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Klubben for Sort Spids –20 år 
 
I år er det 20 år siden at Dansk Vikingehun-
deklub blev stiftet – den klub, der nu hedder 
Klubben for Sort Spids. Den stiftende gene-
ralforsamling blev holdt 6/9 1997.  
Hundene selv har lidt flere år på bagen. Vo-
res database går faktisk helt tilbage til slut-
ningen af 80'erne og i de første år var det 
ikke noget problem for Elgaard Madsen, 
som var ophavsmand til det hele, at have 
overblik over dem. Der var jo ikke så mange 
af dem, og han var selv opdrætter af de fle-
ste kuld. 
Efterhånden som antallet af hunde voksede 
og flere begyndte at få hvalpe, opstod beho-
vet for at samle alle hunde og deres ejere 
jævnligt. Foreningen blev stiftet, og sam-
lingspunktet var, dengang som nu, det årlige 
træf, hvor der dengang både var generalfor-
samling, avlsgodkendelse, kuldfremvisning 
og socialt samvær.  
Siden er generalforsamlingen og avlsgod-
kendelsen blevet skilt fra og holdes i marts. 
Kuldfremvisningen holdes stadig i forbindel-
se med træffet. 
Jeg har været med i klubben i 15 år - sam-
men med Annette, og der er sket meget i 
den tid.  
I de sidste år har vi haft en pæn medlems-
fremgang, og det er jo dejligt. Både fordi 
flere bliver engagerede i arbejdet med at 
udbrede kendskabet til racen, men også 
fordi det gavner vores økonomi. Sidste år fik 
vi således råd til at købe nye telte til træffet. 
Noget, jeg synes er rigtig dejligt i vores klub, 
er det engagement mange af vores medlem-
mer viser, både overfor klubben, men ikke 
mindst overfor deres hunde. Sort spids er en 
hund, der skal aktiveres, og det er mit ind-
tryk, at de fleste hunde går eller har gået til 
en eller anden form for træning.  
 

Sort spids er en meget alsidig hund, hvilket 
bl.a. viser sig ved at vores hunde gennem 
tiden har gjort sig bemærket i mange sam-
menhænge. Der har været redningshunde 
hos Beredskabsstyrelen og hunde i hjemme-
værnet, flere af vores hunde har opnået top-
placeringer i lydighed i DKK og andre har 
udmærket sig med at gå spor i DCH. Agility 
og dogdancing er også discipliner for vores 
hunde, og Rally-O og skolehund er aktuelle 
lige nu. Der er stor interesse for vores hunde 
og det varer sikkert ikke længe, før vi også 
har besøgs- og servicehunde i vores ræk-
ker. 
Rigtig mange medlemmer deler oplevelser 
med deres hunde på klubbens facebook-
side. Bliv endelig ved med det, det er dejligt 
at følge den glæde og begejstring, I viser for 
jeres hunde. 
Det bliver dejligt at møde både jer og jeres 
hunde til Jubilæumstræf 2017. 
 

Elisabeth Meinild,  

formand for Klubben for Sort Spids 



Referat  

Generalforsamling 2017 

1.  Valg af dirigent : Christian Birkemark 
2.  Valg af referent : Jeanette Jensen 
3.  Valg af stemmetællere : Kåre Eiersted og Hans Henrik Nielsen 
4.  Formandens beretning : Fejl i nyhedsbrev, det er 20 års jubilæum ikke 25. 
 Hundene selv har flere år på banen. De første registreringer er helt tilbage 
 fra 1988.  Men da antallet af hunde steg støt, blev foreningen stiftet. 
 Der har forrige år været en god fremgang i klubben. Dejligt at nye hunde
 ejere engagerer sig i arbejdet med og omkring Sort  Spids. 
 Sort Spids er kendt for mange ting, bla. som redningshund, jagt hund, 
 sporhund og skolehund. 
5. Avlsudvalgets beretning : Avlsdatabase går tilbage til 1988. Alle kuld 
 vigtige. Sidste år var der 3 kuld hvalpe.  
 Der er lange udsigter til at blive godkendt i DKK, da vi stadig er for få hunde 
 i Danmark. 
6.  Kassererens beretning, herunder fastsættelse af kontingent : Der er 
 kommet færre indtægter ind på kontingenter. Dette skyldtes ikke færre 
 medlemmer, men at der ikke er brugt energi på at ringe ud til alle, der ikke 
 har betalt. 
 Der er købt et nyt telt, hvilket var meget tiltrængt. Dette har givet et  mindre 
 underskud. Regnskab er godkendt. 
 Kasserer foreslår at kontingent fortsætter uændret : godkendt 
7.  Behandling af indkomne forslag: ingen indkomne forslag 
8.  Valg af bestyrelse og suppleanter, på valg er:  
 bestyrelsesmedlemmer  Grethe Birkemark  
  Jeanette Jensen  
  Martin Mühlendorph  
  Mette Eiersted ( modtager ikke genvalg)  
 
