
 

Hej alla medlemmar!  Äntligen har ni det tredje numret av vår medlemstidning ”PeKå” i handen. Den här gången tittar vi på året som gått. Vi har inte lyckats nå ut till alla med info om vad vi egentligen gör i styrelsen, och därför har vi försökt sammanställa årets arbete hittils. Vi kan ha missat några småsaker i berättelsen, men det mesta finns med. När du läst detta nummer till sista sidan, ställ dig frågan: ”Vad kan jag göra för att föra klubben framåt?” Vad vill DU ha ut av klubben? Om det är fler träffar, ja då kan du som medlem ordna en träff. Det är inte svårt alls. Om det är mer info om något speciellt som du efterfrågar, ställ kravet! I styrelsen jobbar vi utifrån de riktlinjer vi får från Årsmötet, samt de regler och råd som SKK ger oss. Bästa sättet att påverka styrelsens arbete är att skicka in motioner (dvs. förslag) till Årsmötet. I detta nummer av PeKå (på näst sista sidan) finner du kallelsen till Årsmötet 2009. Gör din röst som medlem hörd! Dessutom hoppas vi att datumet vi valt för Årsmötet lockar flera att åka till Stockholm för att även besöka ”Lilla Stockholmsutställningen” redan på fredagen då grupp 9 bedöms, antingen som besökare eller som utställare.  Eftersom detta är årets sista nummer av PeKå vill jag avsluta med att önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! 

/Maria Weinehall, Ordf. SPKK                            Under 2008 har det hänt väldigt mycket, även om det kanske inte verkar så på ytan. Så för dig som undrar vad vi egentligen pysslat med i klubben så kommer en snabb redogörelse här: En månad efter årsmötet hade vi det första styrelsemötet med de nya medlemmarna. Vi valde sekreterare, kassör och Vice Ordförande. (Ordinarie valdes på årsmötet). Vi lanserade den nya (pga. namnbytet) hemsidan spkk.se, en totalt ny hemsida vad gäller layout och uppbyggnaden samt många nya sidor. (Dock har vissa texter flyttats över från den gamla hemsidan pkgs.se). Vi började dela upp arbetsuppgifterna som årsmötet delegerat till styrelsen: -Kassören tog på sig ansvaret för raskonferensen 2009 -Kassören skulle även se över budgeten för att vi ska kunna avgöra om det finns utrymme att betala för tolkhjälp (tjeckiska). -Vi utsåg kontaktpersoner för de olika regionerna. -Vi diskuterade medlemstidningens första nummer och lade en deadline. -Ett utskick ang. kommande montergrupp gjordes via mail. -SKK vidtalades avseende den enligt stadgarna saknade revisorsuppleanten: Behövs ej så länge ordinarie revisor sköter sitt jobb. Skulle det behövas hjälper SKK till med revisorsuppleant. -SKK vidtalades ang. den enligt stadgarna saknade valberedningen: Finns inget intresse för jobbet så har man helt enkelt ingen valberedning. Därefter har vi haft ytterligare 5 styrelsemöten. I mars tappade vi vår sekreterare tyvärr, och tillsvidare delar styrelsen på sekreterarens uppgifter. Vi blev godkända som avtalsansluten rasklubb under SKK den 5 mars. Vi skrev ett uppfödaravtal för länkning från spkk.se till anslutna kennlars hemsidor. Vi skrev ett välkomstmail som skickades ut till samtliga medlemmar (som infomail till de som varit medlemmar ett tag redan). Vi har skrivit ett flertal mail till KPPPK. Ett brev är för tillfället hos tolk för översättning och avses skickas snarast. Stamboken stängdes 1 oktober 2008. KPPPK har beslutat att långhårigt är godkänt och nu inväntar vi ny standard från CMKU via SKK. 

HALLÅ STYRELSEN!  
Vad är det egentligen ni gör? 

