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Spidshundeklubben vil gerne invitere dig som medlem på frokostbuffet kl. 12:00 umiddelbart inden generalforsamlingen. 

Tilmelding til frokost og generalforsamling skal ske via NemTilmeld på 

www.spidshundeklubben.nemtilmeld.dk senest den 31. marts 2017. 

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

Vær opmærksom på, at når du tilmelder dig, at du vælger rigtigt, således at hvis du ønsker at deltage i spisningen væl-

ger denne  tilmelding, og modsat hvis du ikke ønsker at deltage i spisningen, vælger denne  tilmelding. 

 

Vi håber at se så mange som muligt både til fælleshygge over maden som til generalforsamlingen 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Valg af stemmetællere 

4. Årsberetning til godkendelse 

5. Revideret regnskab til godkendelse, og meddelelse af ansvarsfrihed 

6. Forelæggelse af budget, fastlæggelse af kontingentstørrelse , eventuelle tillæg og sats for intern kørsel 

7. Behandling af forslag fra bestyrelse og/eller indkomne forslag fra klubbens medlemmer 

8. Bekendtgørelse af resultatet af valg 

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

10. Eventuelt 

PKT. 4. ÅRSBERETNING TIL GODKENDELSE 

2016 har sandt at sige været et udfordrende år for Spidshundeklubben, men efter en rigtig stor og flot indsats fra flere 
sider endte alt alligevel med at falde på plads til sidst.  
 
Efter mange års tro virke for klubben valgte det meste af udstillingsudvalget at trække sig tilbage for at lade nye friske 
kræfter tage over. Det viste sig dog at være en større opgave, og på et tidspunkt var vi meget tæt på at måtte aflyse de 
første udstillinger i 2017. Heldigvis lykkedes det til sidst at få besat udvalgsposterne, og vi har nu et nyt stærkt udstil-
lingsudvalg klar til at kaste sig over den nye udstillingssæson. 
Da udstillingerne er den aktivitet i klubben med absolut størst interesse og flest deltagere, var det naturligvis kritisk for 
klubben ikke at have et udstillingsudvalg til at varetage alle de mange opgaver, der er i forbindelse med planlægning og 
afvikling af vores udstillinger. For at minimere risikoen for igen at komme i en lignende situation, er der udarbejdet et 
årshjul samt funktionsbeskrivelser for alle poster i udvalget, for derved nemmere at kunne trække nye ”føl” med ind i 
udvalget. 
 
Efter en tid uden et aktivt sporudvalg lykkedes det også her at få etableret et nyt udvalg, og der blev i 2016 afviklet den 
første sporprøve under det nye sporudvalg. Udvalget arbejder nu på at få flere medlemmer i udvalget, så vi derved kan 
afvikle sporprøver i hele landet. 
 
I 2015 afviklede Spidshundeklubben for første gang en mentalbeskrivelse, hvor flere racer deltog.  Også i 2016 er der 
blevet afviklet mentalbeskrivelser under SPK. Mentalbeskrivelser er blevet mere og mere populære for vores medlem-
mer, og vi besluttede derfor i 2016 at nedsætte et mentalbeskrivelsesudvalg bestående af tre medlemmer. 
 
Det er i øjeblikket kun hyrdeudvalget, der ikke er aktivt. Dette skyldes bl.a., at det er meget vanskeligt at få tilladelse til 
at benytte privates får og køer. Spidshundeklubben har dog fortsat en repræsentant med i DKK’s hyrdeudvalg, så ud-
viklingen følges tæt. Udvalget består fortsat officielt, selv om der ikke pt. afvikles hyrdearrangementer.  
 
Det er meget vigtigt for klubben at kunne tilbyde forskelligartede aktiviteter for vores medlemmer, og generelt set er de 
afholdte aktiviteter gennemført med stor opbakning fra klubbens medlemmer. 
 
Medieudvalget blev etableret i 2014 bestående af 2 medlemmer ansvarlige for henholdsvis klubbladet og hjemmesi-
den. I 2016 tiltrådte endnu et medlem til udvalget, der i samarbejde med de to andre medlemmer vil få til opgave at 
sikre den rette profilering og branding af Spidskundeklubben. 
 
