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Nyhedsbrev—juni 2021 

Velkommen til en temmelig udsædvanlig udgave af nyhedsbrevet, med både en fantastisk god nyhed, og 
med en trist nyhed. Den gode nyhed er, at Dansk Kennel Klub (DKK) har besluttet at optage vores race i 
DKK. Ironisk nok kom denne meddelelse dagen efter vi fik den triste nyhed, at Sort Spids' mangeårige 

mentor og tidligere dommer, Mogens Hansen, sov ind. 

Dertil kan I her i nyhedsbrevet læse om forløbet af generalforsamling og avlsgodkendelse den 9. maj. Og 
sidst, men ikke mindst, om planerne for årets træf den 4. september. Glæd jer til det, for det bliver 
anderledes end det plejer. 

Så fat læsebrillerne og find en god plads i skyggen og kom i gang med læsningen. 

 

Optagelse i dansk kennel 

klub 

Kontakt: 
www.sortspids.dk 
facebook/sortspids 

Formand 
Elisabeth Meinild 
em@sortspids.dk 
Telefon: 28717195 

Nok den bedste nyhed i mange år, for den fortsatte udvikling af vores race. 

Bestyrelsen har igennem nogen tid være i dialog med Dansk Kennel Klub (DKK) med henblik på, at få 
vores sorte spidser anerkendt som en race under DKK. Det er slet ikke første gang vi har talt med DKK 
om medlemskab. Vi har forsøgt optagelse flere gange igennem mange år. Indtil nu med kedeligt udfald: 
Man mente ikke vores race var stor nok (i antal) til at sikre fremtiden med en sund bestand. 

Denne gang gik det heldigvis anderledes. Takket være et solidt benarbejde af bestyrelsesformand Elisabeth 
Meinild, lykkedes det at overbevise DKK om, at vi har en sund race, samt at vi igennem mere en 30 år har 
haft fuldstændig styr på parringer og opdrættets egenskaber. 

Og så kom endelig denne dejlige nyhed fra DKK. Jeg citerer: 

 

”Udvalget for Nationale og Glemte Racer har fremsendt ønske om at få sort dansk spids 
anerkendt i DKK og lagt ind under UNGR som en ny rekonstruktionsrace.  
Bestyrelsen godkendte dette. Udvalget henstilles til at fremsætte ønske om, hvilken dato 
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— — 

Sort Spids’ mangeårige mentor og tidligere dommer, Mogens F. Hansen, sov stille ind tirsdag 8. juni 2021. 

Mogens kendte Elgaard Madsen, som startede arbejdet med rekonstruktion af den sorte spids, og han har 
fulgt og støttet rekonstruktionen af racen fra første færd. Da Elgaard ikke længere var blandt os, trådte 
Mogens til og hjalp, hvor han kunne. 

Han var med til at formidle de første kontakter til DKK, som han havde et indgående kendskab til. Han har 
her siddet i flere udvalg og har desuden været udstillingsdommer. Da han stoppede i DKK, tilbød han sin 

hundene kan føres i x-register.” 

Med Andre ord: Der venter nu et større arbejde med at integrere klubbens stambogsføring med meget mere 
i DKKs rammer. 

 

Hvorfor skal vi være med i DKK? 

Det skal vi, fordi det er en slags officiel anerkendelse og en kvalitetsstempling af racen sort spids. Og når vi 
så har integreret vores arbejdsgange samt vores love og regler, så får vi adgang til DKKs arrangementer og 
ressourcer. For blot at nævne ét eksempel: Så kommer vi til at få DKK-dommere til at bedømme vores 
hunde. Igennem årene har netop det været et problem, nemlig at skaffe kvalificerede dommere til vores 
hunde. 

 

Opfordring til medlemmerne af Klubben for Sort Spids: 

DKK er en forening. Derfor opfordrer vi så mange sort spids ejere som muligt til at melde sig ind i DKK. 
For, som alle andre foreninger, er også DKK afhængig af medlemskaber for at kunne eksistere. Og så får 
medlemmerne af DKK jo bladet ”Hunden”, som er fyldt med sjovt og klogt stof om hunde. 

