Nyhedsbrev—august 2020

Træf i klubben for sort spids
Lørdag 5/9 kl. 10-15
Ved Østbirkhallen,
Storegade 47, 8752 Østbirk
Velkommen til nyhedsbrevet fra Klubben for Sort Spids. Hovedemnet er naturligvis det forestående træf,
som i år foregår i Østbirk. Bestyrelsen har besluttet at lade træffet cirkulere imellem Jylland, Fyn og
Sjælland, så alle får lige gode muligheder for at deltage. I år er det så første forsøg med denne nye
cirkulation. Vi håber det går godt. Kom og nyd fællesskabet med andre ejere af vores dejlige hunderace.
I nyhedsbrevet kan du læse om:
• Program for træf lørdag den 5. september
• Kuldfremvisning
• Avlsgodkendelse
• Børn/hundeopvisning
• Cafeens menu til træffet
• Praktisk om tilmelding
• Friggas ordensregler
• Vil du hjælpe?
• Lidt om lokalområdet
Sidst i nyhedsbrevet er der vigtigt nyt fra kassereren om Sort Spids ny MobilePay løsning.

Kontakt:

www.sortspids.dk
facebook/sortspids

Formand
Elisabeth Meinild
em@sortspids.dk
Telefon: 28717195
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Træf i Klubben for Sort Spids
Lørdag 5/9 kl. 10-15
Ved Østbirkhallen,
Storegade 47, 8752 Østbirk
Træffet er årets bedste chance for at møde andre Sorte Spidser og deres ejere. En dejlig dag for hele
familien. Så kom og vær med.
Vi håber selvfølgelig på stort fremmøde, også af alle jer, der ikke skal til kuldfremvisning eller
avlsgodkendelse. Vi laver rally-bane og andet hundesjov, og står selvfølgelig klar til at hjælpe med
vejledning og gode råd, så alle hunde kan få lov at prøve - også selvom det er noget helt nyt.
Når kuldfremvisning og avlsgodkendelse er overstået, vil man kunne møde medlemmer af avlsudvalget i et
info-telt, hvor der er mulighed for at stille spørgsmål til og snakke om alt hunderelateret med erfarne
opdrættere/ejere.

Du meget velkommen til at kontakte bestyrelsen inden træffet, hvis du har spørgsmål eller emner, du gerne
vil have taget op.
Der vil igen i år være børnekonkurrence, hvor man kan vise tricks med sin hund. Der er præmie til alle
deltagere af børnekonkurrencen.
Efter frokost holder vi auktion med alt, hvad vi kan få doneret. Har du selv noget, eller kan du skaffe gaver
fra sponsorer, vil vi meget gerne høre fra dig senest 14 dage inden, så vi kan planlægge bedst muligt. Det er
vigtigt for vores avlsarbejde at få økonomisk støtte, så vi håber at klubbens medlemmer vil bakke op.

—

—

Program for træf
Træf i Klubben for Sort Spids
Lørdag 5/9 kl. 10-15

9.30 - 10.00

Indskrivning ved indgangen

10.00 - 10.15

Formanden byder velkommen

10.15 - 1130

Kuldfremvisning og avlsgodkendelse
Rally
Hundesjov

11.30

Børn/hundeopvisning

12.30 – 13.15

Frokost

13.30

Auktion over indkomne gaver

Ca. 15.00

Forventet afslutning

Med forbehold for, at tider og rækkefølge kan ændres.
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Kuldfremvisning
Alle nye hvalpekuld vil, når hvalpene er cirka 1 år, blive indbudt til kuldfremvisning ved det
næstkommende Klubben for Sort Spids træf, der afholdes hvert år første lørdag i september.
I år indkaldes 5 kuld fra 2019 og 2020 til kuldfremvisning.
Til fremvisningen vil hvalpekuldet blive samlet med begge deres forældre i en dommerring. Derefter vil en
dommer, en sekretær og repræsentanter fra avlsudvalget se på kuldet som helhed. Man vurderer kuldets
ensartethed i forhold til standarden for Sort Spids og bedømmer forældrekombinationen. Den samlede
bedømmelserne bruges til avlsarbejdet.
Husk at medbringe hvalpens stambog fra Klubben for Sort Spids, attest fra Dansk Hunderegister
(chipmærkning), samt vaccinationsattest. Husk samtidig at hunden skal have en gyldig ansvarsforsikring.

