Nyhedsbrev—juni 2018
Velkommen til nyhedsbrevet fra Klubben for
Sort Spids. Det ser noget anderledes ud denne
gang, og det skyldes dels at klubbens bestyrelse har ønsket en forenkling af lay-outet, og
dels at I læsere, i samme forbindelse, har fået
ny redaktør af nyhedsbrevet.
Jeg hedder Christian Birkemark, og jeg har
påtaget mig fremover at redigere nyhedsbrevet
og klubbladet. Jeg er ikke medlem af bestyrelsen, men har dog nær, og daglig, kontakt til
bestyrelsen, idet min ægtefælle er Grethe Birkemark, har været bestyrelsesmedlem i en del
år efterhånden. Grethe og jeg fik vores første
Sorte Spids, Sif, i 2005. Og vi faldt pladask
for de dejlige spidser. Derfor har det også været en nødvendighed for os at engagere os i
arbejdet.
I dette nyhedsbrev kan I læse om:
• Generalforsamling 2018. Herunder avlsudvalgets beretning og bestyrelsens beretning
• Avlsgodkendelse marts 2018
• Træf 2018
• Aktiviteter for Sorte Spidser

—

—

generalforsamling 2018
Af formand Elisabeth Meinild

Klubben for Sort Spids afholdt generalforsamling i Birkende Boldklub søndag d. 3. marts.
Dagen startede med avlsgodkendelser, og efter frokost var selve generalforsamlingen.
Referatet fra generalforsamlingen kan læses på klubbens hjemmeside.
Næstformandens beretning gav anledning til en diskussion om nyhedsbrevet. Vi har haft problemer med at overholde deadlines for nyhedsbrev og blad, men håber på, at det kommer til at køre
fremover. Alle medlemmer vil nu modtage nyhedsbrev elektronisk 2-3 gange årligt, og det blev
senere vedtaget at nyhedsbrevene lægges på hjemmesiden, hvor alle kan se dem.
Holdningen er at interesserede skal kunne følge med i klubbens arbejde, og at medlemmer selvfølgelig betaler kontingent for at støtte klubben og ikke for at modtage nyhedsbreve. Så vi vil endnu
engang opfordre jer til at tjekke, om I har fået betalt.
Læs hele beretningen fra næstformanden sidst i nyhedsbrevet.
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I Avlsudvalgets beretning blev der talt om, hvad vi kan gøre for, at der bliver født flere hvalpe. Der
er især 2 problemer. Det ene er, at for få tæver bliver parret, og avlsudvalget opfordrer endnu en gang
til, at avlsgodkendte tæver får i det mindste 1 kuld hvalpe.
Det andet problem er, at der er en del parringer, der ikke lykkes. Her opfordrer vi til at progesteronteste tæven, når den kommer i løbetid, for bedre at ramme det optimale parringstidspunkt. I nogle tilfælde kan inseminering også være aktuelt.
Klubben har lavet en aftale med Canicold, som udfører progesterontest og inseminering, der går ud på
at Klubben for Sort Spids og medlemmer af klubben får 10% rabat på alle ydelser.
Læs mere om progesterontest på sortspids.dk.

Avlsudvalget blev opfordret til at lave en guide til kommende opdrættere vedrørende parring og hvalpefødsel. Den er nu lavet og ligger på klubbens hjemmeside, sortspids.dk
Avlsudvalgets beretning kan læses sidst i nyhedsbrevet.