 

Mindeord for Mogens F. Hansen 
Af bestyrelsesformand Elisabeth Meinild 
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Sidste år havde vi den glæde at se, at mange bakkede op om vores forsøg på at lade træf finde sted i 

forskellige landsdele. 

I år er det så Sjællands tur. Vi mødes på Trelleborg ved Slagelse, lørdag den 4. september. 

De historiske rammer passer til vores hunde, og allerede nu har vi en god kontakt til Trelleborg, som støtter 

op omkring arrangementet. Vi regner med god mediedækning og et aktivt træf med forskellige arbejdende 

værksteder og salgsboder. Der er selvfølgelig stadig mange detaljer, der skal falde på plads. Men sæt et 

stort kryds i kalenderen. Masser af sjov, hygge, opgaver og oplevelser for hunde, børn og voksne. Og så er 

det jo en unik lejlighed til at vise vores sorte spidser frem for et bredere publikum, da Trelleborg er et 

velbesøgt vikingemuseum, som netop nu arbejder på at blive optaget på UNESCOs verdensarvsliste. 

Vi vil selvfølgelig følge op på dagen med program og mere information, når vi får detaljerne på plads.  

— — 

hjælp med avlsgodkendelse og kuldfremvisning i Klubben for Sort Spids. 

Uden Mogens’ hjælp havde vi ikke været, hvor vi er i dag. Han har oplært medlemmer af avlsudvalget i at 
iagttage og beskrive hundene ud fra den vedtagne standard, han har inspireret os med artikler om genetik, 
sundhed og meget andet, og, sidst men ikke mindst, har han støttet os med sin interesse og entusiasme.  

Da Mogens af helbredsmæssige årsager trådte tilbage som dommer for Klubben for Sort Spids, blev han 
udnævnt som æresmedlem af klubben. 

Ironisk nok har Klubben for Sort Spids, dagen efter Mogens’ død, fået tilsagn om optagelse i DKK. 

 

Tak for alt.  

Æret være hans minde. 

Elisabeth Meinild, formand for Klubben for Sort Spids. 

Træf 2021 

Lørdag den 4. septemper 
Af Grethe Birkemark 

Fra træffet i 2020 i Østbirk 
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Betaling af kontingent 

Rigtig mange af jer har nu betalt kontingent for 2021. 

 

- TAK FOR DET - 

 

Men en del mangler endnu at betale. De af jer der endnu ikke har betalt får en påmindelse på e-mail i 
begyndelsen af juli. 

 

Husk, at det er en absolut nødvendighed for klubbens - og vores races - 
fortsatte udvikling, at I betaler kontingent. 

 

Husk også, at betalt kontingent er en forudsætning for at deltage i årets 
træf. 

 

Ved årets slutning slettes de medlemmer, der til den tid ikke har betalt kontingent. 

 

Kontingent kan indbetales på MobilePay 904099, eller overføres til klubbens bankkonto 2375 3496698028  

VIGTIGT: Husk når I betaler, at skrive en kommentar med medlemsnummer eller fulde navn, ellers ved vi 
ikke hvem der har betalt. 

 

Kontakt kassereren (Christian) på kasserer@sortspids.dk hvis I har spørgsmål. 

— — 

Referat fra generalforsamling 

den 9. maj 
Referent Rita W Nielsen 

1. Valg af dirigent, Poul Møller vælges 

2. Valg af referent, Rita W Nielsen 

3. Valg af 2 stemmetællere Christian Birkemark og Hans Henrik Nielsen 

4. Næstformanden aflægger beretning til godkendelse 

Se Grethe Birkemarks beretning her i nyhedsbrevet. 
 

5. Avlsudvalget aflægger beretning til godkendelse 

Se Elisabeth Meinilds beretning her i nyhedsbrevet. 

mailto:kasserer@sortspids.dk
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Endvidere bemærkes: 

Der er venteliste på hvalpe.  

Klubbens hvalpeejere laver god reklame for vores hunde.  

HD og AD undersøgelse overvejes måske som stikprøve.  

Pris for hvalpe foreslås hævet til 8500 kr. 

