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PKT. 4. ÅRSBERETNING TIL GODKENDELSE 

På mange måder har 2012 været et rigtig godt år for Spidshundeklubben. 
 
Spidshundeklubben har i 2012 oplevet en tilgang af nye medlemmer på knap 7 pct., hvilket er glædeligt efter flere år 
med et niveau nær 500 medlemmer. Med udgangen af 2012 har Spidshundeklubben 536 medlemmer mod 501 sidste 
år. 
 
Klubben har i året afviklet mange aktiviteter og disse spænder over udstillinger, sporprøver, hyrdetest samt racespeci-
fikke arrangementer. Generelt set er aktiviteterne gennemført med stor opbakning fra klubbens medlemmer, dog med 
lidt spredning i antallet af deltagere inden for de enkelte aktiviteter. 
 
For Spidshundeklubben medfører medlemsudviklingen samt den generelt gode tilslutning til aktiviteterne et positivt bi-
drag til årets resultat. Klubben ydede tilskud til spisning ved to sociale arrangementer, nemlig generalforsamlingen og 
juleudstillingen, hvilket dog trækker i modsat retning, ligesom udstillingen på Bornholm og handlerkurset i Jylland gav 
et underskud. Årets resultat udgør et underskud på ca. 14.000 kr. mod et overskud i 2011 på ca. 72.000 kr. Resultatet 
er mindre tilfredsstilende. 
 
Ved generalforsamlingen i marts blev Pernille Strikert indvalgt i bestyrelsen og Linda Arleth samt Georg Carlsen blev 
genvalgt. Som 1. suppleant blev valgt Hans Røntved og 2. suppleant Ole Nielsen. Bestyrelse har i året afholdt 4 møder 
foruden den løbende dialog via telefon og e-mail. 
 
På generalforsamlingen blev Freddie Klindrup udnævnt som æresmedlem i Spidshundeklubben, idet han gennem 
mange år har ydet en stor og engageret arbejdsindsats for klubben både som bestyrelsesmedlem og i forbindelse med 
klubbens udstillinger. 
 
Som et led i den løbende dialog og samarbejde med DKK har bestyrelsesformanden deltaget i et årligt formandsmøde. 
 
DKK's Repræsentantskab besluttede i begyndelsen af året, at avlsrestriktioner skulle bortfalde pr. 1. januar 2013. Dog 
kunne avlsrestriktioner opretholdes, såfremt det af dokumenterede sundhedsmæssige årsager var vigtigt for de enkelte 
racer. I Spidshundeklubben har vi en række racer med vigtige avlsrestriktioner, hvorfor bestyrelsen gik i dialog med 
DKK om opretholdelse heraf. I denne forbindelse har racerepræsentanterne ydet et meget stort arbejde med at doku-
mentere de sundhedsmæssige årsager i form af statistikker, forskningsresultater mv. Bestyrelsen benyttede dokumen-
tationen i dialogen med DKK. I december modtog bestyrelsen et skriftligt oplæg fra DKK, som ikke i tilstrækkelig grad 
opfyldte vore ønsker. Vi fik en meget kort indsigelsesfrist, hvorfor racerepræsentanterne blev anmodet om en hurtig 
respons på DKK’s oplæg og samtidig fik bestyrelsen etableret et møde med DKK’s forretningsudvalg umiddelbart før 
jul. Ved forhandlingen med DKK’s forretningsudvalg lykkedes det at indgå et kompromis. Herved opnåede vi et fornuf-
tigt resultat - specielt set i lyset af, hvad der i modsat fald havde været konsekvensen. 
 
