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A U G U S T  2 0 1 6  

Så er træffet lige om hjørnet! Vi glæder os til at se jer til en familie-
hundedag - som sædvanlig ved Birkende Boldklub.  
Der er indkaldt 2 kuld til fremvisning og 6 hunde til avlsgodkendelse, 
men vi håber selvfølgelig også på stort fremmøde fra alle jer andre. 
Ligesom sidste år vil Irini give opvisning og lynkursus i Rally-lydighed 
og der vil som sædvanlig være tombola med mange præmier. Hvis I 
som medlemmer har lyst til at sponsere tombolaen - eller har kontakt 
til sponsorer - modtager vi med bidrag med glæde. Kontakt Annette 
Schmidt-Mogensen herom. 
Vi vil i år tage en gammel tradition op til træffet, nemlig barn/hund ak-

tiviteten. Det er ikke en konkurrence, men en 
opfordring til at vise, hvad man som barn kan 
med sin hund. Det behøver ikke at være noget 
helt vildt; det er den positive kontakt mellem 
barn og hund, det drejer sig om. Der vil være 
en lille præmie til alle deltagere.  
Alle tilmeldinger til Grethe Birkemark, enten 
på tlf. 2449 6892 eller på mail: sort-
spids@birkemark.dk  

 .  
Klubben har i år købt 2 nye telte med klublogo, dem vil der også væ-
re premiere på ved træffet! 
Og sidst, men ikke mindst, sørger Birkende Boldklub for, at vi alle 
kan få en sandwich til frokost til en pris af 35 
kr. De kan forudbestilles hos Grethe. Der kan 
også købes øl, vand, kaffe og kage. 
 
Vi glæder os til en forhåbentlig dejlig og hyg-
gelig dag med vores dejlige hunde. 
 
På gensyn - Elisabeth Meinild,  
formand for Klubben for Sort Spids 



Sæt X i 

kalenderen, kom 

til en hyggelig dag  

og mød andre, der 

holder af denne 

skønne race. 

Dagens Program 

Hundetræf 2015 

Vi glæder os over at kunne invi-
tere jer og jeres hunde til det 
årlige træf i Birkende Boldklub. 
Her er de faciliteter, vi har brug 
for og god plads til aktiviteter og 
samvær både ude og inde. 
Antallet af aktiviteter vil igen i år 
være på et niveau, så alle får tid 
til og mulighed for at koncentre-
re sig om de dejlige sorte spid-

ser og får tid til den gode hun-
desnak med bestyrelsen og hin-
anden. 
Vi vil atter etablere en simpel 
indhegning, hvor der vil være 
plads til et begrænset antal hun-
de, der kan løbe frit under deres 
ejeres opsyn. Det vil være på 
den enkelte ejers eget ansvar. 

ved Birkende Boldklub,  
Hans Tausensgade 35 a, Birkende, 5550 Langeskov 
 

Søndag d. 11. september 2016 kl. 10.00-14.30 

10.00  Indskrivning 
 

10.30   Velkomst 
 

10.40  Pladsen åbner 
  Kuldfremvisning 
  Avlsgodkendelse 
  Rally-lydighed 
  Tombola  
  Barn / hund aktivitet 
   
  Frokost, samvær og hygge 
Mad og drikkevarer kan købes i boldklubbens cafeteria 
 
 
13.15  Årets opdrætter – pokaloverrækkelse 
 

13.45  Lodtrækning af hovedgevinst (tombola) og  
  afslutning 
 



Kuldfremvisning kl. 10.40 

Avlsgodkendelse kl. 11.15 

Rally-lydighed  -   

Et tilbud om at arbejde med din hund 

Hvordan udvikler racen sig? 
Ved kuldfremvisningen ind-
kaldes alle hvalpe fra 2015 
sammen med deres forældre.  
Det er vigtigt, at så mange 
som muligt deltager af de 
omfattede hvalpe. Opdrætte-
ren samler selv tilmeldingen 
til kuldfremvisningen, men 
frokost og træftilmelding skal 
ske til Grethe Birkemark på 
sortspids@birkemark.dk eller 
tlf. 24496892.  