Christian Birkemark: Ang. tvivl om årsag til hjertefejl. Ifølge cardiolog ved Universitetshospotalet for 
Mindre Husdyr: Kommer nødvendigvis ikke fra Kelpierne, men det er en alderdomsrelateret sygdom. Ikke 
arvelig. 

 

6. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse 

Christian Birkemark: regnskab ikke sendt forud, men udleveret på mødet. CB overtog kassererposten sidste 
år. Svært at komme ind i regnskabet og blive opdateret. Svært at holde styr på mobilepay indbetalinger. 
Endte op med et ikke godkendt regnskab for 2019.  

Egenkapital ca. 70.000 kr. Regnskabet bør specificeres bedre, evt. med flere konti. Store 
administrationsomkostninger. Ikke synligt til hvad. CB ønsker at gøre det mere synligt og gennemskueligt 
at se, hvad pengene bliver brugt til. Kontingentindbetaling er ikke tilstrækkelig, kun ⅔ af medlemmerne 
har betalt kontingent pt. Der udsendes rykkere. 

Poul Møller som revisor udtalte stor ros til kassereren for at få styr på klubbens regnskab. Det er nemt at 
bruge det nye program.  

Ingen spørgsmål til regnskabet som godkendes. Se årsregnskab 2020 vedlagt nyhedsbrevet. 

 

7. Behandling af indkomne forslag, herunder kontingent. 

Avlsudvalget foreslår at hæve prisen på hvalpe til 8500 kr. og gebyret for hvalpe (stambog, velkomstmappe 
og kuldfremvisning) til 250 kr. Hanhunden får stadig 1000 kr. som dækker parringen og den 1. hvalp og 10 
% pr efterfølgende hvalpe, der er levende ved 2 mdrs. alderen. 

Forslag vedtaget. 

Bestyrelsen foreslår flg. tilføjelse til §15 i vedtægterne: 

Der er ingen faste regler for, hvad hundene må hedde. Der opfordres dog til at man vælger skandinaviske, 
mytologiske eller gamle, velkendte hundenavne. Hvis avlsudvalget finder et navn useriøst, ændres det i 
stambogen efter aftale med ejer.  

Vedtaget 

    

8. Valg af bestyrelse og suppleanter 

Bestyrelse: Grethe Birkemark, Christian Thyme Nørgaard, Tine Ofverlind, Anni Møller 

Suppleanter: Sissi Dahl, Rita W Nielsen, Annette Smidt-Mogensen stiller op og bliver alle valgt. 

Christian Thyme Nørregaard har meldt afbud, men ikke givet tilsagn om at blive genvalgt. 

CB bliver spurgt om han vil overtage posten som webmaster. Det vil han gerne.  

Carina Rasmussen vælges som nyt medlem til bestyrelsen.  

     

9. Valg af revisor og suppleant  

Suppleant:   

Anne Kristine Lundby (Stine) 
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10. Valg af avlsudvalg, på valg er:  

Tine Ofverlind, Annette Schmidt-Mogensen, som begge modtager valg. 

Tilvalgt i avlsudvalget: Rita W. Nielsen.  

   

11. Valg af træfudvalg  

Træfudvalget består af bestyrelsen, som kan indkalde ekstra hjælpere. Vi modtager gerne tilsagn fra 
interesserede medlemmer.  

Elisabeth har en ven, som gerne vil låne os et vikingetelt og hjælpe på Trelleborg.  

 

12. Evt. (Herunder kan intet besluttes.) 

Lokale aktiviteter, legegrupper, pasningsværter: 

Har medlemmerne lyst til at lave en aktivitet er det meget velkomment på Facebook. Forskellige forslag til 
lokale aktiviteter man kan fremover lægge på FB gruppen under begivenheder. Forslag om visitkort til 
udlevering på tur. Vi kunne samles forskellige steder og se seværdigheder eller bare gå tur i det grønne.  

Legegrupper og pasningsværter er hundeejers eget ansvar, men brug gerne FB gruppen til at finde 
hinanden ... og i god tid, hvis I har brug for pasning.  