 suppleanter: Eva Christensen  
  Mette B. Jensen (modtager ikke genvalg) 
  Bente Halkier  
  Marie Louise Juul Jensen 
 
 alle blev godkendt af forsamlingen 
9.  Valg af revisor  Mette B. Jensen (modtager ikke genvalg) 
    Christian blev valgt  
10.  Valg af revisorsuppleant  Thomas Oksen  
    Thomas blev valgt 



11. Valg af avlsudvalg, på valg er:  
   Annette Schmidt-Mogensen , modtager genvalg  
   Elisabeth Meinild, modtager genvalg  
   Grethe Birkemark (modtager ikke genvalg) 
   Hans Henrik Nielsen blev foreslået  
 
 Alle blev godkendt og valgt af forsamlingen 
 
12.  Valg af træfudvalg:  Træfudvalget består af bestyrelsen, som kan indkalde  
 ekstra hjælpere. Vi modtager gerne tilsagn fra interesserede  medlemmer.  
 
 Generalforsamlingen opfordrer til at deltage forberedelserne i forbindelse med vor 
 træf, om det er sponsorater, ideer, eller lignende... Alle ideer er meget velkomne  
 
13.  Eventuelt.  

Hvor vil vi hen med racen? Farvede hvalpe. 
De farvede hunde er meget populære, det fastholdes at den ene avlspartner 
skal være sort, så vi stadig har den sorte som dominerende farve. Det skal 
fremhæves som argument for at racen stadig kaldes sort  spids, evt. sort 
dansk spids. 

Hvis der er interesse for det, fortæller EM lidt om farvegenetik. 

Spændende gennemgang af farve-genetik. 

Spørgsmål til farverne fra Elsemarie: det gamle navn "Dansk Vikingehund", 
var et super godt navn .. mere passende, eftersom der er godkendt flere far-
ver inden for racen.  

DKK kan ikke komme på tale, hvis vi skifter navn. Men hvis vores race bliver 
interessant nok, kunne det alligevel komme på tale. Forslag til at navnet kom-
mer op til debat de næste års tid, og et evt. skift af racenavn, kan ændres til 
næste generalforsamling. 

En god debat omkring navnet på racen - Sort Spids, Dansk Vikingehund, Nor-
disk Spids .. 

Avlsudvalget tilbyder kursus for kommende opdrættere. : Kontakt Annette el-
ler Elisabeth. 

Gebyr for ny stambog (EM)   

Der opkræves 100 kr for en ny stambog, hvis man mister den der blev udleve-
ret ved hvalpekøb. 

Varig avlsgodkendelse af hunde manglende P1. 
Klubben har accepteret at manglende P1 ikke har betydning for avlen. Derfor 
ophæves restriktioner på denne baggrund. 

 

Der opfordres til at indsende billeder af jeres hunde. Der skal laves en ny plakat for klub-
ben. Der bliver trukket lod om 3 flasker rødvin, blandt de udvalgte billeder. Lodtrækning 
finder sted på træf til september. 



Info vedr. træf 

Ved vores træf kan der forudbestilles sandwich kr. 30. Der kan vælges mellem 
ribbensteg / steg af okse / skinke-ost / æg-rejer. Ønskes en salat til, er prisen i 
alt kr. 50. 

Maden forudbestille på  sortspids@birkemark.dk og betales i cafeen.  

Der er også mulighed for at købe pølser, pomme frites og drikkevarer i cafeen. 

