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Sort spids
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Nyt fra Bestyrelsen
Der har været en del snak om
“farvede” hunde, både på facebook og
i andre sammenhænge. “Hvorfor kalder I det en sort spids, når den ikke er
sort?” “Skal vi ændre racens navn?” og
mange andre spørgsmål er blevet stillet.
For få år siden vedtog vi på generalforsamlingen at de lyse, vildtfarvede og
brune hunde kunne indgå i avlen, hvis
blot avlspartneren var sort. Årsagen
hertil var, at vores race stadig er en ret
lille bestand, og at vi har brug for så
stort genmateriale som muligt for at
kunne videreføre den.
Der er efterfølgende blevet født lidt flere farvede hvalpe end tidligere, men da
den sorte farve er dominerende, vil der
også fortsat fødes sorte hvalpe. De
farvede hunde er meget populære, og
det er jo dejligt. Men vi skal passe på!
I Møllers hundebog fra 1887 står der
bl.a.: “Linné omtaler i 1700-tallet 36
hunderacer, bl.a. Spidshunden med
det latinske navn Canis Pomeranus.
Der gives tre farver af den, den hvide,
den sorte og den grå Spidshund.”
Der står også en masse andet, men
det fortæller jeg mere om ved generalforsamlingen. ;-)
Da DKK i sin tid besluttede sig for at
genetablere racen, fokuserede de udelukkende på den hvide spids, som i de
sidste 200 år havde været den mest
populære.

Man glemte alt om den grå og den sorte variant.
Og det var vist også det, der skete i
forrige århundrede. De hvide hunde
blev så populære, at man udelukkende
avlede på dem, og derfor forsvandt de
andre typer.
For at undgå at denne fejltagelse gentager sig, vil jeg opfordre til, at det
fastholdes at den ene avlspartner skal
være sort, så vi stadig har den sorte
som dominerende farve og dermed
bibeholder muligheden for flere farver.
Hvis dette er “sort snak” så kom til generalforsamlingen. Jeg vil prøve at forklare sammenhængen, så alle kan forstå det!
Mvh. Elisabeth Meinild, formand for
klubben for sort spids.

.

Avlsgodkendelse og Generalforsamling i
Klubben for sort Spids
Søndag d. 5. marts 2016
Avlsgodkendelse, fællesspisning og generalforsamling afholdes i Birkende
Boldklubs lokaler, Hans Tausensgade 35 a, Birkende, 5550 Langeskov, Fyn.
Program for dagen:
ca kl 9.00 - 12.00 Avlsgodkendelse
Hundene bliver indkaldt når tid er, men hvis du
mener din hund skal til avlsgodkendelse, kan du kontakte
avlsudvalget ( v. Elisabeth Meinild)
For at kunne fortsætte avlsarbejdet på tilfredsstillende vis,
er det nødvendigt at flere parringer gennemføres med
avlshunde fra flere grene. Din hund kan være en vigtig brik
i dette spil.
kl 12.00

Frokost
Frokosten koster kr. 60,
tilmelding senest 22.02 2017, via sms på mobil 2449 6892,
tilmelding er bindende

kl 13.00

Generalforsamling

Avlsgodkendelse:

Se gerne om avlsgodkendelsen på klubbens hjemmeside: www.sortspids.dk.
De, der skal til avlsgodkendelse, modtager en særskilt indbydelse. Alle til avlsgodkendelse vil få besked om mødetid. Ved tvivlsspørgsmål, kontakt Elisabeth
Meinild, e-mail: elisabeth@meinild.net, tlf 5918 6788.
Der er ikke andre aktiviteter om formiddagen end avlsgodkendelsen. Det er
hensigtsmæssigt, at det kun er de hunde, der skal til avlsgodkendelse, der
møder op. Øvrige hunde tages med på eget ansvar og må ikke forstyrre avlsgodkendelsen. Kun hunde til avlsgodkendelse må opholde sig i bedømmelseslokalet.
Flexline og sele må ikke bruges ved bedømmelse af hunden.

Generalforsamling
Dagsorden:
1.

Valg af dirigent.

2.

Valg af referent.

3.

Valg af stemmetællere.

4.

Formandens beretning.

5.

Avsludvalgets beretning.

6.

Kassererens beretning, herunder fastsættelse af kontingent.

7.

Behandling af indkomne forslag

8.

Valg af bestyrelse og suppleanter, på valg er:
bestyrelsesmedlemmer

Grethe Birkemark
Jeanette Jensen
Martin Mühlendorph
Mette Eiersted ( modtager ikke genvalg)

suppleant

Eva Christensen
Mette Brandenburg Jensen
Bente Halkier

9.