 

Sissi Dahl har navneforslag til racen til generalforsamlingen i tilfælde af at det skulle blive aktuelt:  

Ladby Spids eller Ladbyhunden  
Begrundelser:  
1) Racens baggrundshistorie reflekteres i navnet.  
2) Fyn får en race der er specifik for øen.  
3) Der er allerede “reklame” for racen ude på Ladby museet + billederne af seledeleren.  
4) Alle farver bliver imødekommet. Og der undgås et forklaringsproblem og følelsen af, at 
end hund “ikke er helt rigtig”  
5) ... Forslag 2: at der bliver lavet flere YouTube videoer med racen, måske med 
racebeskrivelse - vil selvfølgelig være nemmere med et godkendt navn. 
 

Vi beholder navnet. Vi er kommet tættere på DKK, så det er et dårligt tidspunkt. Det er den sorte spids vi 
genskaber, set tilbage i tid. Annette Schmidt-Mogensen kom med en forklaring af historisk evidens.  

 

Klubben skal oprette en YouTube kanal og finde en administrator af denne. 

Forslag om indkøb af drægtigheds scanner, så opdrættere kan låne den.  

Ideer om aktivitet inden generalforsamling for at få folk til at blive.  

Måske skal vi flytte generalforsamling til en varmere tid.  

Formandens afsluttende bemærkning: Tak for fremmøde, tak for nyt medlem i bestyrelsen og suppleanter. 
Og tak for jeres mange gode forslag. 

— — 
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Året 2020 er nok et vi alle kommer til at huske. I Sort Spids er det dog gode ting vi har oplevet. 

Vi fik gennemført vores generalforsamling og Træf uden restriktioner. Og så har vi fået mange skønne nye 
spidser og nye mennesker i klubben. 5 kuld og 38 hvalpe blev det til. Vi har fået nye opdrættere til, noget 
vi har manglet og vores hunde er nu spredt i hele landet. Selv på Bornholm der2 hunde.  

Geografisk spredning og flere, der får kuld, er vigtigt, hvis vi skal fortsætte som race. Så tak til de nye folk 
og en bøn til alle med avlsgodkendte tæver: bare et kuld hjælper os meget med at få sunde raske hvalpe 
hvert år og i stigende antal. 

Vi er i dialog med DKK dansk kennelklub om at få vores race godkendt. Godt avlsarbejde og tilstrækkelig 
stor bestand er et krav fra DKK hvis vi skal med. (Det fortæller jeg mere om senere.) 

Vi tog også hul på ny tradition med hensyn til træf sidste år. Træffet skal fremover skifte mellem 
landsdelene. Sidste år var det Jylland, nærmere bestemt Østbirk, der lagde arealer til. 

Det blev en succes. Vi havde rigtig mange fremmødte, også nysgerrige der bare ville se hvordan sådan 
nogle hunde så ud. Så tak til hjemmeholdet der lagde et stort arbejde i forberedelser og afvikling. 

I år bliver det Sjællands tur. Vi har allerede kontakt til Trelleborg, der gerne vil invitere os indenfor hos 
dem. Passende for os, der jo også er danske vikinger. 

En anden ting, vi som bestyrelse gerne vil takke alle for, er den meget aktive facebookgruppe. 

Folk hjælper hinanden og tonen er altid god og hjælpsom. Der kommer også dejlig mange billeder. Alt i alt 
er vores facebookgruppe med til at skabe interesse for vores hunde. 

Rigtig god generalforsamling. Jeg håber vi mødes på Trelleborg til efteråret. 

Bestyrelsens beretning 
Af Grethe Birkemark 

(bilag til referat fra generalforsamling) 

Avlsudvalgets beretning 
Af Elisabeth Meinild 

(bilag til referat fra generalforsamling) 

Som Grethe skrev i bestyrelsens beretning, var det et meget godt hvalpeår sidste år, og tendensen 
fortsætter. Så det er meget glædeligt. 

Vi har en stabil venteliste, og det skyldes blandt andet den gode reklame klubbens medlemmer gør for 
hundene og racen i deres hverdag. Tak for det! 

