
 

- 1 - 

Nyhedsbrev—august 2022 

Velkommen til nyhedsbrevet fra Klubben for Sort Spids.  

 

 

I denne udgave af nyhedsbrevet inviterer vi alle til træf på Vikingemuseet i Ladby. Det bliver en dag med 
hygge, leg, avlsgodkendelser, kuldfremvisninger, skue, mulighed for rundvisning på museet, børnekon-

kurrence og pokaluddeling.  

Alle forhåndstilmeldte får en gratis billet til museet. 

 

Vi kigger også på hvalpestatus i klubben. Hvem venter sig og hvem har fået små sorte guldklumper. 

 

Kontakt til klubben 

 www.sortspids.dk 
 
             
 
 
 facebook/sortspids 

Formand: 
 
Elisabeth Meinild 
formand@sortspids.dk 
Telefon: 28717195 

— — 
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Træf på Vikingemuseet i Ladby 

Lørdag d. 3. september 

 

Program:  Tidspunkterne er vejledende 

Kl. 8:00  Bestyrelsen og hjælpere mødes til opsætning af telte, aktivitetsbaner,  
   plancher, sponsorliste, program og boder.  - Der er morgenmad til alle, 
   der vil hjælpe til. 

Kl. 9:30  Ankomst/indskrivning starter 

Kl. 10:00  Træffet åbner med velkomst af formand Elisabeth Meinild 

Kl. 10:05 - 12:00 Avlsgodkendelse og kuldfremvisning.  - De deltagende hunde har fået  
   separat indbydelse. 

Kl. 10:05 - 12:00 Diverse aktiviteter, sættes i gang rundt omkring på pladsen. 

Kl. 10:05 - 10.30 Ringtræning 

Kl. 10:30 - 12:00 Skue med præmier. 

Kl. 11:00  Rundvisning på museet  

Kl. 12:00 - 12:45 Frokost. - Der kan bestilles sandwich sammen med tilmeldingen til træf-
   fet, og der er mulighed for at købe sodavand og øl. 

Kl. 12:45  Konkurrence for alle børn, der har lyst til at vise, hvad de kan af tricks 
   med deres hund.  

Kl. 13:00  Rundvisning på museet  

Kl. 13:00  Pokaluddeling 

Kl. 14:00  Auktion/Kaffe og Kage - Der kan bestilles kaffe/the og kage sammen  
   med tilmeldingen til træffet. 

Kl. 15:00  Afslutning/oprydning 

 

       

 

— — 
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Hjælp til træffet: 

Bestyrelsen søger hjælp til opsætning af telte, boder osv. Skriv til formand@sortspids.dk hvis du vil give 
en hånd med. 

Hvis der er nogen der vil bage kage til eftermiddagskaffen, så tager vi imod med kyshånd. Skriv til 
to@sortspids.dk, hvis du vil hjælpe med en kage. 

 

 

 

Skue: 

Vi vil i år afvikle et lille skue, hvor interesserede kan melde deres hund til i følgende kategorier: 

 Bedste Hvalp (6-9 mdr.) 

 Bedste Unghund (9-17 mdr.) 

 Bedste Han (18 mdr.-7 år) 

 Bedste Tæve (18 mdr.-7 år) 

 Bedste Seniorhund (8 år og derover) 

 Bedste X variant (lys, brun eller vildtfarvet) 

Hundene bliver bedømt af en DKK-bedømmer hjulpet af kompetente folk fra klubben. 

Efter frokost vil der være pokaluddeling i hver klasse. Derudover vil der også være en pokal til skuets bed-
ste hund, skuets bedste handler, opdrætter af bedste kuld, vinderen af børnekonkurrencen samt til årets an-
sigt ud af til. 

Pris for deltagelse i skuet er 75 kr. for 1. tilmeldte hund og 50 kr. for 
hver efterfølgende tilmeldte hund. Pengene skal indbetales på Mobile-
Pay 904099, eller overføres til klubbens bankkonto 2375 3496698028 
ved tilmelding. 

 

Se yderligere beskrivelse af skuet her i nyhedsbrevet under  kapitlet  
Sort Spids Skue. 