 

 



SKK har tillskrivit CMKU med anledning av medlemmarnas önskemål om mönstring (bonitace) i Sverige. Vi har undersökt möjligheterna för hur vi kan underlätta för medlemmarna att MH-testa sina hundar. Ett pågående arbete. Vi förlade sommarträffen till Örebro i augusti. Tyvärr var det för få anmälningar, så träffen fick ställas in. Nästa år blir det antagligen en öppen träff (inte bara för medlemmar). Vi har svarat på flera hundratals mail och ringt hundratals telefonsamtal som varit klubbrelaterade. Vi har skickat ut tre nummer av klubbtidningen PeKå (detta nummer inräknat). Vi har skapat en hälsoenkät som har skickats ut till alla medlemmar (i PeKå nr 2), samt lagts upp på hemsidan för nedladdning. Vi har nästan fått ordning på webenkäten som inom kort förhoppningsvis går att fylla i online. Vi har även fått in några anmälningar mot grundregelbrott som vidarebefordrats till SKK. På anmodan har vi även kompletterat någon anmälan. Vi har skapat en ny klubbshop som ”sköter sig själv”, där en viss summa av varje såld produkt går direkt i klubbkassan. Klubbkassan har ökat med drygt 3000 kr.  Gjorda inköp: A4-papper, kuvert, pärmar, frimärken, mm. Andra utgifter: bankkonto, webhotell, webadress, utbildning mm. En Raskonferensgrupp har skapats, initialt är det tre medlemmar som sköter planeringen. Raskonferensen planeras till hösten 2009. Vi har en utställningsbarometer på hemsidan där man kan följa kampen om ”Årets PK”. Vi har även fått upp mängder av medlemsbilder och inskickade utställningsresultat på hemsidan. Vi har modererat och administrerat hemsida och forum, hemsidan har uppdaterats flera gånger i veckan med ny info, korrigeringar, rättelser mm. Vi har 42 medlemmar, varav 28 är ”gamla”, 10 är nya, och 4 är återvändande tidigare medlemmar. Vi har 6 kennlar i klubben.  Avelsrådet har skrivit spaltkilometer med goda råd, sammanfattningar och förtydligande av SKK-rekommendationer, hälsa, avel, färgavel och annat. Avelsrådet har även gått SKKs avelsrådsutbildning (Steg 1) och påbörjat RAS. Vi har varit med på ett av Domarföreningens medlemsmöten och presenterat rasen för dem. Ordföranden och vice ordföranden har deltagit på en konferens som SKK ordnat för avtalsanslutna klubbar.   En del av det som gjorts har utförts av medlemmar i klubben som inte sitter i styrelsen. Vi hoppas att fler medlemmar vill hjälpa till nästa år att dra en bit av lasset. Ju fler som hjälps åt, dessto jämnare belastning. Mer avlastning för styrelsen ger mer tid åt att tillmötesgå de önskemål som finns.  Styrelsen vill passa på att ge en stor eloge till några av klubbens medlemmar som engagerat sig extra mycket under 2008: Jenny Andersson, Ida Curtsdotter Karhu och Emma-Lee Molander. TACK för all hjälp!   
Nästa år: Vi välkomnar alla medlemmar till Årsmötet. Vi fokuserar styrelsens arbete runt raskonferensen i första hand. Avelsrådet ska gå Steg 2 i avelsrådsutbildningen samt fortsätta jobbet med RAS. Vi hoppas att några medlemmar vill ordna träffar eftersom det är så himla kul! Vi hoppas också att det finns intresse för en klubbmonter på någon mässa. Vi fortsätter att samla statistik om rasen och följer upp avelsarbetet hos våra uppfödare. Vi startar en ny resultatbarometer och hoppas att fler går på utställningar med sina PKs så att det blir en riktigt hård kamp i ”toppen”.  Självklart fortsätter vi jobba med allt styrelsearbete i övrigt, och hoppas utföra minst lika mycket som vi gjort under 2008! 

 

