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Formandens beretning 2016
Formandens beretning 2016 i Klub- racens bestand oppe, endsige øge den.
Der er pt. 3 på hvalpelisten, som tålmoben for Sort Spids v. generalfordigt venter på et nyt familiemedlem. Intesamling 6/3-16
Det sidste års højdepunkt var træffet
2015. Der var fin opbakning på trods af
regnvejret, og vi er i bestyrelsen glade for,
at så mange blev og var med til den store
finalelodtrækning om hovedpræmierne fra
vores sponsorer. Det var dejligt at se så
mange til kuld- og avlsgodkendelse, da
det stadig er en vigtig brik i vores store
avlspuslespil, at der bakkes op om de
avlsrelaterede tiltag i klubben. En stor tak
til alle, der hjalp og deltog, og en stor tak
til vores sponsorer.
Vi vil så gerne meget mere end træf. Vi vil
så gerne have opmærksomheden rettet
mod vores hunde i det ganske land. Så
alle nye kræfter, idéer og tiltag er så hjerteligt velkomne. Der er endda mulighed
for at søge bestyrelsen om tilskud til arrangementer for/med sorte spidser og deres ejere.
Vi arbejder hårdt for at holde på vores
medlemmer. Kasserer Mette Eiersted trak
for alvor i arbejdstøjet sidste år, så vi kunne bevare en stor del af klubben. Vi fik
sorteret ud i medlemslisten, så det er betalende medlemmer og nye hvalpekøbere, som modtager vores tilbud og materialer. Det sparer til gengæld klubben for
mange portokroner, at det er de reelle
medlemmer, som nu står på listen.
Vi er altid åbne for forslag til, hvordan det
kan være givende og sjovt at være med i
klubben – og vi tager gerne mod flere nye
hænder. Klubben er meget mere end en
avlsforening. Den er en stor familie af
hundeejere, som har den sorte spids i deres hjerter. Der er plads til meget mere for
alle slags hundeejere, om I har kælehund,
brugshund eller avlshund – hvis I selv aktivt vil bidrage.
Sidste år kom der kun 7 hvalpe… 7! 2
kuld. Det er slet, slet ikke nok til at holde

ressen er der fortsat for at aftage de
smukke, familievenlige sorte spidser. Så
jeg kan kun opfordre til, at I griber muligheden for at lade jeres hunde indgå i avlsarbejdet. Vi er flere i bestyrelsen, som
brænder efter at hjælpe jer, hvis I træffer
beslutningen. Især Elisabeth Meinild og
jeg står til rådighed som avlskonsulenter.
Vi har fået en ny redaktør, Jeanette Jensen, og hun har på positiv vis bidraget
med bl.a. et nyt flot layout til klubbens
materiale og har løftet opgaven godt. Hele bestyrelsen arbejder med hvert sit område eller støttefunktion, og i samarbejde
kan vi sørge for at få vores aktiviteter sat i
system og afholde vores arrangementer.
Jeg siger tak for dette år til hele bestyrelsen. Jeg har valgt at stille op til bestyrelsen igen, og bliver jeg genvalgt, vil det
glæde mig. Jeg håber, jeg kan overlade
posten som formand til en anden ved det
konstituerende bestyrelsesmøde i forlængelse af denne generalforsamling. Vi har
besluttet, at vores hjemmeside skal føres
over på en anden, mere overskuelig og
på sigt billigere platform, og jeg kommer
som webmaster til at bruge en del tid på
denne opgave. Desuden er der på den
private bane opgaver, der kommer til at
kræve mit fokus og min energi.
Tak til jer, der er kommet i dag og bakker
op om vores alles klubs arbejde.
Mange hilsner
Annette
Schmidt-Mogensen
Formand

