 

BIR: Chyra Z Amalciny Zahradky BIM: Nejmes All In 

 
BIR-valp: Nejmes Don't mess with Diamond 

 

Bästa Steg och Bästa Uttryck: Nejmes All In 

 
Gulligaste hund:  

Nejmes Don't mess with Diamond 

 

Gladaste Svans: 
Nejmes All In 

 

Dagens Parabol: Jasmina z 
Vysehradskeho Podhradi 

 
Barn med hund: Alma Rosén med Jassi 

 

Man med Hund: Anders Eklund med Härja 

 