Valpars födobehov 
 
Valptiden är en rolig tid för uppfödaren såväl som för den nyblivne valpägaren. Det är en 
spännande tid där mycket händer, och det under en kort period. Ibland känns det som man 
missar viktiga händelser bara för man tar tid åt att blinka! Även om valptiden är kort är dess 
betydelse ack så viktig för den framtida hunden, självklart med socialisering och grunderna 
i lydnad och förstånd, men även utfodringen av valpen har stor betydelse för den vuxna 
hunden.   Under valpperioden läggs grunden för hundens återstående liv, med bildande av skelett och muskulatur men också dess immunförsvar. Dvärghundsvalpar når sin vuxna storlek när de är runt året (ibland tidigare), men helt färdigutvecklade är de inte förrän runt två årsålder. På väldigt kort tid ska grunden läggas, inte minst vad gäller ett väl fungerande immunförsvar. Man måste vara noggrann med att tillgodose valpens speciella behov under denna period. Felaktig utfodring i form av fel mat eller fel mängd mat kan väldigt snabbt få svåra följder som deformerade skelett och immunförsvarsrelaterade problem. Bekymmer som med svårighet och ibland inte alls kan rättas till.  För att ge ett exempel på skillnaden i behov mellan valpar och våra egna barn kan man jämföra  bröstmjölken mellan arterna. En hunds bröstmjölk består till en mycket större del av fett 44 % och protein 33 %, men mindre del kolhydrater 16 %. Människans består till 30 % av fett, 8 % av protein och hela 56 % av kolhydrater. Betydelsen av rätt mängd fett och protein till valpen kan inte undgå någon när man ser fördelningen i mjölken.   För skelettets del är det främst frågan om en obalans mellan kalk, fosfor, magnesium samt D-vitamin som kan resultera i en deformering av ben och ryggrad. Valpens immunförsvar utvecklas under de tre till fyra första månaderna och immunförsvarets utveckling sker främst i magtrakten. För att valpens immunförsvar skall kunna utvecklas bra så behöver valpen enzymer, antioxidanter och vitaminer för att utvecklas. Torrfoder har i senare forskning ifrågasatts när det gäller allergiska besvär då det kan anses vara ett för sterilt foder. Behovet av mindre sterilt foder kan klaras av genom att tillföra mer naturlig mat som köttfärs (lamm, nöt), äggröra. Ett dåligt utvecklat immunförsvar kan vara orsaken till en mängd olika immunologiska problem hos hunden, alltifrån magåkommor till allergier, hudproblem och flera andra sjukdomar. Hur immunförsvaret kommer att se ut påverkas i allra högsta grad av utfodringen av den lilla valpen. För att ge ett exempel på hur stor effekt små skillnader hos valpen kan påverka den framtida hunden så tar jag upp de resultat som Slabbert och Rasa visade i  deras undersökning Early prediction of adult police dog efficiency.  De fann att det fanns ett värde att låta valpar bo kvar hos sin mor längre än 8 veckor (som är det vanliga i Sverige), och istället låta valpen bo kvar i hela 12 veckor. De tvångsavvande valpar vid sex veckors ålder och kunde finna att dessa valpar blev sjukare och inte ökade i vikt som de valpar de låtit vara kvar hos tiken tills de var 12 veckor, där avvänjningen sköttes av tiken runt sju till åtta veckors ålder. Slabbert och Rasa kunde finna en viktskillnad mellan valparna ända upp till de var sex månader gamla. Förutom värdet att låta valparna dia färdigt så kan man se det möjliga värdet i att låta valpar bo kvar hos modern ytterligare en tid längre än de åtta veckor som är den lagstadgade minimumåldern i vårat land.    
Hos uppfödaren Den späda valpens utfodring och behov handlar inte enbart om aptit och hull, utan om dess totala liv och hälsa.  Som uppfödare och ägare av en valp måste man veta att hundars matsmältningssystem är annorlunda utvecklat en vårt eget, och att de inte lika lätt kan ta hand om kolhydrater, mjölksocker och vissa proteintyper. Under de absolut första veckorna kan valpens matsmältningssystem smälta mjölksocker, och de har också ett behov av detta i form av den modersmjölk de får av tiken. Denna funktion minskar sakteliga och hunden kan snart inte, eller i alla fall bara undermåligt, smälta mjölksocker. För mycket sådana produkter kan orsaka problem för hunden i form av magbesvär.   

 



