Klubben for Sort spids
J A N U A R

2 0 1 8

Nyt fra bestyrelsen
Så er vores jubilæumsår gået.
Nyhedsbrevet er blevet til et nytårsbrev denne gang. Så er der tid
til lidt refleksioner. 2017 blev et
år med 12 dejlige hvalpe fra Elisabeths Selena og Alba. Et velbesøgt og vellykket træf. En parring
hvor vi dog endnu ikke kender
resultatet. Alt sammen glædeligt,
men lidt malurt er der dog i bægeret. Hvor er alle de avlsgodkendte tæver under 6 år? Vi har
virkelig brug for flere hvalpe. De
tæver der nu har givet og nogle
dejlige kuld er alle ved at være
færdige som mødre. De har ydet
deres, nye kræfter må til. Og det
er alvor nu får vi ikke de yngre
hunde ind i avlen, vil det om nogle år ikke længere være muligt at

få en sort spids. Vi ser jo nødigt
at vores skønne race skal uddø,
men der er en risiko. Så en stor
bøn til jer med de dejlige hunhunde, husk at tænke over om i
kan bidrage inden jeres hund
pludselig bare er blevet for gammel. Det er en stor opgave at få
hvalpe, men klubben står klar
med hjælp, gode råd og al den
opbakning vi kan give.
Den 4 marts er der generalforsamling. Hvis I har noget I gerne
vil have med på dagsordenen, så
send det til os.
Vi håber at se rigtig mange af jer.
Hilsner Grethe Birkemark.

Avlsgodkendelse og Generalforsamling i Klubben for
Sort Spids søndag d. 4. marts 2018
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
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 ca. kr. 50, tilmelding senest 19.02 2018,
som 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.

Hunde må ikke opholde sig indendørs, kun den hund der bedømmes.
Heller ingen hunde under generalforsamlingen.

Generalforsamling
1.

Valg af dirigent

2.

Valg af referent

3.
4.
5.
6.

Valg af stemmetællere
Formandens beretning
Avlsudvalgets beretning
Kassererens beretning, herunder fastsættelse af kontingent

7.

Behandling af indkomne forslag

8.

Valg af bestyrelse og suppleanter, på valg er:
bestyrelsesmedlemmer Grethe Birkemark
Martin Mühlendorph
Marie Louise Juul Jensen
Jeanette Jensen (modtager ikke genvalg)
suppleanter:

Eva Christensen
Bente Halkier

9.

Valg af revisor

10.
11.

Valg af revisorsuppleant Thomas Oksen
Valg af avlsudvalg, på valg er:
Annette Schmidt-Mogensen , (modtager ikke genvalg)
Elisabeth Meinild, modtager genvalg
Hans Henrik Nielsen , modtager genvalg
Valg af træfudvalg: Træfudvalget består af bestyrelsen, som kan indkalde
ekstra hjælpere. Vi modtager gerne tilsagn fra interesserede
medlemmer.
Eventuelt

12.
13.

Christian

Har du forslag til behandling på generalforsamlingen, skal det være os i hænde senest
den 16.02. Forslag kan sendes på mail til Elisabeth Meinild på elisabeth@meinild.net

Hvis I ønsker at spise frokost, så ring antal til Grethe Birkemark på 2449 6892
eller mail på sortspids@birkemark.dk.
Prisen er ca. kr. 50,00 pr. kuvert.

Tilmeld jer på samme måde, hvis I deltager i generalforsamlingen. Det er ikke
nødvendigt at tilmelde sig til generalforsamlingen, men bestyrelsen vil af hensyn
til bestilling af kaffe gerne have et omtrentligt antal.
Kaffen betaler klubben.
Vi vil gerne have jeres tilmelding senest den 19.02.2018