Vores race er stadig sund, der er ingen arvelige sygdomme, og kuldene bliver mere og mere homogene. I 
avlsudvalget gør vi meget ud af at matche de kommende forældre, så vi kan fastholde den gode udvikling. 

Vi skal fortsat være opmærksomme på sygdomme i racen, og derfor er det vigtigt at hundeejerne melder 
tilbage til avlsudvalget, hvis man bliver opmærksom på skavanker eller sygdomme hos hundene.  

Det kan blive aktuelt at genindføre kravet om undersøgelse for HD og AD, muligvis som stikprøver, så vi 
med større sikkerhed kan dokumentere racens sundhed.  

Der har altid været mange spørgsmål til avlsudvalget ved køb af hvalpe og ved opdræt. 

For at hjælpe både hvalpekøbere og opdrættere, har avlsudvalget bearbejdet nogle af de dokumenter, vi har 
haft liggende gennem flere år, og samlet dem i 2 mapper: en som udleveres til nye hvalpekøbere og en til 
nye opdrættere som udleveres ved avlsgodkendelsen. Mappernes indhold skal redigeres løbende og 
forbedres, så hundeejerne altid er klædt så godt på som muligt og har adgang til enslydende informationer. 

Tanken er, at de 2 mapper også skal ligge på klubbens hjemmeside, så man let kan orientere sig. 

Jeg har eksemplarer med af begge mapper, som man kan kigge i. 
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Avlsudvalget har endelig besluttet, at det er på tide at hæve prisen på hvalpe en smule fra 7000 kr. til 8500 
kr. Udgifterne til dyrlæge, foder, vaccination m.m. stiger, og samtidig sender prisen et signal om, at Sort 
Spids en race, der arbejdes seriøst med. 

Hvis vi kommer ind under DKK, kan det være at prisen skal stige yderligere, da der så vil komme højere 
gebyrer på, men det tager vi den tid. 

Lad vores sorte spidser mødes 
Af Grethe Birkemark 

Vi har allerede set det første initiativ, hvor nogle folk har fundet ud af at arrangere et mini-træf. En dag 
hvor flere ejere af sort spids aftalte at mødes. Hundene hyggede sig, legede og lærte hinanden at kende.  

Ejerne hyggede sig også og udvekslede erfaringer og hyggelige historier. 

Vi vil meget gerne se flere af den slags initiativer. Men det er helt op til de enkelte medlemmer. Foreslå en 
dag og et sted, og se om der så ikke er interesse. 

Facebook er et sted mange vil bruge til den slags, men det er jo ikke alle der følger med der. Har I et 
forslag til et møde, så send det til bestyrelse@sortspids.dk. Så vil vi sørge for, at det også kommer på vores 
hjemmeside. Vi håber I er friske og får arrangeret nye møder landet rundt. Udover en dejlig dag for jer og 
jeres hunde, kan I også være med til at udbrede kendskabet til vores dejlige hunde. For hvem vil ikke være 
nysgerrige, hvis de ser sådan en flok af glæde, energi og leg. 

— — 

mailto:bestyrelse@sortspids.dk
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Tak til vores sponsorer 



Klubben for Sort Spids
Regnskab 2020

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020
Udskrevet: d. 23.04.2021

Af: Christian M. Birkemark
CVR nr.: 41277483

Side 1
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Langå, den 23. april 2021

t og fundet i orden

Side 2

cmb
Skrivemaskine
Slagelse, den 23. april 2021

Regnskabet er udarbejdet af

cmb
Skrivemaskine
Christian M. Birkemark
Kasserer



Balanceopgørelse

Aktiver

Kontonr. Navn 2019 2020

3000 Inventar 0,00 kr 3.185,00 kr

3200 Debitorer 0,00 kr 0,00 kr

3300 Kasse 0,00 kr 2.333,00 kr

3410 Bank, frie 0,00 kr 48.634,06 kr

3420 Bank, bundne 0,00 kr 15.972,00 kr

Aktiver i alt: 70.124,06 kr

Passiver

Kontonr. Navn 2019 2020

4000 Egenkapital 0,00 kr 70.124,06 kr

Passiver i alt: 70.124,06 kr

Årets balance: 0,00 kr

Side 3


