Nyhetsbrev nr 1- 2014 SSUK
Fullmäktige lördag 29 mars på Scandic hotell i Norrköping
Som fullmäktige ordförande valdes Ann-Katrin Edof (Ankan)
och protkollförare Eva Ohlsson

Det blev inga förändringar i styrelsen denna gången och Ordföranden Jonas Öhrn
blev återvald.

En inkommen motion som behandlades från SKMK om stöd och bifall för att Klein
och Mittelspitz ska få tävla om Cert på sammavilkor som Cacib utdelas enligt FCI.
Motionen fick inget bifall då årsmötet röstade emot.
Ordförande Jonas Öhrn avslutade fullmäktigemötet och tackade för visat förtroende.
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Rapport från Avelskonferensen på Scandic hotell i Norrköping
söndag 30 mars
SSUKs avelskonferens avslutade fullmäktige helgen med ett mycket härligt föredrag
av Ankan Edoff som gav oss en BPH uppdatering om hur det har fungerat denna
första tid, då BPH ännu är väldigt nytt. Hon berättade om nya planer på att öppna
nya portabla BPH banor som kommer att finnas runt om i landet, man planerar att
utbilda fler BPH funktionärer och beskrivare Allt detta för att vi med raser som ej är av
bruks ras ska kunna få en mental beskrivningsform som läser våra hundar som
ibland kan vara lite udda.
Som det ser ut idag så har BPH projektet redan slagit väl ut för just udda hundtyper
och vi inom SSUK hoppas verkligen att ni i rasklubbarna kommer att besöka BPH
banorna runt om i landet och låter testa era hundar.
En klar rekommendation är att ni slår ett slag för BPH inom era klubbar och tar
kontakt med BPH gruppen för att tex ha ett eget BPH i samband mer era
rasklubbsutställningar.
På eftermiddagen gick SSUKs AK igenom hur man använder avelsdata och
hunddata Vi hade många roliga och intressanta diskussioner Mycket om hur man
använder sig av officiella avelsdata i sitt arbete inom rasklubbarna Hur man anmäler
att hundar avlidit Hur man läser statistik mm
Tack alla för en mycket trevlig helg Hoppas nästa gång att det kommer fler och glöm
inte att ge oss i SSUK förslag på föreläsare kanske om ni inom era rasklubbar vill ha
en föreläsare men kassan tryter att vi kan samköra med flera rasklubbar och
kostnaden blir mindre för alla ???

Ak/SSUK har varit på konferens på SKK. En mycket intressant helg med många nya
tankar och frågor som togs upp. En ny vind blåser när det gäller parning över
rasvarianter, då speciellt inom numerärt små raser och många jakthundsraser. När
det gäller våra SSUK raser så är det i första hand de tyska spetsarna Klein och Mittel
Spitz som är på tapeten. Att man idag har rätten att para över varianten är inte nytt,
men som Renee Sporre Willes också talade om att para över variant är en sak men
det finns en rasstandard och den gäller alltid. Det gäller att hålla sig uppdaterad med
vad som bestäms på FCI och från Tyskland när det gäller godkända färger och icke
godkända färger. Att man försöker få inblick i färgschema och nedärvning är viktigt,
speciellt då merle färgerna inte är godkända inom FCI. Att man som uppfödare har
ansvar för inavelssiffror och att man inte använder hundar med genetiska defekter i
avel är ingen nyhet för oss uppfödare. Men det är viktigt att man som uppfödare
arbetar ihop med sina raskollegor och sin rasklubb. Ju mer man vet i sin klubb om
avelsmaterial och sjukdomar Ju större chans att man kan hålla våra vackra vänner
friska och sunda.
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Att RAS är ett levande dokument som skall vara uppdaterat är ju inte heller någon
nyhet Och vi inom SSUK väntar troget på att de Rasklubbar som inte skickat in sina
reviderade RAS bör sätta lite fart nu innan 2014 är slut så ser vi fram emot att de
ligger på SKK/AKs bord för godkännande
Till er som skickar in reviderade RAS så är en bra sak att skicka det till både
Sekreteraren i SSUK och AK för ibland försvinner mail och då är det bra med
uppbackning.
Sist men inte minst HA EN UNDERBAR SOMMAR OCH TA HAND OM ER
AK för SSUK Carina, Eva, Anita och Jonas

Ankan Edof höll föredrag om BPH inför en andäktig församling

Carina Lundgren
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Kung Bore 2014
Resultat Strängnäs söndag 9/3-2014
BIS valp
1. Shiba Fuji Beni Av Enerhagen äg. Helene Norvall

2. American Akita Magic Fang´s I Set Fire To The Rain äg. Anna Klang
3. Eurasier I Bring Faithful Aurora äg. Liam Hansson
4. Perro sin Pelo del Peru Medio Nakku Rakkans Zäta äg. Jeanette Flink
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BIS Junior/Unghund
1. Keeshond Dungens Nice Guy äg. Eva Andersson & Marina Eriksson

2. Eurasier Leiionspitz Unforgettable Ullis äg. Sofie Karlsson
3. Japanskspets Rowleys Magic Merlin of Yuki äg. Rose-Marie Emery
4. Pomeranian Drakedram aliving Legend äg. Britt-Marie Eriksson
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BIS Uppfödare
1. Mexikansk Nakenhund Kennel Chantlis äg. Åsa & Jörgen Gyllenglimma

2. Japanskspets Kennel Rowleys äg. Rose-Marie Emery
3. Keeshond Kennel Elzwiks äg. Eva Westberg

BIS Avel
1. Keeshond Artic Kees Close to Heart äg. Eva Westberg
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BIS Veteran
1. Shiba Yamazakura´s Arawasu Fujutsie äg Lotta Arborelius

2. Japanskspets Enfloy´s Nouaah-Lee a Charmant Lady äg. Eva Werner
3. Eurasier Mabuh´s Reimondo äg. Marina Nilsson
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BIS Vuxna
1. Mexikansk Nakenhund stor Chantlis Black Arrowana äg. Åsa
Gyllenglimma

2. Mittelspitz Cindylines Panda Bubbel äg. Eva Ohlsson
3. Eurasier Eurasier Leiionspitz Smach-Hit Shevy äg. Anette Carlsson

4. Keeshond Dungens Nice Guy äg. Eva Andersson & Marina Eriksson
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Några mingelbilder från Kung Bore Strängnäs:
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Jonas Öhrn på väg att åka hem från fullmäktige i Norrköping

Redaktör för SSUKs Nyhetsbrev : Torsten Hagsäter

