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Nyhedsbrev—august 2021 

Velkommen til nyhedsbrevet. En ordentlig ”moppedreng” på 10 sider, som først og fremmest handler om årets 
træf den 4. september på vikingeborgen Trelleborg ved Slagelse. Husk også opfordringerne til at hjælpe til, evt. 

med at skaffe sponsorgaver. Og så kan I glæde jer over, at vi nu er i gang med alt det praktiske i forbindelse 
med, at Sort Spids bliver anerkendt som en gammel dansk race af Dansk Kennelklub. 

Så fat læsebrillerne og kom i gang med læsningen. 

Kontakt: 
www.sortspids.dk 
facebook/sortspids 

Formand 
Elisabeth Meinild 
em@sortspids.dk 
Telefon: 28717195 

Den gamle vikingeborg og museum danner passende rammer for det, der er et jubeltræf. Efter mange års arbejde 

er vores race nu anerkendt af Dansk Kennel Klub (DKK). Alle der stiller op til kuldfremvisning og 
avlsgodkendelse, kan nu få en DKK stambog. 

Vi håber at DKK vil være repræsenteret ved træffet, så I kan få svar på jeres spørgsmål til dem. 

Dagen bliver fyldt med aktiviteter. Der bliver noget sjov for børn. Og vi viser enkle trick og øvelser, der kan 
være sjove for både hund og ejer. Det kan være en del af den vigtige aktivering af hundens hoved. 

Søren og Leif fra AOF Slagelse kommer med nogle af deres deltagere fra holdet ”spor for familiehunden”. De 

vil være klar til at hjælpe alle interesserede med at lade deres egne hunde prøve at få udfordret næsen. 

Både Tyt og Knyt (www.tytknyt.dk) og Collarfull (www.collarful.dk) vil komme med boder med halsbånd og 

Tid og sted: 
 

Lørdag den 4. september 2021 
Kl. 10.00 - ca. 15.30 

 

På 
 

Vikingeborgen Trelleborg 
Trelleborg Allé 4 

4200 Slagelse 

Træf 2021 

Lørdag den 4. septemper 
Af Grethe Birkemark 
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Fra træffet i 2020 i Østbirk 

liner. Det er alle tiders mulighed, hvis man vil have et helt personligt halsbånd lavet. 

Land og Fritid (www.landogfritid.dk) kommer også med en bod, hvor en dyrlæge svarer på alle mulige spørgsmål 

om hunde og foder. 

Så det skulle være muligt at blive inspireret og oplyst på mange måder. Selve museet er bestemt også værd at se. 

Der bliver uddelt flotte pokaler i forskellige kategorier. Ligesom sidste år bliver det deltagerne der kårer vinderne. 

Da Trelleborg jo også er åben for andre besøgende, er der tilføjet en ny pokal: Publikums favorit. Læs mere om 
hvordan din hund kan nomineres nederst på side 5. 

Udover pokaler til hunde har vi også pokal og præmier til de børn, der vil stille op til barn og hund. Vis os hvad 

du og din hund kan, det behøver ikke være indviklede tricks; samarbejdet mellem hund og barn er det vigtigste. 

Som alle andre år, vil vi meget gerne have lidt hjælp. Så hvis du vil bruge lidt tid på at hjælpe, eller hvis du kan 
skaffe sponsorgaver til årets auktion, vil vi meget gerne høre fra dig. 

Der er mulighed for fælles frokost som forudbestilles. Og klubben er vært for kaffe og kage sidst på dagen. 

Vi glæder os til at se rigtig mange af jer til en hyggelig dag, hvor hundene er i centrum. 

 

Se hele programmet på næste side 
Programmet kan også downloadet på hjemmesiden www.sortspids.dk 

 

Læse mere nedenfor om kuldfremvisning og avlsgodkendelse 

Kuldfremvisning og avlsgodkendelse 
I forbindelse med træf 2021 

Af Elisabeth Meinild 

Som sædvanlig starter dagen med kuldfremvisning og avlsgodkendelse. Der indkaldes i år 6 kuld til 
kuldfremvisning.  