Vores medlemsblad ”Spidshunden” er udkommet 6 gange i 2012. Kvaliteten af medlemsbladet er fortsat god i det nu-
værende format, hvilket er vigtigt for klubben. Der skal rettes en stor tak til Henriette Petersen, som gennem mange år 
har ydet et stort og flot arbejde som ansvarlig for udarbejdelsen af klubben medlemsblad. Af personlige årsager valgte 
Henriette at træde tilbage ved udgangen af året. Bestyrelsen har derfor opfordret medlemmerne til at yde lidt frivilligt 
arbejde for klubben ved at melde sig som Henriettes afløser. Annoncen har affødt respons fra flere medlemmer, som 
gerne vil bidrage med at klubbens fortsat kan få udsendt ”Spidshunden” til medlemmerne. 
For at gøre vores medlemsblad endnu mere ”levende” vil det være dejligt med flere indlæg fra medlemmernes side. 
 
Klubbens andet vigtige kommunikationsmæssige bindeled er hjemmesiden og nyhedsbrev. Klubbens nyhedsbrev an-
vendes bl.a. af bestyrelsen til at gøre opmærksom på vigtige nyheder, resultater og andre opdateringer af hjemmesi-
den. Mange medlemmer har tilmeldt sig nyhedsbrevet, men der er stadig et stort antal som endnu ikke har taget mod 
dette tilbud. 
 
De sociale medier har i året gjort sit indtog, idet klubben har fået en Facebook-gruppe. Denne gruppe anvendes af bå-
de medlemmer og ikke-medlemmer med spidshunde til kommunikation på tværs af spidshunderacerne. Facebook-
gruppen erstatter ikke klubben officielle hjemmeside. Al kommunikation til og fra klubben, herunder bestyrelsen, foregår 
stadig via hjemmesiden.  
 
Der har været afviklet 7 udstillinger i 2012 med deltagelse af 844 udstillere, hvilket svarer til gennemsnitlig 121 udstille-
de hunde pr. udstilling. I 2011 var der 6 udstillinger med deltagelse af 808 hunde, hvilket i gennemsnit er 135 hunde pr. 
udstilling. Vi har således haft et færre antal hunde med på vores udstillinger i 2012. Til sammenligning afviklede DKK 
11 udstillinger i 2012 mod 14 udstillinger i 2011, og samlet set har der været et fald i antallet af udstillede hunde. Set i 
lyset af udviklingen på DKK udstillingerne så er det tilfredsstillende, at vi har øget antallet af deltagere på vore udstillin-
ger. 
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Oversigt over registrerede SPK hunde i DKK 
 
RaceNavn Antal 2011 Heraf Imp. Antal 2012 Heraf imp. 
 
Akita 4 2 3 3 
American Akita 18 6 11 1 
Basenji 15 7 3 3 
Finsk Hyrdehund  12 0 0 0 
Finsk Lapphund 112 3 93 9 
Finsk Spids 1 0 0 0 
Hokkaido 8 2 1 1 
Japansk Spids 69 4 65 6 
Kai 4 1 6 0 
Karelsk Bjørnehund 28 3 15 2 
Keeshond 14 1 15 3 
Kleinspitz 8 2 3 1 
Mittelspitz 1 1 4 1 
Norrbottenspids 23 1 16 0 
Norsk Buhund 16 3 15 0 
Norsk Lundehund 9 0 8 4 
Shiba 44 3 70 2 
Shikoku 2 0 0 0 
Svensk Lapphund 1 1 0 0 
Thai Ridgeback Dog 9 2 4 0 
Volpino Italiano 36 2 41 2 
Västgötaspids 13 4 20 5 
Xoloitzcuintle con pelo, miniature 1 0 1 0 
Xoloitzcuintle sin pelo, miniature 5 2 5 0  
Xoloitzcuintle sin pelo, standard 0 0 1 1 
I alt 453 50 400 44 

Årets absolut største udstillingsarrangement ”juleudstillingen”, blev også i år afviklet med 4 ringe og dommere. Den-
ne udstilling, som omfattede fællesspisning, hygge, lodtrækning samt overrækkelse af præmier til årets guldhunde 
og klubvindere, blev afviklet med succes. 
 
Sporudvalget har i 2012 afholdt 3 sporprøver med i alt 16 starter. Derudover er der været afholdt sporprøver under 
samarbejdet med Beagle Klubben, Dansk Terrier Klub og Dværgschnauzer-klubben. 
 
