SSUK-nytt 2012 – 2
Äntligen kommer ett nyhetsbrev med lite information från er specialklubb.
Tre utställningar har avklarats:
Borås med 185 anmälda hundar.
Domare var Eugenie Yerusalinsky, Ryssland och Diane Anderson, USA.
BIS - Basenji: Kimwitu`s Zolotaya

BIS Valp - Norsk Lundehund: Hammarhöjden´s Yior Cooling
BIS Junior/Unghund - Mexikansk Nakenhund, standard: Chantli`s Barilla Bollero
BIS Veteran - Shiba: Noven´s Tejina
BIS Uppfödare - Mexikansk Nakenhund, standard: Kennel Xibalba´s

Köping med 132 anmälda hundar.
Domare var Vitor Manuel Cristovao Veiga, Portugal och Moa Persson, Sverige.
BIS – Keeshond: Dungens Jolly Roger

BIS Valp – Mexikans Nakenhund, standard: Chantli´s Barilla Bollero

BIS Junior/Unghund
– Keeshond: Artic Kees Close To Heart

BIS Veteran – Shiba: Chonix Pujo Kin Hochi Kane
BIS Uppfödare – Mexikansk Nakenhund, standard: Kennel Xibalba´s

Den 8 september var det tid för årets sista SSUK utställning som gick av stapeln samma helg som
Helsingborg / Sofiero. Utställningen arrangerades 25 km norr om Helsingborg i Höganäs på
Höganäs Brukshundklubbs natursköna och bra belägna område. Brukshundklubben gav oss
utomordentlig god service med utställningsringar, lunch mm.
Till utställningen var det 159 hundar anmälda vilka fördelades på två domare, Freddie Klindrup och
Lilian Christensen, båda från Danmark. Vi fick beröm av domarna för arrangemanget och jag fick
berättat att dem hade sett många fina hundar den här lite blåsiga men fina sensommardagen.
Jonas Öhrn

BIS – Basenji: Kimwitu´s Zolotaya

BIS Valp – Pomeranian: Wooly Wonder´s Makes People Talk

BIS Junior/Unghund – Basenji: Karimba`s Bling

BIS Veteran – Mexikansk Nakenhund, standard: Xibalba´s Piltontli

BIS Uppfödare – Shiba: Kennel Noven´s

SSUK har varit på BPH symposium
BPH-gruppen gick igenom och förklarade hur testet ska arbetas med, nu när det kommer igång. Bla
så har gruppen tagit fram ett antal banor från norr till söder där man har utbildat testledare i BPH.
Dessa banor skall vara grundläggande för de första årens BPH tester och sedan kommer fler
testledare att utbildas och fler banor kommer att kunna anläggas i landet. Hur man ska utbilda och
vilka var inte riktigt klart, men det kommer troligtvis bli både privata aktörer och klubbar som kommer
att kunna arrangera BPH. Frågan om vilka raser som kan gå BPH i början kom upp eftersom gruppen
har några utvalda raser, som man ska ha förtur med. Men den som vill gå anmäler till den klubb man
vill gå på och väntar på att få komma med. Priset är 600 kr och är ett fastställt pris.
Skillnaderna mellan BPH och MH är många; BPH är ett test som mer speglar hundens sociala
kunskaper och många av MHs bruksinriktade tester är borta. En stor skillnad är att BPH ger en
rasprofil från första hunden och fylls sedan på efter hand för varje testad hund som tillkommer. MH har
krävt ett antal individer för att kunna får en rasprofil.
BPH är upplagt i två etapper om rasklubbarna vill. T.ex. för en hund av jakthundsras kan man välja att
själva ha ett jaktprov som komplement för att hunden ska ha fullgjort sitt BPH. Raser som inte vill ha
skott på sitt test kan välja bort det, men det måste man bestämma innan någon hund börjar testas den
dagen för då testar man inte skott alls på den dagens testgrupp. BPH är ett mer flexibelt test där
rasklubbarna har en chans att kunna läsa mer ur testet, man kan kanske hitta en röd tråd, som går
igenom hela rasen, som man aldrig tänkt på att det är en rastypisk egenskap, det leder
förhoppningsvis också till en större förståelse för hur de egna raserna fungerar i lite annorlunda
situationer.
Det var ett mycket intressant och informativt möte med BPH gruppen och mycket kött på benen fick vi
med oss hem. En mycket uppskattad Per Jensen var där och gav oss ännu mer kött på benen och
lockade fram många skratt. Han har en berättarteknik som är helt underbar.
Till er rasklubbar som tycker att BPH verkar intressant rekommenderar vi verkligen att ni går in och
läser materialet som ligger på SKKs hemsida.
Om ni är intresserade av deltaga så klicka på anmäl så får ni upp alla testbanor och klubbar som
arrangerar BPH i dags läget
Vid pennan
Carina & Anita