 

Der vil i år være et orienteringsløb med forskellige opgaver sat op rundt om på 
pladsen. Alle kan få et løsningsskema og så gå rundt og løse i det tempo og på 
den tid det passer dem. Der vil være præmier til de 3 bedste. Vinderne oplyses 
ved kaffen. 

 

Vi prøver noget andet nyt i år et pølseløb kalder vi det. Det vil bestå af forskelli-
ge opgaver som især menneskerne skal klare! Alt bare for sjov. 

 

Irini vil komme med en opvisning sammen med Felix. Det er jo altid en fornøjel-
se at se deres fine samarbejde. 

 



 9.30  Indskrivning 
 
10.00 Velkomst 
10.10 Avlsgodkendelse og kuldfremvisning.  
 
11.30 Gruppebillede 
 
11.45  Frokost - og en anderledes skønhedskonkurrence 
 
12.30  Opvisning v. Felix og Irini  
 
12.50 Hund og barn 
 
Orienteringsløbet foregår under hele arrangementet. 
 
14.00 Kaffe - og kåring af vindere i orienteringsløb og  
 skønhedskonkurrence  
 
Bestyrelsen ser frem til en dag med skønne hunde og deres ejere! 

Jubilæums træf 2017 

Søndag d. 10. september 



Avlsgodkendelse 

Følgende hunde blev før generalforsamlingen avlsgodkendt.  

155: Tora efter Alvin og Selena 

156: Alba efter Alvin og Selena 

157: Lykkens Kenta Oscarsøn efter Oscar og Isa 

158: Lykkens Kaiser Oscarsøn efter Oscar og Isa 

 

 

Næste avlsgodkendelse finder sted til vores årlige træf i september. 



Ligesom klubben i år har 20 år på bagen, 
så er det også 20 år siden, at den sidste 
norske buhund blev indkøbt og siden 
brugt i avlsarbejdet med sort spids. 
Hunden hed Ecco, og han beskrives i det 
første klubblad fra 1997. Han er sort med 
lidt hvidt på brystet, og han er ud af en 
slægt med "eksteriørmæssigt pæne hun-
de med et pragtfuldt gemyt". 
Vores avlsdatabase går helt tilbage til 
1988 og så vidt jeg kan se, er Ecco sidst 
blevet far til et kuld i år 2000. Dvs. de 
sidste 17 år har vi kun brugt hunde fra 
egne rækker. Selvom vi har en lille be-
stand er det - via et meget kontrolleret 
avlsarbejde - lykkedes os at undgå både 
indavl og arvelige sygdomme. 
 
Vi opfordrer alle hvalpekøbere til at mø-
de både til kuldfremvisning og senere 
avlsgodkendelse. Vores håb er jo, at de 
vil gå ind i avlsarbejdet. For tævernes 
vedkommende vil bare et kuld være vær-
difuldt for racen, så når vi sælger vores 
hvalpe, er det vigtigt, at informere hval-
pekøberne grundigt om klubbens avls-
program. 
 
Sidste år blev der født 3 kuld, som vi for-
håbentlig får fornøjelsen af at se til efter-
året, når vi holder jubilæumstræf. 
I maj måned fik Snif 7 hvalpe med Thor 
som far. Der var 5 sorte og 2 vildtfarvede 
hvalpe i kuldet. 
Derefter fik Jara, som selv er brun, 5 
hvalpe i september måned. Felix er far til 
hvalpene, og der var 3 lyse og 2 sorte i 
kuldet. 
Og endelig blev Dina mor til 7 hvalpe 
med Alvin som far. Her var der en lys 
hvalp i kuldet, resten var sorte. 
 
For få år siden vedtog vi at tillade at bru-
ge andre farver end sort i avlsprogram-
met.  

For at få en forståelse af konsekvenser-
ne for det, har jeg forsøgt at sætte mig 
ind i, hvordan arvegangen er med hen-
syn til farverne hos vores hunde, og jeg 
vil meget gerne fortælle uddybende om 
det senere. 
Jeg mener dog ikke, at det er et problem 
at bruge flere farver, blot vores udgangs-
punkt stadig er at fremavle den sorte. Og 
det betyder, at avlsudvalget skal være 
endnu mere grundig ved udvælgelsen af 
avlspartnere. Fx at man ikke bruger den 
samme han/tæve kombination igen, hvis 
der har været lyse, brune eller vildtfarve-
de hvalpe i et kuld. 
 