Invitationen sendes til opdrætter som derefter indkalder kuldet og ejeren til hvalpenes far. Opdrætter tilmelder 
derefter kuldet til avlsudvalget: em@sortspids.dk senest den 12. august. 

Der vil også være avlsgodkendelse af hunde, som er fyldt 2 år og som endnu ikke er avlsgodkendt. Disse hundes 

ejere får en personlig invitation fra avlsudvalget. 

Læs om kuldfremvisning og avlsgodkendelse på klubbens hjemmeside: sortspids.dk under fanen hvalpe. 

Svar venligst inden 12. august, så vi har mulighed for at planlægge dagen. 

Det koster ikke noget at deltage, og vi håber på stort fremmøde. 

mailto:em@sortspids.dk
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Kl. Aktivitet  

10.00 Træffet åbner Velkomst v. klubformand Elisabeth Meinild 
 
Ved ankomst indskriver man sig hos kasserer Christian Birkemark som findes 
ved indgangen til pladsen. 

10.00 - 12.00 Avlsgodkendelse og 
kuldfremvisning 

Hunde der forventes at deltage indkaldes direkte af avlsudvalget. Læs mere på 
foregående side. 
 
Bo Lasthein Andersen, formand for ”Udvalget for nationale og glemte racer” i 
Dansk Kennel Klub, er inviteret. 

10.00 -  13.00 Træfdeltageres afstemning om 
Sort Spids’ vandrepokaler 

Ligesom tidligere år fordeles klubbens pokaler ved afstemning blandt 
træfdeltagerne. Pokalerne er udstillet i teltene. 

10.00 - 13.00 Afstemning blandt det 
besøgende publikum på 
Trelleborg om deres favorithund 

Hunde der deltager i afstemningen skal tilmeldes på forhånd, senest den 12/8, og 
forventes at møde til præsentation på træfdagen. 
 
Læs mere om publikumsprisen på næste side. 

12.00 - 13.00 Frokost Ved bordene på terrassen. Sandwich skal bestilles forud. Varme og kolde drikke 
købes hos kassereren. 
 
Læs mere om forplejningen på næste side. 

13.00 Sort Spids historie Elisabeth Meinild præsenterer den Sorte Spids’ historie. Der vil også være en 
planceudstilling. 
 
Alle besøgende på Trelleborg er velkomne 

13.20 Børnekonkurrence Hvad kan du med din hund, og hvad kan din hund med dig? Vis de tricks og 
sjove ting, du laver sammen med din hund. 
 
Åben konkurrence for alle børn, der har lyst til at vise deres hund frem. 
 
Præmier til alle deltagere. 

14.00 Kaffe og kage 
Uddeling af pokalerne 
Auktion over sponsorgaver 

Klubben for Sort Spids giver kaffe og kage, mens vi hygger os med 
pokaluddeling og auktion. 

Løbende, hen 
over dagen 

Tips og tricks med din hunde Rita W. Nielsen har masser af gode ideer til lærerige og sjove ting, man kan lave 
med sin hund. For eksempel mens man går tur, eller når man hygger sig hjemme. 

 Nosework (spor) m.m. Søren og Leif fra AOF Vestsjælland, samt nogle fra træningsholdet, viser sjovt 
næsearbejde for familiehunden. Der bliver også mulighed for at prøve selv. 

 Rally Irini og Sofie-Marie hjælper vores hunde med at komme igennem rally-banen 

 Information om Sort Spids Annette Schmidt-Mogensen, som kender HELE historien om Sort Spids er synlig 
på pladsen. Har du et spørgsmål om vores race, om adfærd eller andet, så spørg 
hende. Hun har altid svar parat. 
Annette fortæller også gerne alle Trelleborgs besøgende hele historien om Sort 
Spids, lige fra den sorte spids i Ladbyskibet ved Kerteminde i vikingetiden og til 
i dag. 