Beretning fra avlsudvalget
Om Avlsudvalget:
Avlsudvalget består af 4 personer: Annette, Grethe, Poul og mig selv.
Når man ønsker, at ens tæve skal have hvalpe, kontakter man avlsudvalgets formand - det er mig - som ved hjælp af vores database udpeger
mindst 2 egnede hanhunde.
Vi hjælper også med rådgivning vedr. parring og hvalpefødsler. Især Annette har stor erfaring på dette område.
Når jeg har modtaget en hvalpeliste fra opdrætteren, laver jeg stambøger,
som jeg sender ud ca. 2 måneder efter at hvalpene er kommet til deres
nye hjem.
Grethe og Poul hjælper til ved kuldfremvisning og avlsgodkendelse.
Avlskriterier:
Sidste år besluttede vi at lempe på kravene til, hvad der må avles på i en
årrække – f.eks. 5-10 år.
Det skyldes, at kun 1/10 af vores hunde er avlsgodkendte, hvilket er for få,
særlig i betragtning af, at ikke alle indgår aktivt i avlen.
Vi håber at få meget mere genmateriale at råde over. De familier, der reelt
ønsker at få et kuld hvalpe, vil få større mulighed for det, og ved at klubben følger hvalpenes udvikling til kuldfremvisningen, har vi stadig mulighed for at gribe ind over for evt. kommende kuld. Enten ved at vælge hunden fra i anden omgang eller udpege alternativ avlspartner. Avlsdatabasen skal stadig bruges flittigt, så vi undgår indavl.
Kuld: Som Annette nævnte blev der i år født 2 kuld.
Kuld nr. 87 blev født 2. juni. Isa fik 3 hanner og en tæve med Oscar som
far.
Den 27. juli fik Selena 3 hvalpe, her var Alvin faren.
Det er kun 7 hvalpe i 2015, og det er alt for lidt. Vi skal helst op over 20
hvalpe årligt.
Så vi håber på et godt hvalpeår 2016! Jeg har allerede fået en henvendelse, og selv går jeg efter 2 kuld.
Elisabeth.

Generalforsamling
Generalforsamling i klubben for sort spids

Søndag d. 6. marts 2016

1.

Valg af dirigent. : Poul foreslås og vælges

2.

Valg af referent: Elisabeth Meinild

3.

Valg af stemmetællere: Mette B. Jensen og Mette Eiersted

4.

Formandens beretning: Beretning er godkendt, se forsiden.

5.

Avsludvalgets beretning: Taget til efterretning,

6.

Kassererens beretning, herunder fastsættelse af kontingent: Klubbens økonomi er
sund. Markant stigning i kontigentindbetalingen. Der er pt. 70 betalende medlem
mer. Mette Eiersted kontakter restanter.
Reducering i udgifter til blad. Derfor overskud i modsætning til sidste år.

Kontigentet foreslås uændret. Der arbejdes på at få et mobilepaynummer til klubben.. Komentar; Anni vedr. mobilepay, Det skal oprettes via cpr eller cvr nummer.
Mette undersøger mulighederne.
7.

Behandling af indkomne forslag: Der er ikke indkommet nogen forslag.

8.

Valg af bestyrelse og suppleanter:
Bestyrelse : alle blev genvalgt
Suppleanter: Eva modtager genvalg, Bente Halkier vælges til 2. suppleant

9.

Valg af revisor

Mette B. Jensen modtager valg.

10. Valg af revisorsuppleant

Thomas Oksen vælges

11. Valg af Avlsudvalg, på valg er: Annette Schmidt-Mogensen og

Elisabeth Meinild genvælges
12. Valg af træfudvalg: Træfudvalget består af bestyrelsen, som kan indkalde ekstra
hjælpere. Vi modtager gerne tilsagn fra interesserede medlemmer.
13. Eventuelt: Ingen forslag
Annette takker for god ro og orden

Træf 216
Årets træf og kuldfremvisning forventes afholdt i og ved
Birkende Boldklub igen søndag d. 11. september.
Foreløbigt program
10.00
10.30
10.40

Indskrivning
Velkomst
Pladsen åbner
Kuldfremvisning
Avlsgodkendelse
Rally-lydighed v. Irini
Tombola
Barn og hund konkurrence

Frokost, samvær og hygge, udtrækning af hovedpræmier,
klubben giver kaffe, man køber selv kage, is eller hvad man
vil.
Grethe Birkemark tager mod tilmeldinger til træffet, tlf. 2449
6892 eller mail: sortspids@birkemark.dk.
Der kommer nyt nyhedsbrev i august med endnu flere informationer.
Kuld til fremvisning i år skal meldes samlet til gennem opdrætter, hhv. Annette Schmidt-Mogensen og Elisabeth Meinild. Der kommer særskilt brev/mail ud til dem, der skal til kuldfremvisning og avlsgodkendelse.