Jeg håber, at flere medlemmer vil gå ind 
i avlsarbejdet, med andre ord: Få nogle 
hvalpe!  
Det har lange udsigter med at få racen 
anerkendt af DKK, idet der stadig er for 
få individer i vores race.  
Vi må derfor blive ved med at promovere 
os og fortsætte med at lave nogle gode 
og sunde hunde. Og det må I hjælpe os 
med. 
 

Elisabeth Meinild 
formand for avlsudvalget 

 
 
 

Beretning fra avlsudvalget 



Friggas ordensregler v. træf 

Endelig er det tid til træf. Så skal vi mødes, snak-
ke ,hygge og ha´ det sjovt. 

Men nu skal vi jo være mange sammen, så vi må 
hellere få lidt regler tisset på plads.  

Først og fremmest, husk at jeres mennesker er 
nervøse og let bliver utrygge i fremmede omgivel-
ser, lige meget hvad de lader som om. Det er vel 
forståeligt, så få sanser de har. Men det betyder 
vi skal have dem i snor hele tiden. Og ikke de 
der, ellers praktiske men desværre alt for korte 
fleksliner. De tobenede kan jo ikke koncentrere 
sig om at følge os, og så har vi balladen. Pludse-
lig kan de ikke se os og så får de viklet snoren 
om de andre menneskers ben. Det er noget men-
nesker kan blive ret sure over. Især hvis de har 
bare ben.  

Og så er der lige den der irriterende vane de har 
med at fjerne nogle af vores bedste duftbeske-
der. Men de skal, det siger min mor, og hun er nu 
hyggeligst når hun får sin vilje. Så har de ikke 
fået poser med, så hænger der nogen der er helt 
gratis. 

Lad os nu bare indrømme det, det er jo ikke alle 
vi gider snakke med – vel? Mennesker er ikke 
spor anderledes. Helt fortroligt bare mellem os, 
jeg har hørt min tunge ende (altså min mor) snak-

ke om en ferie, hvor hun fik solbriller på og 
solskygge helt i panden, hvis hun hørte en hun 
kaldte bilsælgeren være i nærheden. Tilbage til 
emnet, hvis vi ikke gider snakke, så lad lige men-
neskerne holde afstand. De skal jo ikke ligefrem 
tvinge os for tæt på hinanden. Men har vi lyst til 
at snakke så siger vi det da bare til menneskerne 
og så er det helt i orden. 

Menneskerne har, forhåbentlig, dybe lommer, det 
er selvfølgelig helt i orden at få dem tømt. Men 
ikke med en håndfuld bidder på jorden når vi er 
mange. For helt ærligt, vi vil jo alle have fat i 
dem, så kan man godt blive lidt hidsig, og det er 
altså rigtigt synd, hvis nogen bliver bidt. 

Menneskerne kan hente mad i cafeen. Der må vi 
ikke komme. Så må vi jo bare sørge for store 
smagsprøver af det de henter.  

Lige en ting mere om mad. Nogen hunde kan 
ikke tåle alt, så ikke fodre hunden uden at spør-
ge. Det er jo ikke sjovt at klø eller blive syg .( Den 
regel tvang in mor med ) 

Den vigtigste regel er selvfølgelig, at vi skal hyg-
ge og lege sammen med vores mennesker og 
alle de andre to og firbenede der møder op. Kom 
endelig alle sammen. Det bliver HUNDESJOVT. 



Af Annette Schmidt-Mogensen 

Den sorte spids har i modsætning til mange 
andre, især mindre, racer en lang løbetid - ofte 
er løbetiden på ca. 3-5 uger. Jeg har stort set 
aldrig oplevet en sort spids, som kun har blødt 
i 14 dage, dvs. at en lang løbetid ikke er ens-
betydende med sygdom.  