Selve kuldfremvisningen er 
gratis.  
Hvorfor er det så vigtigt at 
komme?  
Vi får ved kuldfremvisningen 
en enestående mulighed for 
at vurdere hele kuldet samlet 
sammen med forældrene, og 
de informationer, som det gi-
ver, er med til at præge den 
fremtidige avl. 

For at kunne fortsætte avlsarbejdet 
på tilfredsstillende vis, er det nød-
vendigt at flere parringer gennem-
føres med avlshunde fra flere gre-
ne. Din hund kan være en vigtig 
brik i dette spil. Formanden for 
avlsudvalget, Elisabeth Meinild 
indkalder de aktuelle hunde. Hvis 
du mener, din hund skal til avls-
godkendelse, bedes du kontakte 
hende.  

Elisabeth Meinild og Poul Møller 
vil stå for bedømmelsen både 
ved Kuldfremvisning og Avlsgod-
kendelse. 
Under bedømmelsen af hun-
dene er det vigtigt, det kan 
foregå i rolige omgivelser, så 
hvis I gerne vil se, hvordan 
det foregår, beder vi jer holde 
god afstand, så det ikke for-
styrrer hunden og dommer-
ne. 

Fra ca. kl. 10.40 tilbyder vi jer undervisning i rally-
lydighed: I kan under Irini P. Veilers kyndige instruktion 
prøve denne disciplin med jeres hunde i løbet af dagen. 
Det er basal træning, så alle kan være med. 



Husk at støtte   
Birkende Boldklub, 
benyt deres Cafeteria. 

Tombola 

Frokost 

Birkende Boldklub vil lave for-
skellige sandwich til kr. 35,00/
stk. Vær venlig at bestille forud 
af hensyn til indkøb. 
Bestil hos Grethe Birkemark, 
senest onsdag d. 7. september, 
på sortspids@birkemark.dk eller 
tlf. 24496892. 
Der vil også være salg af det 
normale udvalg i klubhuset. Der 
betales for maden i klubhuset. 

 
Under hele arrangementet kan 
der købes øl og vand til rimelige 
priser i boldklubbens cafeteria. 
 
Medbring selv havestole mm., 
der er god plads på sportsplad-
sen. 

Når pladsen åbner, kan du købe lodder i klubbens 
tombola. Der er frit valg på alle hylder i år, bare du 
har et gevinstlod.  
 
Gem dine nitter, for ved 10 nitter får du et lod til 
hovedpræmien, som udtrækkes 13.45.  



Hundens Jagtmark 

 

 
På et mindre areal har vi lagt en række 
pakker ud. Lad jeres hund finde lige den 
pakke, der skal være jeres. Det er et lotte-
ri, hvor alle vinder. Kr. 20 for hver søgetur. 
Pengene går selvfølgelig til foreningen. 

Årets opdrætter 

Fælles afslutning 

Igen i år har vi valgt,  fælles afslutning med gratis kaffe og kage 
for klubbens medlemmer. Vi bestræber os på at mødes kl. 13.45, 
hvor der er lodtrækning om hovedpræmie,  hvorefter pladsen 
pakkes ned og lukker.  
Der kan sikkert godt bruges en hånd til at bære eller andet, når vi 
stopper ;) 
 

Kl. 13.15 overrækker avlsudvalget pokal til 
årets opdrætter. 



En lille opfordring til jer alle. 
 
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. 
 
Glæder mig til at hilse på jer alle til vores 
Hundetræf, søndag d. 11. september. 
 
Jeanette Jensen 
 

Formand 

Elisabeth Meinild 

Tlf. 5918 6788 

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 

Felix 

www.sortspids.dk 