Det foreløbige Hyrdeudvalg arbejder fortsat med at opstarte og udvikle hyrdeaktiviteterne i klubben.  Hyrdeudvalget 
har i året afviklet en hyrdedag med test af instinkt, som blev en stor succes både med hensyn til antallet af deltagere, 
men tillige ved den store oplevelse at se, hvorledes hundenes hyrdeinstinkt kom frem til overfladen og stimuleret. Det 
bliver spændende at se, hvordan hyrdeudvalgets arbejde udmønter sig i det kommende år. 
 
Tak til alle de frivillige medlemmer, der lægger et stort arbejde i at få klubbens aktiviteter arrangeret samt afviklet til 
stor glæde for alle deltagere. 
 
Der skal også rettes en stor tak til alle de medlemmer, der aktivt støtter op om SPK’s aktiviteter. Det er jer, som er 
grobunden for, at vi har det socialt hyggeligt sammen og samtidig gør det rigtig dejligt at være medlem i SPK. 
 
Det kommende år byder på masser af spændende udfordringer. Vi fastholder de nuværende aktiviteter og tilskud til 
de to sociale arrangementer, således at vi kan fortsætte disse gode aktiviteter i klubben til glæde for os alle.  
 
Fremover vil vi fortsat arbejde på at udvikle Spidshundeklubben med flere tværgående aktiviteter. Såfremt der er 
medlemmer med et lille ”hjælpergén” i kroppen, som i en eller anden udstrækning gerne vil bidrage med en hjælpen-
de hånd, så er der behov herfor i klubben. 
 
 
 
Kim Bay Nielsen 
Formand 
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Spidshundeklubben vil gerne invitere dig som medlem, på frokost kl. 12, umid-

delbart inden generalforsamlingen.  

 

Vi giver maden, mens du selv skal betale drikkevarer. 

 

Såfremt du ikke kan deltage i frokosten, skal du stadig huske at tilmelde 

dig generalforsamlingen. 

 

Tilmelding til frokost og generalforsamling skal ske til 

Georg Carlsen på bestyrelsesmedlem@spidshundeklubben.dk 
 
Vi håber at se så mange som muligt både til fælles hygge over maden og til ge-
neralforsamlingen 
 
Bestyrelsen 
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PKT. 5. REVIDERET REGNSKAB TIL GODKENDELSE 



Side 7  Spidshundeklubben, Generalforsamling 2013 

 

 



Side 8  Spidshundeklubben, Generalforsamling 2013 

 

Race ..................................................................................... Beholdning 
Shiba ........................................................................................... 858,95 
Basenji:  ....................................................................................... 560,00 
Japansk Spids .......................................................................... 1.000,00 
Norsk Buhund. .......................................................................... 4.663,17 
Finsk Hyrdehund ......................................................................... 250,00 
I alt hos racerepræsentanter .................................................... 7.332,12 

Kontantbeholdning hos racerepræsentanter 

PKT. 6.  FORELÆGGELSE AF BUDGET FOR 2014 

 udgifter indtægter resultat 
 
Kontingenter  140.000,00  
Indtægter i alt  140.000,00 140.000,00 
    
   
Udstillinger 200.000,00 240.000,00 40.000,00 
Andre aktiviteter 35.000,00 35.000,00 0,00 
Sporudvalg 17.000,00 16.000,00 -1.000,00 
Bestyrelse 110.000,00 30.000,00 -80.000,00 
Spidshunden + WEB 91.000,00 6.000,00 -85.000,00 
Hyrdehundeudvalg  7.000,00 4,000,00 -3.000,00 
Racerepræsentanter 1.000,00 0,00 -1.000,00 
Øvrige udgifter 2.000,00 0,00 -2.000,00 
Resultat (overskud)   8.000,00 

 

Kontingentsats for 2014  

 for:  imod:  blank: 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingentsats (kr. 320,00 for normalkontingent) 
 

 
 

Sats for udenlandske medlemmer 

 for:  imod:  blank: 