Jeg ønsker at fortælle om dette, da jeg vil for-
hindre, at unge tæver bliver steriliseret i den 
tro, at det er unormalt, og at deres hund er syg, 
fordi den bløder længe. Det er normalt for en 
sort spids. Vores gamle Mirah har næsten altid 
været i løbetid i ca. 4 uger. Det har så også 
betydet, at hun har præsteret at være højløbsk 
på 28.-31.-dagen, og det gav hvalpe. Så alt var 
helt i orden og naturligt. Både Isa og Jara kom 
også i løb første gang lige inden deres 1-års 
fødselsdag, og de fik også en meget lang løbe-
tid. Hele perioden trak ud til langt over 5 uger. 
Isa blev i sin tid undersøgt af dyrlæge og fun-
det fin og i orden, og der er ingen unormale 
forhold at finde i hendes mave/underliv. 

Der kan også være store udsving på hyppighe-
den af løbetiderne, og på hvornår tæverne går 
i løb første gang. Men oftest er tæverne 8-12 
mdr., når de kommer i deres første løbetid. 
Mine tæver har været i løb mellem hver 9.-12. 
måned derefter.  

Der kan så ca. 2 mdr. (den tid en drægtighed 
normalt varer) efter en løbetid komme en falsk 
drægtighed. Mirah har flere gange været falsk 
drægtig, selv om hun ikke har været i nærhe-
den af en hanhund.  

Falsk drægtighed eller pseudo-drægtighed gi-
ver tæven nøjagtigt de samme ’symptomer’/
tegn, som hvis hun var reelt drægtig. Bugom-
fanget kan øges, mælkekirtlerne kan blive 
spændte og mælkefyldte samt adfærden vil 
ændres til bl.a. at grave i kasser og tæpper og 
bygge rede. Mange vil samle bamser og andet 
sammen, som om det er små hvalpe, de pas-
ser på. De kan blive mere sultne og begynde 
at tigge mere mad i troen på, de skal sørge for 
hvalpe. Nogle kan efter nogle dage, hvor der jo 
ikke kommer nogle hvalpe, blive lidt triste. De 
oplever det sandsynligvis, som om de har mi-
stet noget, samtidig med de har alle moderin-
stinkter i højeste alarmberedskab. 

Mirah slikkede sig den ene gang så meget på 
maven, selv om vi har stoppet hende i et væk, 
at mælken nærmest løb af hende, når hun lå 
ned. Jeg tog til dyrlæge med hende, for jeg var 
bange for, at hun kunne risikere en betændel-
se i mælkekirtlerne. Jeg fik Galastop-dråber til 
hende, som hun fik over sin mad en gang om 
dagen i en uge. Galastop går ind og bremser 
tilstanden, og mælken forsvinder ret hurtigt. 
Heldigvis var der ikke tegn på betændelse end-
nu, så vi kom af sted i tide.  

Mange tæver kommer meget hurtigt over det af 
sig selv, så det er ikke farligt at være falsk 
drægtig. Men i tilfældet her med Mirah, hvor 
mælkebaren var så spændt, var det fornuftigt 
at bremse det, når der jo ikke var nogle hvalpe 
til at tage fra. 

Vi fjernede hele tiden bamser fra Mirahs kasse, 
så hun ikke blev bestyrket i troen på, hun hav-
de hvalpe. Vi gik ture med hende og behandle-
de hende som altid. Hun blev ikke pylret om, 
selv om vi syntes, det var synd for hende. Vi 
gjorde, hvad vi kunne for netop IKKE at be-
kræfte hende i, hun havde hvalpe.  

Jeg har oplevet falsk drægtighed flere gange, 
og flere gange er jeg blevet grundigt snydt, 
fordi tæven har været parret/insemineret. Især 
fordi disse tæver så også er blevet fodret efter, 
at de reelt skulle have hvalpe. Med Mirah var 
det anderledes, for jeg forventede ikke hvalpe. 
Dermed havde hun ikke taget meget på, men 
alligevel ændrede hun mavefacon, så bugen 
hang lidt mere.  

Falsk drægtighed har for naturhundene tjent et 
fantastisk formål; at de kunne tage over, hvis 
en tæve i kuldet gik til ved eller efter en fødsel. 
Dermed kunne den falsk drægtige tæve give 
mælk til de moderløse hvalpe, og flokken blev 
sikret overlevelse og fortsættelse.  

Nu hvor vi har oplevet tæverne på nærmeste 
hold i en flok i mange år, ser vi også ofte, at 
tæverne på sigt kommer i løbetid ret efter hin-
anden. Det understøtter så processen med 
den falske drægtighed, for når flokken følges 
ad i en cyklus, så kan det være med til at sikre 
flokkens overlevelse. 