Valpen kan inte smälta olika kolhydrater alls, de enzymer som behövs för detta utvecklas senare i livet. Flera uppfödare envisas med att vid avvänjningen utfodra med födoämnen som valpen inte kan spjälka ordentligt så som mjölk och sädesprodukter. Redan där skapar man en obalans i systemet och har lagt en grund till framtida magproblem hos hunden. Valpar skall vid avvänjningen ha lättsmält animaliskt protein och fett. Äggröra, fint nymald köttfärs (lamm, nöt), kokt fisk, uppblött valpfoder, etc. Det finns mängder av alternativa födoämnen som är bra att börja avvänjningen av valpen med, men man måste dock variera foderkosten och kan inte enbart ge någon av produkterna. Det är också viktigt att den mat man ger valparna är fräsch då deras immunförsvar som sagt inte är helt uppbyggt ännu. Efter yttterligare två veckor kan man börja tillföra kolhydrater till den fasta föda som valparna får. När man börjar ge kolhydrater till valpen så skall det vara lättsmälta sådana, och det betyder att man bör använda ris. Även en liten mängd mjuka grönsaker såsom kokta morötter, broccoli eller liknande kan man tillföra. Man kan även ge lite bär eller mjuk, lätt övermogen frukt. Valpar av miniatyrras kan vara känsligare för blodsockerfall och bör stå på i huvudsak animalisk föda så länge som möjligt. Att vänta längre (än vad som är vanligt med lite större rasers valpar) med att ge dessa kolhydrater i form av torrfoder för valpar eller kolhydrater till den egna tillredda matblandningen kan rekommenderas.   Det viktigaste i valet av den kolhydratrika delen av maten till valpen är grundat i hur pass smältbar den är. Majs har exempelvis en väldigt låg smältbarhet på cirka 50-55 % och är helt olämpligt som valpmat. Vete är något bättre, men ris är i särklass den bästa kolhydraten med en smältbarhet på ca 70-75 %. Grönsaker bidrar med naturliga vitaminer och antioxidanter samt enzymer som stärker tarmfloran och kan därför med fördel tillsättas i maten.   Att börja med avvänjning i form av välling, gröt, fil eller liknande sammanställningar i form av vete, majs och mjölkprodukter är något man ofta gjorde förr i tiden. Detta är faktiskt direkt olämpligt och i strid med valpens behov, oavsett om de görs från formula, pulver eller om man gör det helt själv. Att ge ämnen som valpen endast med stor svårighet kan spjälka är direkt olämpligt då det skapar en obalans i tarmflora, men kan även orsaka andra problem för valpen. Konsekvenserna av ett sådant födoval kan uppdagas långt senare, men kan också leda till döden i blodsockerfall eller relaterade sjukdomar. Både fil och välling innehåller alldeles för lite protein och fett för att täcka valpens behov. Man behöver inte låta valpen gå ifrån modersmjölk till en ”halvfast” föda och sedan till fast, utan man bör faktiskt gå direkt till fast. Att somliga uppfödare fortfarande håller fast vid de gamla metoderna är förvisso sorgligt, men det är djupt rotat. Precis som att lagårdskatter och igelkottar skall ha mjölk, födomässigt olämpligt och onaturligt, men folk ger fortfarande dessa djur potentiellt dödlig mat i ren välvilja.  För både valpar och tik så finns det fördelar med att man börjar tilläggsmata tidigt. Att man redan vid tre veckors ålder så smått låter valparna smaka på fast föda och därigenom ge valpen god tid på sig att vänja sig och sin kropp vid annat än modersmjölk är mer skonsamt än att göra överföringen hastigare senare i valpens liv. För tiken så blir det en fördel då hon blir avlastad, och därigenom mindre slutkörd. Hon kan lägga mer tid på annat än att bara dia valparna, såsom att faktiskt ha nöje av dem.    En tik som inte vill veta av sina valpar när de är fem veckor är inte naturligt, men det förekommer tyvärr. Idealet är att tiken diar valparna, åtminstone i någon mån, fram tills dess att de är leverensklara vid 8-10 veckors ålder. En tik som inte är slutkörd och som njuter av sina valpar kommer också att låta valparna göra detta. Att låta valparna dia länge främjar trygga, glada och sociala valpar som har ett gott immunförsvar och som är redo att ge sig ut i vida världen.     

Det finns mängder av immunförsvarshöjande tillskott som man kan ge valpen från det att avvänjningen påbörjas, fisk/laxolja/polarolja med omega 3 är några exempel. Annat som man med fördel kan ge valpen är kaninmage, denna är full av goda bakterier såväl som antioxidanter. Leverblod finns det de som rekommenderar till valpen, då även detta är fullt av antioxidanter. Även mer färdiga tillskott såsom probiotika, prebiotica och colostrum, en råmjölksprodukt, kan användas till valpen. Colostrum har också en stabiliserande verkan på magen. Men viktigast är att man ger en god blandning av foderråvaror, fisk, fågel, samt olika typer av kött och grönsaker. Tillsatser är mindre viktiga om allt annat är rätt.  Att ge välling eller fil till valpar i början är alltså inget man kan rekommendera, då det inte har någon nytta och tvärtom är skadligt för valpen. Vill man ändå ge någon form av kolhydrater till en början så bör det vara i form av ris, typ risgröt, puffade ris eller liknande. Tänk dock på att valpar behöver mycket mer protein och fett än vad gröt kan ge dem. Att enbart ge torrfoder oavsett kvalitet är inte något att rekommendera då torrfoder måste innehålla en viss mängd kolhydrater för att kunna bilda kulor. Denna mängd blir för mycket kolhydrater för den unga valpen, då den som sagt inte kan smälta kolhydrater till en början. Man kan dock variera måltiderna med torrfoder med annan mer protein- och fettrik mat, ge valpen en mer naturlig kost i form av kött, ägg, fisk och annat protein och samtidigt ge en bättre start för valpen med ett mindre sterilt foder.     
Hos den nyblivna valpägaren De flesta nyblivna valpägare vill oftast ge torrfoder till sina valpar och därför försöker de allra flesta uppfödare se till så att deras valpar är vana att äta någon form av torrfoder, valpägaren bör fortsätta att ge den typen av torrfoder som uppfödaren använt ännu en tid efter flytten, oavsett om man avser byta foder i framtiden. En försiktig övergång kan påbörjas när valpen är 4-6 månader. Byter man torrfoder för snabbt kan det bli för många förändringar för valpens mage.    Som valpköpare bör man dock fortsätta att ge valpen färsk mat ytterligare en tid efter hemkomsten. Även om man enbart vill ge hunden torrfoder senare i livet och inte är intresserad av de alternativa fodertyperna (såsom Preymetoden, BARF, färskfoder, hemkokt eller liknande), så är immunförsvaret inte färdigutvecklat vid hemkomsten. Att ge färsk mat ytterligare en tid är nyttigt för immunförsvarets framtida utveckling. 