Avlsgodkendelse
10. september 2017, Birkende boldklub
Der var de 2 hunde der blev avlsgodkendt var søskende, Lykkens Krakafrænde Aki
og Lykkens Kauna.
Aki er en glad og meget kærlig hanhund
Han er lidt stor, men en dejlig hanhund, med godt temperament og eksteriør.
Kauna er en energisk og venlig tæve. Hun har lidt brunt skær i pelsen, men er bortset fra det tæt på standard. Dejlig feminin tæve med godt temperament.
Næste avlsgodkendelse finder sted i forbindelse med generalforsamlingen 4.
marts 2018 i Birkende Boldklub.
Hunde på 1 1/2 år eller derover, som endnu ikke er blevet fremvist til avlsgodkendelse vil blive indkaldt. De tilmeldte hunde vil derefter få besked om mødetid. Startidspunktet afhænger af antallet af tilmeldte hunde.
Se mere om avlsgodkendelse på klubbens hjemmeside sortspids.dk
Ved tvivlsspørgsmål, kontakt Elisabeth Meinild. Tlf. 28717195 eller mail elisabethmeinild@gmail.com

Kuldfremvisning
10. september 2017, Birkende boldklub
Kuld nr. 89 med Thor som far og Liv Snif som mor stillede op med 5 hvalpe ud
af 7 samt begge forældre.
Det er et homogent kuld. Lidt varierende i farve, men alt i alt et meget fint kuld.

Elsemarie blev kåret som årets opdrætter.
Kuld nr. 90 med Felix som far og Lykkens Jara Eskilsdatter som mor.
4 ud af 5 hvalpe og begge forældre var mødt op
Moderen til kuldet er brun. Faderen er sort, men har lyse gener. Derfor kuldet
faldet ud med 3 lyse og 2 sorte.
Alle de mødte hvalpe er racetypiske og med godt temperament.

Kuld nr. 91 med Møffehusets Alvin som far og Dina som mor.
Desværre kunne kun 3 ud af 7 hvalpe deltage sammen med mor.
De 3 hvalpe, der er mødt op, har alle en smuk, blank sort pels. Alle har et godt
temperament.

Træf , set fra hundehøjde
Nu har hende mokke-mor jo lige sid- se. Hun satte et tag-selv-bord op til
det og skrevet lidt om træf i Birken- hunde. Meningen var vist, at det var
de.
en forhindringsbane.
Så mon ikke jeg lige skal fortælle,
hvad der virkelig skete.
Jo altså, først sad de to mennesker
og skrev på computere og laminerede!!! Jamen det kalder de det. Det
stinker i hele huset.

Gæt lige engang, hvem der ikke kom
med til bords. Og gæt så lige, hvem
der stod for dagens eneste nedrivning.

Og alle jer, der gættede på rivejernet,
giv jer selv en kiks og et klap. Jo,
Så dagen efter stod vi tidligt op. Ikke madammen skulle jo lige vise Mette1
og Mette2 og andre, hvordan det
noget problem for de 2 af os, men
den tredje er usædvanlig tavs, meget skulle gøres. Og så brækkede hun
en af stængerne. Ja, altså ikke dem,
behageligt synes jeg.
hun går på, dem, der var stukket i
Så kom vi frem, og en masse menne- jorden.
sker for forvirrede rundt og sagde
alle, hvor er.. har du…. Hvem ved… Så var dagen forbi, og næsten alle
havde vundet eller fået masser af
Og ingen lyttede eller svarede.
godbidder. Hvorfor blev der forresten
Jeg havde min egen udhegning med. ikke bestilt frokost til de vigtigste
Det er sådan et net, der holder alle
deltagere, HUNDENE?
dem, jeg ikke gider snakke med,
Til sidst for alle rundt og hev alt
ude, meget afslappende. Heldigvis
kom der nogen ind og snakkede med ned, pakkede ind, råbte op, svedte
og var forvirrede.
mig. Det er nogle meget søde børn,
der er med i Sort Spids.
Så kørte vi hjem og faldt om i sofakrogen. Men altså sjovt, det var det,
Jeg kan godt komme ud fra hegnet,
så ses vi til næste år??
så jeg var sikker på at have mindst
et af mine mennesker hele tiden.
Vov og potedask
Min mor for rundt og gjorde nytte –
ja, det var da hendes egen opfattel-

Frigga Ronjadatter.