Bestyrelsen foreslår uændret sats: Kr.: 50,00 
 

 

Sats for intern kørsel 

 for:  imod:  blank: 

Bestyrelsen foreslår uændret sats: Statens lave takst 
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PKT. 7. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG FRA BESTYRELSE/MEDLEMMER 

Forslag nr. 1 fremsat af Kirsten og John Holebæk 

 for:  imod:  blank: 

Indførsel af klubtitlen Klub Junior Champion og Klub Veteran Champion 
 
Begrundelse og regler: 
Regler for uddeling af klub-titler (DKK’s udstillingsreglement udgivet 2013, Side 29, sidste afsnit):  
 
Klubchampion (KLBCH), klubjuniorchampion (KLBJCH) og klubveteranchampion (KLBVCH)  
 
Specialklubberne under Dansk Kennel Klub har mulighed for at uddele titlerne KLBCH, KLBJCH og KLBVCH. Kriterier-
ne for titlerne fastsættes af de respektive specialklubber, og det er en forudsætning, at kriterierne og et eksempel på 
diplom/bekræftelse er indsendt til DKK, inden titlerne uddeles.  
 
DKK påtager sig ingen form for administration eller kontrol af championatet, men det registreres mod gebyr på hundens 
titeloversigt i hundeweb.dk. 
 
KLUB JUNIOR CHAMPION – KLBJCH 
KLBJCH titlen tildeles hunde, der har opnået 3 Klubjuniorcertifikater under 2 forskellige dommere.  
 
Klubjuniorcertifikat tildeles til hunde i Juniorklassen, som er blevet bedste Junior Han og Tæve, der har opnået Excellent 
og CK.  
Er 1. vinderen allerede KLBJCH går Cert’et videre til 2. vinder med CK. 
Er 2. vinderen også KLBJCH, udgår klubjuniorcertifikatet. 
 
KLUB VETERAN CHAMPION – KLBVCH 
KLBVCH titlen tildeles hunde, der har opnået 3 Klubveterancertifikater under 2 forskellige dommere.  
 
Klubveterancertifikat tildeles til hunde tilmeldt i Veteranklassen, som er blevet bedste Veteran Han og Tæve, der har 
opnået Excellent og CK.  
Er 1. vinderen allerede KLBVCH går Cert’et videre til 2. vinder med CK. 
Er 2. vinderen også KLBVCH, udgår klubveterancertifikatet.  
 

Forslag nr. 2 fremsat af Susanne Langhoff og Georg Carlsen 

 for:  imod:  blank: 

Forslag til ændring af reglerne for udregning af årets ”Guldhunde” og andre årsvindere.  
 
Kursiv skrift er ”nyt”, understreget skrift ”fjernes”         
 

Regler for pointgivning i årskonkurrencer: 
Point kan kun opnås på udstillinger afholdt af Spidshundeklubben. I konkurrencerne deltager gives kun point til Spids-
hundeklubbens racer og medlemmer. 
 
Medlemskab af Spidshundeklubben er opfyldt, når samme personnavn indgår i både medlemsskabet og som ejer (eller 
medejer) af hunden. 
 
De mulige pointtal er angivet for de enkelte konkurrencer. Kun den højest opnåede placering, på udstillingen, lægges til 
grund for pointgivningen, der kan således ikke lægges sammen. 

 
Ved ejerskifte medtages kun point fra den ene ejer. Ved kontingentbetaling senere end 31.01, medregnes kun point op-
nået fra 3 uger efter betalingsdatoen. 

 
Det endelige resultat udregnes ved udgangen af hvert kalenderår udstillingsår, på basis af de 4 udstillinger hvor delta-
geren har opnået flest point. 
 
Udstillingsåret for optjening af point går fra: 
Forrige års sidste udstilling (juleudstillingen)  til indeværende års næstsidste udstilling.  
Resultatet offentliggøres senest 3 uger før årets sidste udstilling. 
Evt. indsigelser mod resultatet skal foreligge senest 1 uge inden sidste udstilling. 
Kåring af årets vindere finder derefter sted på årets sidste udstilling. 