—

—

Endelig var der valg og efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:
Bestyrelse og udvalg 2018
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
FB administrator:
Bestyrelsesmedlemmer:

Elisabeth Meinild
Grethe Birkemark
Martin Mühlendorf
Marie Louise Juul Jensen
Charlotte Fischer
Hans Henrik Nielsen
Jeanette Jensen

Suppleanter:

Christian Thyme Nørregaard
Bente Halkier

Avlsudvalg:

Elisabeth Meinild
Hans Henrik Nielsen
Poul Møller
Tine Ofverlind

Økonomiudvalg:

Martin Mühlendorf
Christian Thyme Nørregaard

Træfudvalg:

Bestyrelsen, suppleanter og frivillige

Webmaster hjemmeside:

Kia Vexøe

Kontakt:

Formand Elisabeth Meinild
elisabeth@meinild.net

www.sortspids.dk
facebook/sortspids

—
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Avlsgodkendelse marts 2018
Af Elisabeth Meinild

I forbindelse med generalforsamlingen stillede 8 hunde til avlsgodkendelse, 4 hanner og 4 tæver: Magnus
2, Ludvig, Lykkens Laffe, Lykkens Lauge, Hjørdis, Lykkens Liv Fie, og Lykkens Lagu blev alle godkendt
til avl.

Magnus 2

Lykkens
Ludvig

Lykkens
Laffe

Lykkens
Lauge

Hjørdis

Lykkens Lille Ronja skulle egentlig genindkaldes, men hun er siden blevet
frarådet at få hvalpe af sin dyrlæge.
Piratos var forhindret i at møde på dagen, men er blevet avlsgodskendt i
forbindelse med bestyrelsesmøde 22.april.
Der indkaldes hunde til avlsgodkendelse igen i forbindelse med klubbens
træf, søndag 9. september i Birkende Boldklub. Her vil der også være
kuldfremvisning af de 2 kuld fra sidste sommer.

—

—
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Lykkens Liv
Fie

Lykkens
Lagu

Lykkens
Lille Ronja

Piratos

Træf 2018
Af Grethe Birkemark
Vi holder traditionen tro træf i Birkende. Det bliver søndag den 9. september. Altså 9-9 kl. 10.00. Det er en rigtig
god mulighed for nye sort spids ejere for at træffe garvede sjæle. Man kan gense gamle bekendte, hygge, udveksle erfaringer. Alt i alt have en god dag sammen med andre, for hvem den sorte spids også er verdens dejligste
hund, uanset farve.

Vi slutter dagen med fælles kaffe på klubbens regning.
Cafeen vil have lidt til den søde tand, hvis I trænger til
det.
Alle er meget velkomne, men som en sidste opfordring,
tjek lige om I har betalt medlemskontingent i år. Vi har,
som I kan se i referat fra generalforsamling, flere tanker
om hvordan vi kan øge bestanden. Men det er en kamp og
klubben får brug for penge til det.

Kuldfremvisning og avlsgodkendelse er en meget vigtig
del. Det er det der gør det muligt for vores avlsudvalg
Spørgsmål om træf:
fortsat at få parret hunde, og holde vågent øje med udvikSkriv til Grethe sortspids@birkemark.dk
lingen, så vi kan blive ved med at få fantastiske hvalpe.
Spørgsmål om kuldfremvisning eller avlsgodkendelse:
Men lidt hygge skal der da også være plads til, så vi gentager sidste års succes med et orienteringsløb, agilitybane Kontakt den opdrætter I har købt hunden hos eller elisaog udfordringer for både hunde og mennesker, selvfølge- beth@meinild.net.
lig også med lidt gevinster. Og der må da også meget gerne være lidt opvisning. Er der en hund
der kan vise os et trick, sjov ting eller
dygtig ting? Kontakt os endelig, det
vil glæde os.
Lola i cafeen vil som sædvanligt tilbyde sandwich, disse vil kunne forudbestilles. Der kommer flere detaljer senere.
En af vores gamle kendinge, lotteriet,
vil forsvinde. Det bliver afløst af auktion over sponsorgaver. Og netop
sponsorgaver er det blevet stadigt vanskeligere at skaffe. Så hvis I vil gå
gemmerne igennem og finde lidt vi må
bruge, vil det være en stor hjælp. Kontakt os meget gerne hvis I har noget.