Program for Sort Spids Træf 

Lørdag den 4. septemper 2021 
På vikingeborgen Trelleborg, Trelleborg Allé 4, 4200 Slagelse 

Kl. 10.00 - ca. 15.30 
 

Programmet kan downloades på sortspids.dk, link: Program for træf 2021 

http://www.sortspids.dk/wp-content/uploads/2021/07/Program-tr%C3%A6f-2021-1.pdf
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— — 

Frokost 
Klubben sælger frokostsandwich, som SKAL bestilles og betales inden træf, men du er selvfølgelig også 
velkommen til at tage en madpakke med. Drikkevarer kan købes hos os. 

I kan vælge mellem forskellige sandwich: 
 

Flæskesteg 

Kylling med bacon 

Ost og skinke 

Æg og rejer 

Roastbeef. 
 

Alle sandwich koster 40 kr. og bestilles på bestyrelse@sortspids.dk senest den 28. august. 

DET BLIVER IKKE MULIGT AT BESTILLE EFTER DENNE DATO! 

Betaling forud med MobilePay til 904099  
 

Kaffe og kage 
Om eftermiddagen er klubben vært for kaffe og kage 

 

PS: Vær opmærksom på at Trelleborgs café IKKE har åben den 4. september 

 

Træf 2021 

Frokost, kaffe og kage 

Træf 2021 

Frivillige hjælpere 

Vi har altid brug for flere frivillige til træf. Det gælder også i år. Både når det gælder opstilling af telte, opsætning 
af pladsen i øvrigt og til alle mulige og umulige øvrige gøremål dagen igennem. Hvis du har lyst til at give en 
hånd med, så tilmeld dig hos Elisabeth (em@sortspids.dk) eller hos Grethe (bestyrelse@sortspids.dk). 
 

Hjælpere møder kl. 08.00 på træfdagen 
 

Her vil der være morgenmad (morgenboller/rundstykker, ost, pålæg og marmelade, kaffe, te og juice) på klubben 
regning. 

 

VIGTIGT 

Hvis man tilmelder sig som hjælper, skal man yderligere gøre opmærksom på, om man 
ønsker morgenmad. 

mailto:bestyrelse@sortspids.dk
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Træf 2021 

Trelleborgs Publikumspris 

I år kommer der en ny kategori, da Trelleborg jo også er åben for alment publikum:  
 

Hvilken hund er publikums favorit? 
 
Vi kan jo ikke forvente at folk, der kommer for at besøge Trelleborg og pludselig opdager, at der også er et 
hundearrangement, skal kunne nå at få et overblik over alle hunde på banen og vælge en favorit.  

Derfor er det nødvendigt at indstille sin hund til at blive publikums favorit. 

Brug skemaet på næste side. 

Træf 2021 

Pokaler i Klubben for sort spids 

På træffet i år vil der, ligesom sidste år, blive uddelt stemmesedler, hvor årets favoritter bliver kåret. Se hvem der 
vandt sidste år på listen herunder. 

Vinderpokalen for barn/hund opvisning tildeles naturligvis konkurrencevinderen. Pokalen for ”Årets opdrætter” 
tildeles af avlsudvalget. Alle øvrige pokaler tildeles af medlemmerne ved afstemning i de forskellige kategorier 

Pokal Vinder 

Barn/hund opvisning  Carina Rasmussens søn, Tobias  

Årets opdrætter (LYKKENS VANDREPOKAL)  Tine Ofverlind  

Årets ansigt udadtil Elisabeth Meinild  

Pokal Hund Ejer 

Bedste hvalp (VIGGAS VANDREPOKAL)  Miras Chico  Heidi Hansen  

Bedste unghund  Lagus Aika  Pernille Ravnefjord  

Bedste han (KRAKAS VANDREPOKAL)  Magni  Birk Sønderup Dixen  

Bedste tæve (TYRAS OG RUNAS MINDEPOKAL)  Lykkens Beyla  Hans Henrik Nielsen  

Bedste X-variant Alba  Elisabeth Meinild  

Bedste Senior (SORT SPIDS MICKEY’S 
VANDREPOKAL)  

Lykkens Frigga  Christian Birkemark  

Bedste Hund Lagus Aske  Inger og Stig Pedersen  

Bedste handler (SORT SPIDS VIKI’S 
VANDREPOKAL)  

Oona Bailey  Tine Schilling  

OBS… OBS… 
 
Pokalerne skal være klubben i hænde senest på Træfdagen. Er man forhindret i at aflevere pokalen på 
træfdagen, må man sørge for at den kommer frem på anden vis. Kontakt evt. bestyrelsen for hjælp.  
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Betaling af kontingent 

Vigtigt… vigtigt... 