 

Om den sorte spids´løbetid og  

falsk drægtighed 



Kontingent 

 
Har du husket at indbetale kontingent for medlemskab ?  
 
Kontingent 

Et års medlemskab følger kalenderåret, således at kontingent sædvanlig-
vis betales i januar. Kun medlemmer med betalt kontingent har stemmeret 
til generalforsamlingen. 

  
OBS! 

Kasserer er Martin Mühlendorph, bankkonto / reg. nr. 2375 kkonto nr. 
3496698028 

Betaling kan også ske via MobilePay til 20 55 46 13 

  

Husk at oplyse navn og adresse ved indbetaling. Et års kontingent 
koster 150 kr. 

Jubilæum 

 
I anledning af vores 20 års jubilæum vil vi få trykt en ny plakat.  
En der viser vores dejlige hunde i alle landets forskellige former 
for natur, og i hjemmet sammen med deres mennesker.  
Vi vil også meget gerne have billeder, der illustrerer hvor længe 
spidsen har været en del af vores hverdag. Så find kameraet 
frem og lad os få fotos af hunde ved stendysser, vikingesteder, 
ved gamle gårde eller… ja bare lad fantasien råde.  
 
Sjove billeder, søde billeder alt vil glæde os. Send billederne til 
sortspids@birkemark.dk. Jeg sætter tre flasker på højkant og 
trækker lod mellem de billeder vi bruger. 

 
Plakaten vil blive præsenteret til træffet.  



 
Udmeldelse af Klubben for Sort Spids: 
 
Navn:  _______________________________________________________________________ 
 
Adresse:  _____________________________________________________________________ 
 
Hunds navn (evt.):  _____________________________________________________________ 
 
Årsag:  _______________________________________________________________________ 
 
Sendes til kasserer Martin Mühlendorph, Bøjdenvejen 45, 5772 Kværndrup  
   eller på email: mjmsmilla@yahoo.dk 

Kontakt oplysninger : 

Elisabeth Meinild Tøltevej 9 Tølløse 4340 elisabeth@meinild.net 

Grethe Birkemark Gyvelvej 17  Slagelse 4200 sortspids@birkemark.dk 

Annette Schmidt-Mogensen Hannesborgvej 6 Ullerslev 5540 lykkensspidser@gmail.com 

Hans Henrik Nielsen Krengerupvej 84B Tommerup 5690 hanse.folkvang@gmail.com 

Martin Mühlendorph Bøjdenvejen 45 Kværndrup 5772 mjmsmilla@yahoo.dk 

Charlotte Fischer Vesterparken blok 6. 1. 38 Ringe 5750 sortspids@gmail.com 

Jeanette Jensen Lønnehøj 5, st.tv. Sorø 4180 jeanette@chrisjensen.dk 

Velkommen til alle nye 

hvalpe-ejere 

Medlemskab i Klubben for Sort  Spids er gratis det første kalenderår. 
Herefter koster det den beskedne sum af kr. 150,00. 

Vi mener det er vigtigt at støtte op om racen og klubbens arbejde.  

Dette kan bla. gøres at deltage i avlsarbejdet og møde op til kuldfrem-
visning til årets træf, som er i september. Samt at få sin hund avlsgod-
kendt., når den er ca. 2 år. 

 

Bestyrelsen ser frem til et god samarbejde med alle nye hvalpe-ejere 



 
Har du gode billeder, en sjov historie 
eller lignende, så send en mail, og det 
kan bruges i klubbladet. 
 
Alt, der bringes på facebook, er med 
risiko for at blive benyttet.   
 
Alt er velkomment. 
 
 
Jeanette Jensen 
 

Formand 

Elisabeth Meinild 

elisabeth@meinild.net 

Ansvarlig for klubblad 

Jeanette Jensen 

jeanette@chrisjensen.dk 

I Klubben for Sort Spids gør vi 

et stort arbejde for at avle 

sunde hunde, og vi kan kun op-

fordre ejere af Sorte Spidser 

til at støtte op om vores avls-

arbejde, så vi kan komme et 

skridt videre med racen. 

Klubblad 

www.sortspids.dk 