 

/Daniel Söderlind, Avelsråd i SPKK              
 
Om ni har frågor eller funderingar kring denna text går det bra att skicka ett email till: daniel@spkk.se  

  

 



 
 

Kallelse till 
Svenska Prazsky Krysarik Klubbens 

Årsmöte 2009 
 
 

Datum:  11 april 2009 
Tid: 14.00 
Plats:  Stockholm, Nacka Brukshundklubb (med reservation för ändring av lokal)  Vi hälsar samtliga klubbmedlemmar samt representanter från SKK välkomna till SPKKs årsmöte 2009. Styrelsen önskar att motioner till årsmötet samt intresseanmälan för deltagande medlem finns oss tillhanda senast 31 januari 2009.  Motioner samt intresseanmälan skickas till info@spkk.se, alternativt via post till: SPKK, c/o Weinehall, Öndered 8, 51891 Sjömarken.   Vi bjuder på fika.  Efter årsmötet kommer vi att ha ett medlemsmöte där vi bland annat går igenom RAS-dokumentet, delar ut pris till ”Årets PK 2009” och ger tillfälle att diskutera allt klubbrelaterat som ej faller inom Årsmötets ramar!  Välkomna! 

//Styrelsen SPKK ________________________________________________________________  
Dagordning: 
 1. Justering av röstlängden. 2. Val av ordförande för mötet. 3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera protokollet. 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar. 6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 7. Fastställande av dagordningen. 8. Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse. 9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust. 10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte givit till styrelsen. 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 12.  A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.        B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.       C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget. 13. Beslut om antal ledamöter samt suppleanter i styrelsen. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar. 15. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar. 16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15. 17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till klubbmötet eller som senast tre veckor innan mötet anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende skall vara skriftlig. Till ärendet skall styrelsen för behandling av klubbmöte avge utlåtande och lämna förslag till beslut. 

Resultatbarometern 2008 
 
 Med en stor utställning kvar, HUND 2008 i Stockholm, är det mycket jämnt i toppen. Det blir otroligt spännande att se vem som erövrar titeln ”Årets PK 2008”! Resultatbarometern hittar du även på hemsidan, se utställning � resultatbarometern. 
 
 

 Hundens namn Poäng 1  Poäng 2  Poäng 3  Poäng 4  Poäng 5  Summa 

1 Zeus z Vyseradskeho Podhradi 11 18 12 11 11 63 

2 Dixie z Vyseradskeho Podhradi 16 17 7 7 12 59 

3 Crille Alimak 17 12 15 5 8 57 

4 Annie z Vyseradskeho Podhradi 7 13 10 14 12 56 

5 Billy Srdicko 5 15 7 10 6 43 

6 Yasmine z Vyseradskeho Podhradi 10 13    23 

7 Cala z Vyseradskeho Podhradi 16     16 

8 Nelinka z Jeric 13     13 
 
 

Lycka till på Stora Stockholm!   

 Info från Redax: Under nästa år kommer vi att ha utrymme i PeKå för viss annonsering, t.ex kennelannonser. Information om priser etc. kommer att skickas ut via mail, och kommer även att läggas upp på spkk.se. 
 

 