Ikke så få af jer, mangler endnu at betale kontingent. De af jer der endnu ikke har 
betalt får en påmindelse på e-mail inden træffet. 
 

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. 

Man kan evt. betale ved ankomst til træffet 

 

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. 

Indstillingen sendes til avlsudvalget senest torsdag den 12/8: 
em@sortspids.dk  

 
Så sørger vi for at billeder og beskrivelser bliver tilgængelige for publikum.  

Hundens navn 
  

  

Fødselsdag (alder) 
  

  

Ejer 
  

  

Farve 
  

  

Beskrivelse af hunden: egenskaber, 
udmærkelser, sjove træk osv. 

  

Billede af hunden 
  

  

Indstilling til Publikums favorit 
Skemaet kan downloades på sortspids.dk, link:  Publikums favorit 

— — 

— — 

mailto:kasserer@sortspids.dk
http://www.sortspids.dk/wp-content/uploads/2021/07/Trelleborgs-publikumspris.pdf
http://www.sortspids.dk/wp-content/uploads/2021/07/Indstilling-til-publikumspris-tr%C3%A6f-2021.pdf
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Sponsorer til træf 
Af 

Annette Schmidt-Mogensen 
Avlsudvalget 

Hjælp os med at hjælpe jer: Ansøgning om sponsorstøtte 

Vi mangler sponsorer til vores træf den 4. sept. ved Trelleborg. For at gøre træfdagen sjovere og at skaffe 

midler til fremme og udbredelse af sort spids har vi brug for jeres hjælp til at søge sponsorgaver. 

Nærværende er et brev til ansøgning om sponsorstøtte, som kan gives/sendes til mulige sponsorer. Husk at 
melde tilbage til Elisabeth Meinild (em@sortspids.dk), hvem der sponsorer noget til klubben, så vi kan få dem 

på vores liste. Hvis vi får logo og hjemmesidelink, så send det gerne videre til Christian Birkemark 
(kasserer@sortspids.dk) til hjemmeside og program mm., så vores sponsorer får noget til gengæld for deres 
støtte. 

Hvis I ikke selv kan komme til træf og har fået sponsorgaver, så aftal med Elisabeth Meinild, hvor det kan 
sendes til. 

Vi håber på stor opbakning. 

 

VIGTIGT… VIGTIGT 

 
Vi har i Sort Spids klubben et standardbrev til sponsorer, som forklarer hvorfor vi synes de bør støtte projektet 

med den sorte spids. Det er vigtigt I afleverer en kopi af dette brev når i kontakter eventuelle sponsorer. 

 

Brevet kan downloades fra hjemmesiden sortspids.dk, link:  Sponsorbrev 

Træf 2021 

Opfordring: Påklædning 

Trelleborg er et historisk sted fra vikingetiden. Og vi vil jo gerne bevare forbindelsen imellem de sorte spidser 
og denne tid. Mange af jer har sikkert besøgt Ladbymuseet ved Kerteminde, hvor der findes en rekonstruktion 
af det flotte vikingeskib man fandt i højen ved Ladby. Her kan man blandt andet se hunde i skibet, som er 
modelleret efter Annette Schmidt-Mogensens Sort Spidser Mirah og Lykke. 
 
Trelleborg og vi foreslår derfor, at de af jer, der har tøj, der passer med vikingetiden, tager det på til træffet, 
så vi bidrager til stedets stemning. Det vil blive sjovt for både os selv, og for Trelleborgs almindelige 
besøgende på dagen. 

Fra Ladbymuseet. Foto: Annette Schmidt-Mogensen 

http://www.sortspids.dk/wp-content/uploads/2021/07/ans.-om-sponsorst%C3%B8tte-2021.pdf
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Træf 2021 

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 det 
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. 

 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. 