Avlsgodkendelse
Normalt finder avlsgodkendelsen sted ved Klubben for Sort Spids generalforsamling, 1. søndag i marts,
men nogle år er der også avlsgodkendelse i forbindelse med træffet for dem, der har været forhindret om
foråret. De hunde, der er omkring 2 år bliver indkaldt, og det drejer sig denne gang om 8 hunde. Ejerne får
en personlig indbydelse.
Til træffet vil avlsudvalget kigge på hunden og vurdere dens avlskompetencer ud fra standarden for Sort
Spids.

Læs på hjemmesiden sortspids.dk, hvalpe, hvordan det foregår, og hvordan du kan forberede din hund
inden avlsgodkendelsen.
Vi vil i år afholde kuldfremvisning og avlsgodkendelse samtidig i 2 ringe, så der ikke er så lang ventetid.

Barn og hund opvisning
”Hvad kan du med din hund, og hvad kan din hund med dig?”
Hunde skal have det rart, når vi træner. For hunden skal det være en sjov leg, når man træner med dem.
Men hunde er jo forskellige. Og selv 2 hunde af samme race behøver ikke at kunne lide de samme lege.
Derfor er det vigtigt, at vi finder ud af, hvad det sjoveste og hyggeligste for vores egen hund er. Det er lige
meget om det er dog dance, rally, spring, balance, søg og find eller cirkustricks.
Vi opfordrer alle børn til at finde noget, de kan med deres hund. Det skal ikke være indviklet, bare en lille
ting, I har lært hunden.
Der er selvfølgelig præmier til alle deltagere.

Frokost kl. 12.30
Kl. 12.30 holder vi fællesspisning i vores telte. Vi indkøber borde og bænke, men opfordrer til, at man selv
tager campingstole med, så der er plads til alle.

Der kan bestilles mad, men man er selvfølgelig også velkommen til at medbringe madpakke.
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Cafeens menu til træf
Østbirkhallens cafeteria serverer sandwich til en stykpris af 32 kr. Man kan vælge mellem:
•

Ribbensteg

•

Skinke og ost

•

Æg og rejer

•

Kylling og bacon

Man kan også vælge salat med flutes til 35 kr.
Desuden kan der købes øl og vand.

Tilmelding til træf
Tilmelding til træffet - samt bestilling af mad - skal ske senest 29/8 til:
em@sortspids.dk eller på sms 28717195.

Friggas ordensregler
Af Grethe Birkemark
Endelig er det tid til træf. Så skal vi mødes, snakke, hygge og ha´ det sjovt.
Men nu skal vi jo være mange sammen, så vi må hellere få lidt regler tisset på plads.
Jeg ved det er sagt før, men for nye medlemmer. Og hvis jeres mennesker nu har glemt det:
•

Først og fremmest, husk at jeres mennesker er nervøse og let bliver utrygge i fremmede omgivelser, lige
meget hvad de lader som om. Det er vel forståeligt, så få sanser de har. Men det betyder, at vi skal have
dem i snor hele tiden. Og ikke de der ellers praktiske, men desværre alt for korte fleksliner. De tobenede
kan jo ikke koncentrere sig om at følge os, og så har vi balladen. Pludselig kan de ikke se os, og så får
de viklet snoren om de andre menneskers ben. Det er noget, mennesker kan blive ret sure over. Især hvis
de har bare ben.

•

Og så er der lige den der irriterende vane, de har med at fjerne nogle af vores bedste duftbeskeder. Men
de skal I, det siger min mor, og hun er nu hyggeligst, når hun får sin vilje. Så har de ikke fået poser med,
så hænger der nogen, der er helt gratis.