—

—

Aktiviteter for sorte spidser
Af Grethe Birkemark
Med hunde over hele lande er der opstået et ønske om at kunne arrangere små lokale møder og begivenheder. Det kan være en fælles gåtur eller et besøg på et for hunde og mennesker spændende sted. Vi kan vise
vores smukke hunde frem og selv nyde fællesskabet med andre spidsejere. Klubben giver gerne en pose
kaffe til sådanne arrangementer.

Men uden planlægning går det jo ikke, så vi efterlyser folk, der gerne vil være tovholdere. En der kan tage
imod ideer fra andre, sørge for at tid og sted er aftalt og så sende det til bestyrelsen, så vi kan få det på Facebook og på hjemmesiden. Alle der har lyst: skriv, ring eller tag en snak med en fra bestyrelsen til træffet.
Vi håber, at vi kan få masser af møder og gode oplevelser til vores hunde og deres ejere.

—

—
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BESTYRELSENS BERETNING
Aflægges af næstformand Grethe Birkemark

Det jeg gerne vil tale om er to ting. Engagement fra
vores medlemmer, og her efterlyser jeg handling fra
tæveejere. Det er ikke godt nok bare at udsætte parDa vi gerne vil skåne Elisabeths stemme lidt bliver ring flere gange. Jeg har selv på nært hold, i en helt
det næstformandens beretning.
anden sammenhæng, set en 8 år gammel tæve om
2018 var et jubelår 20 års jubilæum for foreningen førstegangsfødende. Det var ikke planlagt, ikke ønog 3 skønne kuld blev det til, og der er flere på vej. sket og urimeligt hårdt for tæven. Så husk, at også
hundes biologiske ur tikker. Mange af de tæver der
Vores træf var meget velbesøgt, ca. 35 hunde og 80 har givet os de hunde vi har nu, er for gamle til at
mennesker mødte op i løbet af dagen og gav humør fortsætte. Og så må vi godt alle, ikke kun bestyrelog festlig stemning. Vi forsøgte med aktiviteter for sen, blive bedre til at vise vores hunde frem og få
mennesker og de hunde, der ikke var til avlsgodken- racen mere kendt.
delse eller kuldfremvisning. Er der interesse for dette, vil vi fortsætte i det omfang vi har mennesker og Et andet emne er vores races navn. Vikingehund
lyder godt, har salgsværdi og huskes nemt. Men det
kræfter til det.
er mange år siden vi skiftede navn. Et navneskift
Vi må desværre indrømme at vi i det år der er gået, igen vil ødelægge vores troværdighed som en seriøs
har haft problemer med at overholde deadlines for forening, og vi vil også miste meget af den reklamenyhedsbrev og blad. Dette er blevet diskuteret, og
værdi der nu ligger i det navn folk kender Sort
vil blive rettet. Fremover vil alle medlemmer mod- Spids.
tag nyhedsbrev elektronisk. Nyhedsbrevet lægges
ikke på hjemmesiden, hvor alle kan se dem, før næ- Lige nu kræver det en ekstra indsats fra os alle, hvis
der også skal være sorte spidshvalpe de næste 20 år.
ste brev er udsendt.
Vi er ikke i Dansk kennel klub endnu, men vi håber
Vi har udgivet et jubilæumsskrift, der gør rede for
at komme med engang. Vi får ingen andres støtte.
vores races historie. Det er en interessant fortælling, Vi må klare opgaven selv. Så jeg håber at rigtig
for alle os der er faldet for de små charmetrolde.
mange af jer vil være med.
Men ligesom et jubilæum er den naturlige anledning Jeg og den øvrige bestyrelse er klar.
til at se tilbage, og måle hvor langt man er nået, er
det også et tidspunkt der kalder på et blik på fremtiden.
På bestyrelsen og egne vegne, vil jeg gerne byde
velkommen til generalforsamling 2018.