 
Som konkurrenter regnes samtlige tilmeldte hunde af SPK's racer på udstillingen. 
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Ved pointlighed udpeges den pågældende vinder efter følgende regler: 
1. Den deltager hvis pointsum indeholder det højeste enkeltresultat 
2. Giver dette ingen afgørelse, vinder den deltager hvis næstbedste enkeltresultat er højest. Giver dette ingen afgø-

relse fortsættes med det 3. og eventuelt det 4. 
3. Er der stadig ingen afgørelse, vinder den deltager, der med sit bedste resultat har vundet på udstillingen med flest 

tilmeldte konkurrenter. Ved lighed fortsættes med næstbedste resultat osv. 
 
Årets guldhund 

Deltagere er hunde, der opfylder DKK's betingelser for deltagelse på udstillinger. 
Pointberegningen foregår på følgende måde: 

 

Årets Veteran/Årets par / Årets Avlshund / Årets Opdrætter: 
Deltagere er hunde, der opfylder DKK's betingelser for deltagelse i senior-/veteran-/par-/avls-/opdrætsklasse på udstillin-
ger. 
 
For parklasse gælder:  
Begge hunde skal være ejet af Spidshundeklub medlemmer. Der kan kun medregnes resultater opnået af det samme 
par (de samme 2 hunde med samme fører). 
Alle parklasser bedømmes i stor ring 

 
For avlsklasse gælder: 
Avlshunden skal være ejet af et medlem af Spidshundeklubben 

 
For opdrætsklasse gælder: 
Opdrætteren skal være medlem af Spidshundeklubben. 
 
For juniorhandling gælder: 
Ejeren af den deltagende hund skal væren medlem af Spidshundeklubben. 
 
For seniorhandling gælder: 
Seniorhandleren skal være medlem af Spidshundeklubben 

 
Pointberegningen foregår på følgende måde: 

 
 
Årets Han i racen / Årets Tæve i racen:  
Årets Han/Tæve er også Klubvinder 

For opnåelse af klubvindertitlen forudsættes at hunden har opnået point på mindst 2 udstillinger. 
For konkurrencen "Årets han/årets tæve" gælder følgende pointgivning: 
Point opnået i BIR (BIR/BIM) tæller ikke med til årets han/tæve. 
 

I konkurrenceklasse for henholdsvis bedste han og bedste tæve gives: 

 
 
BIR-hunden der går videre til stor ring, og der opnår placering får point efter reglerne for guldhunden: 

 
Såfremt der deltager hunde fra ”andre klubber” og disse placeres blandt de 4 bedste, tildeles point til de SPK hunde der 
er ”skubbet ned af listen”, således at ”fremmede hunde” ikke påvirker SPK’s årskonkurrencer. 
 