•

Lad os nu bare indrømme det, det er jo ikke alle, vi gider snakke med – vel? Mennesker er ikke spor
anderledes. Helt fortroligt - bare mellem os - jeg har hørt min tunge ende (altså min mor) snakke om en
ferie, hvor hun fik solbriller på og solskygge helt i panden, hvis hun hørte en, hun kaldte bilsælgeren
være i nærheden. Tilbage til emnet, hvis vi ikke gider snakke, så lad lige menneskerne holde afstand. De
skal jo ikke ligefrem tvinge os for tæt på hinanden. Men har vi lyst til at snakke, så siger vi det da bare
til menneskerne, og så er det helt i orden.

•

Menneskerne har, forhåbentlig, dybe lommer, det er selvfølgelig helt i orden at få dem tømt. Men ikke
med en håndfuld bidder på jorden når vi er mange. For helt ærligt, vi vil jo alle have fat i dem, så kan
man godt blive lidt hidsig, og det er altså rigtigt synd, hvis nogen bliver bidt.

•

Menneskerne kan hente mad i cafeen. Der må vi ikke komme. Så må vi jo bare sørge for store
smagsprøver af det, de henter.

•

Lige en ting mere om mad. Nogen hunde kan ikke tåle alt, så ikke fodre hunden uden at spørge. Det er
jo ikke sjovt at klø eller blive syg (Den regel tvang mor med ind)

•

Den vigtigste regel er selvfølgelig, at vi skal hygge og lege sammen med vores mennesker og alle de
andre to og firbenede, der møder op. Kom endelig alle sammen. Det bliver HUNDESJOVT.
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Vil du hjælpe?
Der er meget arbejde forbundet med træf, så frivillige er meget velkomne. Vi har bl.a. brug for hjælp til at
rejse telte og tage dem ned igen, til at klargøre borde og bænke til frokost samt hjælp ved rally-banen og
hundesjov. Desuden mangler vi en sekretær til avlsgodkendelsen. Hvis du hurtig på tasterne og vant til at
tage diktat, er du kvalificeret.
Tag kontakt til Tine Ofverlind på tre@inkotek.dk eller Grethe Birkemark på bestyrelse@sortspids.dk,
hvis du vil hjælpe til. Der er morgenkaffe til alle, der hjælper, fra morgenstunden (ca. kl. 8).
Vi plejer at tage billeder ved både træf, kuldfremvisning og avlsgodkendelse, og vi deler nogle af disse
billeder på sociale medier og i vores blad. Hvis du ikke ønsker, at der bliver taget billeder, hvor du
figurerer, kan du meddele det på mail til bestyrelse@sortspids.dk , så vil vi selvfølgelig respektere dette.

—

—

Østbirk
Af Elisabeth Meinild

I år afholdes det årlige træf i Østbirk nær Horsens.
Østbirk er en landsby med ca. 2200 indbyggere, og i området kan man opleve både Ejer
Baunehøj, Yding Skovhøj, Mossø, Kloster Mølle og Den Genfundne Bro.
Der er heller ikke langt til Himmelbjerget eller Skanderborg Sø.
Omdrejningspunktet i Østbirk er hallen, hvor der både er cafeteria, fitnesscenter, ungdomsklub,
mødelokaler, 2 store idrætshaller, udendørs fitnessredskaber samt flere tennis- og boldbaner.
Mellem hallen, børnehaven og indskolingen er der gode parkeringsmuligheder, hvorfra der er direkte
adgang til boldbanerne bag hallen.
Sort Spids Klubben har fået lov til at låne de nederste baner bag hallen.
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Hvis man skulle få lyst til at tilbringe hele weekenden i området, er der
følgendeovernatningsmuligheder med hund:
•

Vestbirk Camping i Vestbirk +20 kr

•

Scandic Bygholmpark i Horsens +200 kr

•

Dan Hostel i Skanderborg +100 kr

•

Korning Kro i Korning +125 kr

—

—

Nyt fra kassereren

Ny MobilePay
Af Christian Birkemark

Klubben for Sort Spids har fået en ny løsning for MobilePay. Det nye betalingsnummer er:

904099
Betalingsbilledet ser således ud:

HUSK… meget vigtigt:
Når i betaler til vores MobilePay skal i altid
huske at skrive betaler-identifikation i
kommentarfeltet. Ellers ved vi ikke hvem der
har betalt, da vi kun kan se de fire sidste cifre
af indbetalerens telefonnummer
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