 Og så skal vi tage hensyn. For der kan være besøgende som ikke kan lide hunde!.. Ja, hvem kan kan nu 
forstå det. Men altså, spørge først, før vi får lov at komme hen til fremmede, da Trelleborg er et sted hvor 
ALLE kommer. 

PS: Jeg har fået en afløser: Idun. Idun tager over fra nu af, for jeg er gået på pension, og Idun har 
overtaget. Idun er kun tre måneder, så hun kan ikke ”skrive under” endnu. Men det kommer. Og pas 
på, for så bliver reglerne MEGET skrappere. UHA… hun er en STRAM lille ”dame”. 

Idun, 12 uger gammel 
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Sort Spids i dansk kennel 

klub 

Sort Spids har flere gange søgt om anerkendelse som race og optagelse i Dansk Kennel Klub. Og nu ser det 
endelig ud til at lykkes. 

Hvis arbejdet med vores skønne race skal fortsætte, er det af stor betydning, at hundene stambogsføres i et mere 
professionelt regi.  

For det første er vi jo amatører, så det er betryggende at have nogle eksperter i ryggen.  

For det andet er vi jo ”kun” frivillige i Klubben for Sort Spids, og i takt med at racen udbredes og bestanden 
vokser, vil vi have brug for hjælp til administration af avlsarbejdet. 

I samarbejde med DKK er vi nu gået i gang med alle de praktiske ting, der skal på plads for at få indført Sort 

Spids i DKKs stambogsregister. 

Overgangen til DKK vil ske gradvist, så i starten vil I som medlemmer af Klubben for Sort Spids ikke mærke 
den store forskel. 

 

 Racen får lov til at beholde sit navn: Sort Spids, da det jo er den hund der er beskrevet i 
forbindelse med den første hundeudstilling, der blev holdt af Dansk Kennel Klub i København i 

juli 1886. Den er glatpelset, og derved adskiller den sig fra de andre nordiske spidser, hvor pelsen 
står ud.  

 Vi regner også med, at Klubben for Sort Spids får lov til at beholde sit navn, da det jo er en 
eksisterende forening. 

 Vi fortsætter med vores arrangementer på samme måde som hidtil. Generalforsamling med 
avlsgodkendelse om foråret, træf med kuldfremvisning og avlsgodkendelse første lørdag i 
september. Mulighed for lokale avlsgodkendelser, hvis der er behov for det. 

 

Det første tiltag i overgangen er, at DKK opretter os som race i hundeweb. Det er en forudsætning for 
registrering i DKK, og giver os samtidig adgang til at deltage i deres udstillinger. Det forventes at være muligt i 

2022. 

Derefter skal der ansøges om stamtavle til allerede avlsgodkendte hunde. Det er avlsudvalget, der står for 
ansøgningen, og herefter vil hundenes ejere blive kontaktet af Dansk Kennel Klub med betaling af gebyr for 

stambogscertifikat, fast pris for 2021 er 500 kr.  

Afkom af disse DKK stambogsførte hunde kan så få DKK-stamtavle, når de har været til kuldfremvisning i 

Klubben for Sort Spids.  

I de nye stamtavler vil der kun stå hundens navn, fødselsdato og registreringsnummer, så derfor bliver vi ved 
med at lave vores egne stambøger, indtil der er 3 generationer af hunde i DKK-stambøgerne. Vores egne 

stambøger er således et bilag med anetavle til DKK-stamtavlen. 

Fra bestyrelsens side opfordrer vi til at alle kuldfremviste og avlsgodkendte hunde får DKK-stambog, så vi 
undgår en splittelse i klubben.  

Det er ikke et krav, at man skal være medlem af DKK for at få en stambog, men vi opfordrer til at Sort Spids 

medlemmer melder sig ind i Dansk Kennel Klub.  

Som et af bestyrelsesmedlemmerne sagde: Hvis DKK bakker os op, så bør vi også bakke DKK op! 

— — 
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Foreløbige sponsorer til træf 2021 
Sponsorlisten kommer på hjemmesiden, og bliver opdateret umiddelbart før træffet 
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Foreløbige sponsorer til træf 2021 
… fortsat 