BIR  4 point BIM  3 point 

BIS1     8 point BIS2 7 point 

BIS3 6 point  BIS4  5 point 

Racens bedste senior/veteran/par/avl/opdr 2 point 

Udstillingens bedste senior/veteran/par/avl/opdr./junh. nr.1 8 point 

Udstillingens bedste senior/veteran/par/avl/opdr./junh. nr.2 7 point 

Udstillingens bedste senior/veteran/par/avl/opdr./junh. nr.3 6 point 

Udstillingens bedste senior/veteran/par/avl/opdr./junh. nr.4 5 point 

Alle par i stor ring der placeres 5 - 2 point 

BIR og BIM 4 point  Bedst i køn nr. 2  (BIK2) 3 point 

Bedst i køn nr. 3  (BIK3)  2 point Bedst i køn nr. 2  (BIK4)  1 point 

BIS1 8 point BIS2 7 point 

BIS3 6 point BIS4 5 point 
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Ovenstående træder i kraft ved vedtagelse på generalforsamlingen, men således at perioden for optjening af point i 
2013 går fra Udstillingen i Strøby, den 2. marts til udstillingen i Års den 13. okt. 
Begrundelse: 
Som tingene har udviklet sig i de senere år hvor ”alle” fører deres eget regnskab over stillingen, har der været flere epi-
soder, hvor der i forbindelse med uddeling af pokaler til årsvinder, er rejst indsigelse mod rigtigheden af det udråbte re-
sultat. 
Hvad enten det så viser sig at være en korrekt indsigelse eller ej, så er festen ligesom ”feset ud” af kåringen. 
Dette synes vi ikke nogen kan være tjent med, hverken udstillere eller de personer der bruger en masse tid på at holde 
styr på pointberegningen.  
Så lad os få styr på resultaterne på forhånd, så vi er klar til den store hyldest, når vinderne bliver kaldt i ringen. 

PKT. 8.  BEKENDTGØRELSE AF DIVERSE VALG 

Bestyrelse 

Opstillede kandidater i alfabetisk orden 
Der skal vælges 2 medlemmer til bestyrelsen, da der er 3 kandidater er stemmesedler vedlagt til stemmeberettigede og optælles på 

generalforsamlingen. 

Navn Race ......................................................... Stemmer 

Lisbeth Holm Gundesen Japansk Spids ..........................................  ...............  

Lasse Ravn Hansen Finsk Lapphund ........................................  ...............  

Kim Bay Nielsen Norsk Buhund ...........................................  ...............     
 

Sporudvalg 

Opstillede kandidater i alfabetisk orden 
Der skal vælge 3 medlemmer til sporudvalget. 
Da der kun er 3 opstillede kandidater til sporudvalget, er disse valgt uden afstemning. 

Navn Race ......................................................... Stemmer 

Asger Christiansen Jämthund .................................................. Valgt 

Anni Gerdsen Karelsk Bjørnehund .................................. Valgt 

Morten Odgaard Karelsk Bjørnehund .................................. Valgt 
 

Hyrdeudvalg 

Opstillede kandidater i alfabetisk orden 
Der skal vælge 2 medlemmer til hyrdeudvalget. 
Da der kun er 2 opstillede kandidater til hyrdeudvalget, er disse valgt uden afstemning. 

Navn Race ......................................................... Stemmer 

Susanne Stig-Hansen Norsk Lundehund og Finsk Hyrdehund .... Valgt 

Rainer D. Rasmussen Finsk Lapphund ........................................ Valgt 
 

Racerepræsentanter 

Opstillede kandidater i race-alfabetisk orden. For racer, der ikke er opstillet kandidat, udpeger bestyrelsen racerepræ-

sentant efter generalforsamlingen. 

Navn Race ......................................................... Stemmer 
Katja Jerichau Finsk Hyrdehund ...................................... Valgt 
Birte Jensen Finsk Lapphund ........................................ Valgt 
Lise-Lotte Bjørn Munkebo Grossspitz ................................................ Valgt 
Jette Kaalhøj Jørgensen Hokkaido................................................... Valgt 
Lisbeth Holm Gundesen Japansk Spids .......................................... Valgt 
Susanne Grann Christiansen Jämthund .................................................. Valgt 
Kristine Odgaard Karelsk Bjørnehund .................................. Valgt 
Lene Wohlfahrt Keeshond ................................................. Valgt 
Tina Arpe Mittelspitz.................................................. Valgt 
Frank Fuhlendorf Norbottenspids ......................................... Valgt 
Susanne Langhoff Norsk Buhund ........................................... Valgt 
Jytte Nysom Norsk Lundehund ..................................... Valgt 
Jette Israelsen Svensk Lapphund ..................................... Valgt 
Pia Kristiansen Volpino Italiano ......................................... Valgt 
Connie Kisselhegn Västgötaspids ........................................... Valgt 

Anne-Grethe Rasmussen Østsibirisk Laika ....................................... Valgt 
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Nærværende materiale kan også findes på klubbens hjemmeside i PDF format så man kan udskrive det i 
f.eks A4 størrelse. 

Se under Referater. 