 

— — 
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Frokost: 

Til frokost kan man bestille følgende sandwich:  

 Sandwich m. ost/skinke 

 Sandwich m. kylling/bacon  

 Sandwich m. frikadelle  

Prisen pr. sandwich er 35 kr., som skal indbetales på MobilePay 904099, eller overføres til klubbens bank-
konto 2375 3496698028 ved tilmelding. 

 

Tilmelding: 

Tilmelding  til træf, avlsgodkendelse, kuldfremvisning og skue sker ved at udfylde tilmeldingsblanketten 
og sende den til formanden for Klubben for Sort Spids på formand@sortspids.dk inden  15. august. 

Ved tilmelding angives. 

 Navn på medlemmet i Klubben for Sort Spids (betalt kontingent) 

 Antal gæster der tilmeldes 

 Evt. sandwich og kaffe/kage der ønskes bestilt, samt bekræftelse på betaling 

 Navn på hund, fødselsdag og chipnummer 

 Hvad hunden deltager i (Træf, avlsgodkendelse, kuldfremvisning, skue - herunder klasse), samt be-
kræftelse på betaling ved deltagelse i skue. 

 

Vi glæder os til at samle så mange Sort Spids ejere og hunde som muligt til en hyggelig og sjov dag. 
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I Klubben for Sort Spids foregår skuet på årets træf, som er et arrangement, hvor vi samler så mange sorte 

spidser som muligt – uanset hundens alder – køn – farve - avlsgodkendt eller ej.  

Det er en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor man møder op med sin hund og får en bedømmelse af 

hundens udseende, kondition og temperament.  

Det er her, vi kan se, hvordan klubbens avlsarbejde udvikler sig.  

Vi lærer her at præsentere vores race på samme vilkår som ved officielle skuer og udstillinger.  

Det er en mulighed for at være med i konkurrencen om en af klubbens vandrepokaler.  

Og sidst, men ikke mindst, er det en lejlighed til at fremvise vores skønne hunde.  

 
Hvordan foregår skuet?  

 Der vil være ringtræning om formiddagen for alle, som har lyst til at lære at ”handle” deres hund og 

få gode råd og fif herom.  

 De tilmeldte hunde er inddelt i klasser efter alder og køn.  

 Hver klasse bedømmes for sig, og hver enkelt hund i en klasse bedømmes.  

 Rækkefølge: Hvalp, unghund, han, tæve, veteran, x-variant.  

 Når alle hunde i en klasse er bedømt, uddeles der en skriftlig kritik til hver enkelt hund og et sløjfe-

bånd. Se farvernes betydning nedenfor.  

 Alle hunde med 1. præmie konkurrerer nu om placeringerne i klassen. De øvrige hunde i klassen går 

ikke videre i denne konkurrence.  

 Slutteligt konkurrerer vinderhunden fra hver klasse om at blive Skuets Bedste Hund.  

 

Præmieringer! 

1. præmie (Rød sløjfe): EXCELLENT (fortrinlig) tildeles en hund, som kommer meget tæt på den ideelle 

standard for racen, som fremvises i fortrinlig kondition, har et harmonisk, velafbalanceret temperament og 

er af høj klasse. Hundens fremragende racemæssige egenskaber tillader, at ubetydelige fejl kan ignoreres. 

Hunden skal have tydeligt kønspræg.  

2. præmie (Blå sløjfe): VERY GOOD (meget god) tildeles en hund, som besidder sin races typiske træk, 

som har velafbalancerede proportioner og er i god kondition. Mindre fejl kan tolereres, men ingen væsentli-

ge anatomiske fejl. Denne præmiering kan kun gives til hunde af høj kvalitet.  

3. præmie (Gul sløjfe): GOOD (god) tildeles en hund, som er racetypisk, og hvis fortrin opvejer fejlene så-

ledes, at hunden kan siges at være en god repræsentant for sin race.  

4. præmie (Grøn sløjfe): SUFFICIENT (tilstrækkelig) tildeles en hund, som svarer til racens standard, men 

som ikke besidder de generelt ønskede karaktertræk, eller hvis fysiske tilstand er mangelfuld  

 

Sort spids skue 

— — 
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Sort spids skue 
-fortsat 

Klasser og pokaler:  

(Hundens fødselsdato afgør klasse) 

 Bedste hvalp: 6-9mdr.  

 VIGGAS VANDREPOKAL, skænket af Anni og Poul Møller  

 Bedste unghund: 9-17mdr.  