Træf 2017
Træffet i 2017 var også det år, hvor
vi kunne fejre vores 20-års jubilæum.
Dette betød udgivelse af et jubilæumsskrift, der blev uddelt til deltagerne.

Deltagermæssigt var dagen en succes med ca. 35 hunde og ca. 80
mennesker i løbet af træffet. Vejrguderne var med os, og vi havde behageligt og tørt vejr.
Humøret var højt hos både mennesker og hunde, så det hele gik så fredeligt. Felix og Liv viste igen, hvor
dygtig Felix er.

Mogens Hansen, vores dommer gennem mange år, havde skænket en
pokal. Denne går nu til årets bedste
hund-barn opvisning. Vinderen i år

blev Liv med Felix. Liv viste stor forståelse for sin hund, og de demonstrerede på fineste måde samarbejdet og glæden ved det.
Årets opdrætter blev Else Marie Kristensen.

Som noget nyt havde vi forsøgt med
et orienteringsløb. Det blev godt
modtaget, og det kan godt gentages.
En del nåede ikke løbet, så det overvejes at lægge opgaverne på vores
hjemmeside, hvis der er interesse for
det. Tombolaen blev godt besøgt, tak
for det.
På bestyrelsens vegne. Tak for godt
træf, højt humør og venlige smil. Vi
håber at se jer alle, og endnu flere
næste år.
Grethe

Bestyrelses ændring
Der har været en udskiftning i bestyrelsen. Marie Louise Juul Jensen, er trådt ind og Annette Schmidt–Mogensen er
trådt ud.
Bestyrelsen takker for det store arbejde Annette gennem årene har lagt i bestyrelsen. Det har altid været med smil og inspiration.
Marie Louise, har takket ja til at træde ind og afløse Annette
indtil Generalforsamlingen. Det er vi meget glade for i bestyrelsen.
Der er kommet ny webmaster, Kia Vexø, som har lavet et
stor stykke arbejde med klubbens hjemmeside. Kik forbi
klubbens hjemmeside sortspids.dk.

Træf, orienteringsløb
Til træf i 2017 var der stor interesse for vores orienteringsløb. Desværre var der en del der ikke nåede det.
Vi synes alle skal have en chance, så her er opgaverne. Vi har dog
fjernet en. Det er ikke rimeligt at jage jer ud for at finde det længste
græsstrå. Og som postnord fungerer, er jeg heller ikke sikker på jeg
så gerne vil have dem tilsendt.
Men frisk mod på løs de små opgaver. Tegneseriehundene nævn så
mange ejere og hundenavne som I kan huske. Zooansigtet nævn alle
de dyr I kan finde i ansigtet. De sort/hvide hunde se om i kan genkende racen, husk størrelsen kan snyde!
Send løsningerne til sortspids@birkemark.dk så giver jeg gavmilde
point og finder et par vindere af lidt mundgodt til hunde.
De rigtige svar kommer på vores hjemmeside i februar sammen med
vinderne. Præmier udleveres til generalforsamlingen eller tilsendes.

Gæt en hund

Hvor mange
dyr kan du
finde ?

Kontakt oplysninger :
Elisabeth Meinild
Grethe Birkemark
Marie Louise Juul Jensen
Hans Henrik Nielsen
Martin Mühlendorph
Charlotte Fischer
Jeanette Jensen

Tølltevej 9
Gyvelvej 17
Alexandergade 8B, 2. sal
Krengerupvej 84 B
Bøjdenvejen 45
Vesterparken blok 6. 1. 38
Lønnehøj 5, st.tv.

Tølløse
Slagelse
Odense C
Tommerup
Kværndrup
Ringe
Sorø

elisabeth@meinild.net
sortspids@birkemark.dk
marielouisejuuljensen@hotmail.com
hanse.folkvang@gmail.com
mjmsmilla@yahoo.dk
sortspids@gmail.com
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 kuldfremvisning til årets træf, som er i september. Samt at få sin hund avlsgodkendt., når den er ca. 2 år.
Bestyrelsen ser frem til et god samarbejde med alle nye hvalpe-ejere

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

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

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 Martin Mühlendorph, bankkonto / reg. nr. 2375 konto 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.