Styrelseutbildning med Per-Inge Johansson
Den 15 september genomförde SSUK en styrelseutbildning med fokus på nya ledamöter i
rasklubbarnas styrelser. Platsen var Örebro Brukshundklubbs utmärkta lokaler vid klubbstugan
Hagatorp i Karlslund i norra Örebro. Initiativet till utbildningen kom som en följd av ett önskemål
framfört vid SSUKs medlemsmöte i Nyköping den 19 februari. Föreläsare var Per-Inge Johansson, en
välkänd profil inom hundvärlden, bl.a. ordförande i SKKs Föreningskommitté.
Per-Inge gjorde inledningsvis en heltäckande presentation av SKKs organisation från ”topp till bas” för
att bl.a. sätta in våra rasklubbar och specialklubben SSUK i sitt sammanhang. Därefter vidtog en
pedagogisk genomgång av alla ingående delar i en rasklubb från stadgar, via årsmöten och

medlemsmöten till styrelsemöten. Styrelsens ansvar och befogenheter diskuterades ingående. Ett
gediget material finns att ladda ner från SKKs hemsida under ”Om SKK/Vår
organisation/Kommittéer/Föreningskommittén”. Föreningspaketet innehåller det mesta som är värt att
veta om styrelsearbetet i en rasklubb och Frågebanken ger svar på dom flesta frågor man kan ställa
om arbetet.
Av 5 föranmälda rasklubbar kom till sist representanter från 3 klubbar och vi blev endast 10 personer
inkl. föreläsare och SSUK-representanter, som kom till utbildningen, vilket var alldeles för få med
hänsyn till det intressanta temat. Trots det överväger vi att upprepa utbildningen nästa år och hoppas
då på betydligt bättre anslutning.
Roland Löfblad

Per- Inge Johansson

Deltagarna i kursen

Nästa SSUK Fullmäktige blir den 23 mars 2013 i Nyköping
Efter långa diskussioner och mycken vånda i styrelsen har vi beslutat att lägga nästa Fullmäktigemöte
den 23 mars 2013 följt av en Avelkonferens den 24 mars, trots att evenemangen kolliderar med
Sydskånska Kennelklubbens internationella utställning i Malmö. Grupp 5 ställer på söndagen den 24
mars.
Kollisionen med Malmö är olycklig men lite utanför vår kontroll. SSUK ska enligt stadgarna avhålla
Fullmäktige före mars månads utgång. Den 30-31 mars är påskhelg, så det går ju inte. Den 16-17
mars är vår Avelskommitté på en SKK-konferens om Avelsfrågor, så då kan i vart fall inte
Avelskonferensen hållas den helgen. Helgen dessförinnan sammanfaller med Crufts, som pågår den
7-10 mars. Med erfarenhet från förra Fullmäktige, som ju låg den 31 mars i år, vill vi ogärna hålla
Fullmäktige tidigare än medio mars.
Vi hoppas och tror att alla våra rasklubbar kan vaska fram lämpliga kandidater till Avelskonferensen
som inte har för avsikt att ställa ut i Malmö den 24 mars.
Roland Löfblad