Valg af revisor

10. Valg af revisorsuppleant

Mette B. Jensen
Tom Oksen

11. Valg af Avlsudvalg, på valg er: Annette Schmidt-Mogensen , modtager genvalg
Elisabeth Meinild , modtager genvalg
Grethe Birkemark
12. Valg af træfudvalg: Træfudvalget består af bestyrelsen, som kan indkalde ekstra
hjælpere. Vi modtager gerne tilsagn fra interesserede medlemmer.
13. Eventuelt.
Har du forslag til behandling på generalforsamlingen, skal det være os i hænde senest
den 22.02. Forslag kan sendes på mail på Elisabeth@meinild.net

Træf 2017
Klubben har 25 års jubilæum, så vi håber på stor deltagelse. Vi
ser frem til en festlig dag med mange sjove aktiviteter for både
hunde og mennesker. Vi har allerede nogle ideer, men modtager
også gerne forslag fra medlemmerne. Som altid har vi brug for
hjælpere på træffet.

Årets træf og kuldfremvisning forventes afholdt i og ved Birkende
Boldklub igen søndag d. 10. september.

Kontakt oplysninger :

Elisabeth Meinild
Grethe Birkemark
Annette Schmidt-Mogensen
Hans Henrik Nielsen
Mette Eiersted
Charlotte Fischer
Jeanette Jensen

Tølltevej 9
Gyvelvej 17
Hannesborgvej 6
Nederballevej 3
Østerbakken 10
Vesterparken blok 6. 1. 38
Lønnehøj 5, st.tv.

Tølløse
Slagelse
Ullerslev
Harndrup
Tune
Ringe
Sorø

4340
elisabeth@meinild.net
4200
sortspids@birkemark.dk
5540 lykkensspidser@gmail.com
5463 hanse.folkvang@gmail.com
4030
mette@eiersted.net
5750
sortspids@gmail.com
4180
jeanette@chrisjensen.dk

Udmeldelse af Klubben for Sort Spids:
Navn: _______________________________________________________________________
Adresse: _____________________________________________________________________
Hunds navn (evt.): _____________________________________________________________
Årsag: _______________________________________________________________________
Sendes til kasserer Mette Eiersted, email: mette@eiersted.net eller
Mette Eiersted, Østerbakken 10, 4030 Tune

Jubilæum
I anledning af vores 25 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.

Kontingent
Har du husket at indbetale kontingent for medlemskab ?
Kontingent
Et års medlemskab følger kalenderåret, således at kontingent sædvanligvis betales i januar. Kun medlemmer med betalt kontingent har stemmeret
til generalforsamlingen.
OBS!
Kasserer er Mette Eiersted, bankkonto i Nordea: 2375 3496698028.
Betaling kan også ske via MobilePay til 28111815.
Husk at oplyse navn og adresse ved indbetaling. Et års kontingent
koster 150 kr.

Valg:
Martin Mühlendorph stiller op.
Grethe, Annette, Jeanette er på valg i bestyrelsen og modtager genvalg
Mette B. Jensen er revisor siden sidste år, Thomas Oksen er revisorsuppleant

Mette Eiersted, kasserer, er på valg og modtager ikke genvalg.
Grethe er på valg i avlsudvalget.

Avlsgodkendelse
Som sædvanlig afholder vi avlsgodkendelse i forbindelse med generalforsamlingen.
Der er i år indkaldt 8 hunde og avlsgodkendelsen finder sted om formiddagen i tidsrummet 10.00 -12.00.
Sort spids er stadig en " lille" race og der er desværre ikke blevet født så mange hvalpe som ønsket i de sidste år.
For at sikre en tilstrækkelig genpulje, er det nødvendigt at flere parringer gennemføres med avlshunde fra flere grene, og din hund kan være en vigtig brik
dette spil.
Vi håber derfor, at alle medlemmer vil støtte op om klubbens avlsprogram, så vi får
flere hunde med i avlsarbejdet.
De indkaldte hundes ejere får nærmere besked om mødetidspunkt, når alle tilmeldinger er modtaget.
Tilmelding senest 22. februar 2017
til

Elisabeth Meinild, Tøltevej 9, 4340 Tølløse.
Tlf. 28 71 71 95
Email: elisabethmeinild@gmail.com

Klubben har lavet pjecen ”Hunden skal til avlsgodkendelse”, som oplyser om,
hvad der sker ved avlsgodkendelse, og hvordan man kan forberede sig. Pjecen ligger på klubbens hjemmeside www.sortspids.dk
Kontakt evt. avlsudvalget for flere oplysninger.

I Klubben for Sort Spids gør vi
et stort arbejde for at avle
sunde hunde, og vi kan kun opfordre ejere af Sorte Spidser

Formand
Elisabeth Meinild

til at støtte op om vores avls-

elisabeth@meinild.net

arbejde, så vi kan komme et
skridt videre med racen.

Ansvarlig for klubblad
Jeanette Jensen
jeanette@chrisjensen.dk

www.sortspids.dk

Klubblad
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