Torben Gris og Knud
er perlevenner

Luke tager pc-kørekort

Bestyrelse 2016-2017
Formand Elisabeth Meinild
Næstformand Grethe Birkemark
Kasserer Mette Eiersted
Webmaster Annette SchmidtMogensen
Redaktør Jeanette Jensen
Hans Henrik Nielsen
Charlotte Fischer

Aslak og Fridolin nyder en ”kølig brise”

Der gnaskes rådyr … Ikke dårligt, mener Janus

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

Mus eller hund .. Et svært valg,
syntes Felix at tænke :-)
Siri, En træt campíng hund

Bedste venner … Ronja 15 år 8 mdr. R.I.P.

Tillykke til Jack, en flot nr. 3
i lydighed og apportering.

hvalpe
Den 17. maj, fik Snif, 7 skønne hvalpe. 2 hunner og 5 hanner.

Penta , min første hund.
Første gang jeg så Penta, var da min kæreste
sendte et billede af en lille brun hund og det eneste der stod i beskeden var ”sig det!”. Vi var begge
solgte til denne lille vidunderlige hund, med den
helt forkerte farve og alt for mange ulveklør.
Allerede fra nyfødt var
Penta meget fremme i
skoene. Det var ham der
kom først til, når der var
mad, og blev hurtig den
største i kuldet. Da han
blev større og benene
kunne holde til ham, var
han den første der brød
ind til Else Maries minigrise, brød ud af indhegningen, der var rundt om haven, og til at grave huller i græsplænen. Denne
nysgerrighed har fuldt ham lige siden. Jeg kan for
eksempel ikke komme hjem med indkøbsposer
uden at Penta skal være med til at pakke ud, og
se om jeg har
handlet det rigtige, og han er
altid den der
tjekker
min
håndtaske inden
vi går ud, for at
se om jeg nu har
husket det hele,
især hans godbidder.
Man siger om racen at de er intelligente, trofaste
og selvstændige. Jeg syntes det var utroligt at se
hvor hurtigt disse karakterer træk kommer frem.
Allerede i en tidlig alder, gik han på opdagelse og
udforskede alt han kunne komme i nærheden af.
Det startede allerede, da han kun var et par uger
gammel. Min kæreste og jeg lå og tog sol på
græsplænen, og jeg havde et glas cola ved siden
af mig. Penta syntes jo
det hele var spændene
og han snusede lidt til
glasset med cola. Før
vi viste af det, var han
faldet ned i glasset
men vi nåede at fiske
ham op, uden at fik for
meget at drikke. Oplevelsen endte med at
han fik en slem omgang hikke, og nej,
han har ikke rørt det
siden!

Da vi endelig fik Penta til Odense, var det en
kæmpe oplevelse og omvæltning for mig. Jeg har
aldrig haft hund, så alt var helt nyt for mig. Der var
en masse nye ting man skulle vende sig til og tage højde for. Det var svært at finde ud af hvordan
man skulle opdrage Penta, hvordan træningen
skulle være, så han
ikke kom til at kede
sig, men blev den
bedste hund vi kunne
tænke os. Jeg fandt
hurtig ud af, at uden
at gøre for meget og
sige for meget lærte
han rigtig hurtigt.
Uden det store besvær har det overrasket mig meget, hvor
hurtig jeg kunne få ham til at ”blive, og komme”
når jeg sagde til, og da han kun var få uger gammel kunne vi allerede få ham til at ”sedde og dække”. Selvfølgelig skulle der godbidder til de nogle
gange.

”Når man får en Sort Spids (og hvilken som helst
anden hund), får man en bedste ven for livet”. Det
er de ord man hører når det omhandler med hunde, men for mig, var der ingen der fortalt mig om
den overvældende forelskelse og kærlighed der
strømmer over en, man føler mod dette dejlige
dyr, og når man kan se at kærligheden er gengældt. At opleve Penta faktisk har har savnet mig
når jeg har været væk et par dage. Man bliver helt
overvældet af glæde. Jeg får for eksempel ikke lov
til andet end at sætte mig ned på gulvet, og så
skal han nusses, til han begynder at savle. Først
derefter får jeg lov til at hilse på min kæreste.
Lea Mørk Rossen

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.

Albert nyder
at der er
skygge og
køligt på terrassen.

Alt, der bringes på facebook, er med
risiko for at blive benyttet.

Alt er velkomment.

Jeanette Jensen

Aki, snupper lige en ”morfar” i sin havestol.