Hvordan ser fremtiden så ud? Ja den er ikke uden
problemer. Vi har stadig en meget lille population,
så hvad opdræt angår er der mange tanker vi må gøre os; men det er Elisabeths område.

—

—
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AVLSUDVALGETS BERETNING
Af formand Elisabeth Meinild

For få år siden vedtog vi, at tillade andre farver end
sort i avlsprogrammet.
I de sidste 2 år er der blevet født 35 hvalpe. Ud af
disse er 25 sorte, 4 lyse, 3 vildtfarvede og 3 chokoladebrune.
Dvs. at over 75% af hvalpene fortsat bliver sorte, og
det støtter klubbens oprindelige og fortsatte formål,
som er at fremme avlen af Sort Spids og at udbrede
kendskabet til racen.
Vi har fra flere sider modtaget kritik over, at vi tillader avl på alle farver. Vores argument for at gøre det
er at sikre nok genetisk materiale til at videreføre
racen. Nogle spørger så, hvorfor vi ikke bare henter
nyt blod udefra. Vi har faktisk undersøgt, om det er
muligt. Men kelpien har gennem de sidste 20 år udviklet sig i en retning, som ikke længere passer til
den type hund, som vi ønsker. Og vi er ligeledes blevet frarådet at bruge buhund igen, denne gang af
eksteriørmæssige grunde. Og så længe vi selv skal
køre avlsprogrammet uden hjælp fra eksperter som
fx DKK, må vi lytte til de råd, vi får, så vi ikke kører
i en forkert retning.

fordelen herved, hvis der er interesse for det.
Bestyrelsen har også besluttet at bruge de penge, der
er øremærket til avl til at få frosset sæd ned hos Canicold, som er eksperter i netop dette.

Det kan være fra hanhunde, som endnu ikke er bleEftersom der stadig fødes flest sorte hvalpe, og fordi vet benyttet, og som anses for værdifulde eller fra
hanhunde, hvor ejeren overvejer kastration. Avlsudvi næppe kan finde nye gener, der passer til vores
profil, mener jeg derfor ikke, at det er et problem at valget vil arbejde videre med dette projekt, så det
bruge flere farver. Vores udgangspunkt skal dog sta- kan være, at man som hanhundeejer bliver kontaktet
dig være at fremavle den sorte. Dette betyder så, at af avlsudvalget.
avlsudvalget skal være endnu mere grundig ved ud- Men endnu mere vigtigt er det, at man som ejer selv
vælgelsen af avlspartnere. Fx at man ikke bruger den kontakter avlsudvalget, hvis man påtænker at få sin
samme han/tæve kombination igen, hvis der har væ- hund kastreret.
ret lyse, brune eller vildtfarvede hvalpe i et kuld.
Sidste år blev der kun født 2 kuld hvalpe, hjemme
Der har gennem flere år været en del mislykkede
hos mig med en uges mellemrum. Så det var en festparringer. Dette kan have flere årsager:
lig sommer!
at hundene fumler og ikke kan finde ud af det
Der er netop blevet født 4 sorte hvalpe, og måske er
der yderligere 3 kuld på vej. Det glæder vi os meget
•
at hanhunden er steril, enten permanent eller
til!
på det givne tidspunkt. Hvis han fx har fået
Jeg håber til stadighed, at flere medlemmer vil gå
medicin
ind i avlsarbejdet, med andre ord: Få nogle hvalpe!
•
at tæven ikke vil tillade hanhunden at komme Vi må blive ved med at udbrede kendskabet til racen
til
og fortsætte med at lave nogle gode og sunde hunde.
Og det må I hjælpe os med.
•
eller fordi man ikke har valgt det optimale
tidspunkt
Vi har drøftet dette i bestyrelsen, og er kommet frem
til at vi vil anbefale tæveejere at få lavet en progestrontest.
Jeg vil gerne fortælle mere om progesterontest og

—

—
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