 Bedste han: Fra 18 mdr . til 7 år   

 KRAKAS VANDREPOKAL, skænket af Anni og Poul Møller  

 Bedste tæve: Fra 18 mdr . til 7 år   

 TYRA OG RUNAS VANDREPOKAL, skænket af Lis og Holger Christensen  

 Bedste hund: Alle klasser .  

 VANDREPOKAL TIL SKUETS BEDSTE HUND, skænket af Emma og Ole West-Nielsen  

 Bedste senior: Fra 8 år   

 SORT SPIDS MICKEY’S VANDREPOKAL, skænket af Patricia Pedersen  

 Bedste x-variant: Lyse, vildtfarvede og brune hunde, alle klasser .  

 AGGES MINDEPOKAL, skænket af Lis og Holger Christensen  

 Bedste handler: Alle klasser . Her  bedømmes udelukkende på det bedste samarbejde hund og 

fører imellem, og der lægges vægt på en glad og energisk hund og fører.  

 SORT SPIDS VIKI’S VANDREPOKAL, skænket af Kirsten og Per Lauritsen.  

 Opdrætter af det bedste kuld: Kuld, der  har  været fremvist forår  og efterår  d.å.  

 MIRAH, EISA, LYKKE OG RONJAS VANDREPOKAL, skænket af Annette Schmidt-Mogensen  

 Årets ansigt udadtil: Uddeles til et medlem, der  på sær lig måde har  repræsenteret klubben 

uden for klubbens eget regi.  

 POKAL TIL ÅRETS ANSIGT UDADTIL, skænket af Susan Aino Kjær  

 Børnekonkurrencen: Vinderen af konkurrencen Barn & hund modtager  pokalen. Alle delta-

gende hunde/ejere modtager en præmie til minde om skuet.  

 BØRNEPOKALEN, skænket af Mogens F. Hansen  

 

Tilmelding og betaling:  

Det koster 75 kr. pr. 1. tilmeldte hund (50 kr. pr. efterfølgende tilmeldte hund) at deltage i skuet. Pengene 

går til præmier m.m. Se vedhæftede tilmeldingsblanket, som returneres til formand@sortspids.dk senest 

15/8 2022.  

Husk at hunde, som på dagen er tilmeldt til kuldfremvisning og avlsgodkendelse ,også kan tilmelde sig 

skuet, hvis de ønsker at deltage  

— — 



 

- 7 - 

 

Betaling af kontingent 
 

VIGTIGT… vigtigt... 

 

Nogle af jer mangler endnu at betale kontingent for 2022.  

De, som 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 skr ive 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. 

 

 

 

— — 
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Hvalpe status 
 

— — 

På Midtsjælland har Badi d. 27. juli født 9 sorte hvalpe med Meeko som far. Der er 5 tæver og 4 hanner, 

som alle trives. Hvalpene vil være klar til at flytte hjemmefra omkring slutningen af september. 

 

Følg med på facebooksiden Sort Spids Hvalpe for mere information om nuværende og kommende hval-

pe. 

— — 

 Aikas og Ludvigs hvalpe. - Skrevet af Pernille Ravnefjord 

 

Efter 9 ugers ventetid, kom Aikas og Ludvigs hvalpe til verdenen, lige præcis på den forventede termins-

dato, 21 juli 2022. I Aikas tykke mave, gemte der sig 9 hvalpe, hvoraf de 7 var friske, raske og levedygti-

ge. Kuldet består af 2 hanner, 1 vildtfarvet og 1 sort, og 5 tæver, 1 vildtfarvet og 4 sorte. Hvalpene trives, 

og deres vægt stiger dag efter dag. Det er utroligt at se, hvordan de små velourbløde skabninger, på trods 

af de endnu ikke kan gå, se eller høre, alligevel kan skubbe sig rundt i hvalpekassen med fuld fart på, og 

kaste sig over mælkebaren. Aika er simpelthen så god og sød til at passe sine hvalpe, og vi alle har svært 

ved at løsrive os fra blot at sidde og iagttage hvalpe og mor i kassen. En helt fantastisk oplevelse, og vi ser 

frem til de næste mange ugers hygge og arbejde med de hurtigt voksende hvalpe. 
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Tak til vores sponsorer 