Spidshundeklubben har i 2016 registreret en nedgang i antallet af medlemmer siden sidste år. Her i 2016 har Spids-
hundeklubben 509 medlemmer mod 512 i 2015, 529 i 2014, 555 i 2013, 536 i 2012 og 501 i 2011. Denne negative ud-
vikling skulle vi meget gerne med fælles hjælp have rettet op på igen i den kommende tid. 
 
For Spidshundeklubben medfører den generelt gode tilslutning til aktiviteterne et positivt bidrag til årets resultat. Klub-
ben har igen i år ydet tilskud til spisning ved to sociale arrangementer, nemlig generalforsamlingen og juleudstillingen, 
hvilket naturligvis koster penge, men bestyrelsen er enige om, at de penge er givet rigtigt godt ud, og at medlemmerne 
sætter pris på dette. 
 
Årets resultat udgør et overskud på 30.500 kr. mod et overskud i 2015 på 46.000 kr. Resultatet er særdeles tilfredsstil-
lende. 
 
Ved generalforsamlingen i april blev Maria Szymanski, Anne-Mette Christensen og Allan Pedersen alle genvalgt til be-
styrelsen. Som 1. suppleant blev valgt Thomas Giesmann og som 2. suppleant Susanne Bang. Bestyrelsen har i året 
afholdt 5 møder foruden den løbende dialog via telefon og e-mail. 
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Som et led i den løbende dialog og samarbejde med DKK deltager repræsentanter fra bestyrelsen i de faste skemasatte 
formandsmøder samt Repræsentantskabsmøder. 
 
I 2015 oplevede vi et stigende antal sager, hvor bestyrelsen er blevet involveret i at løse konflikter mellem medlemmer. 
Det er glædeligt at se, at denne kedelige trend ikke fortsatte ind i 2016, hvor der har været et markant fald i disse sager. 
 
Hjemmesiden, klubbladet og Facebook er både nu og i fremtiden en vigtig kommunikationskanal for klubben. Vi forsø-
ger løbende at holde os orienteret omkring udviklingen i elektroniske medier, så vi sikrer, at vores kommuni-
kationskanaler også i fremtiden afspejler udviklingen i samfundet. 
 
Vores medlemsblad ”Spidshunden” er udkommet 6 gange i 2016. Kvaliteten af medlemsbladet er fortsat rigtig god. En-
kelte racer er generelt altid yderst aktive med indlæg til bladet, og vi kan kun opfordre til, at medlemmer med racer der 
ikke så ofte skriver indlæg kommer mere på banen, så bladet bliver så bredt og levende som muligt til gavn for vores 
mange racer. Alle kan skrive et indlæg til bladet, og der er rigtigt mange emner fra hverdagen, der kan have almen inte-
resse for klubbens medlemmer. 
 
Da man i 2015 indførte det nye elektroniske kritiksystem, var alle spændte på at se, hvordan det fungerede og hvordan 
udstillerne tog imod systemet. I dag ville det være vanskeligt at forestille sig, at det ikke var der. Systemet fungerer som 
det skal, og man kan hele tiden følge med i både placeringer og kritikker direkte på udstillingerne, men også hjemmefra 
såfremt man ikke selv deltager.  
For at sikre en god overgang til det nye elektroniske system, tilbød Georg Carlsen fra udstillingsudvalget, som en udvi-
det service, i overgangsperioden til det nye system at udprinte kritikker, hvis enkelte udstillere ønskede dette. Denne 
generelle service bortfalder i 2017.  
 
Der blev i 2016 afviklet 7 udstillinger med deltagelse af 1.215 udstillere. Antallet af deltagere svarer til gennemsnitlig 173 
udstillede hunde pr. udstilling. I 2015 var der ligeledes 7 udstillinger med deltagelse af 1.193 udstillere, hvilket i gennem-
snit er 170 hunde pr. udstilling. Vi har således igen i år haft et større antal hunde med på vores udstillinger, og det er det 
største antal deltagere i de 8 år, vi har opgørelser over. 
Årets absolut største udstillingsarrangement ”juleudstillingen” hvor vi igen satte rekord med hele 218 deltagende hunde. 
Denne udstilling omfattede også i år fællesspisning, hygge samt overrækkelse af præmier til årets guldhunde og klub-
vindere og blev afviklet med stor succes.  
 
Det lykkedes desværre ikke at finde frivillige til at videreføre julelotteriet, hvilket betød, at der i 2016 ikke var julelotteri 
på årets juleudstilling. 
 
Der blev også i 2016 afholdt Racerepræsentantskabsmøde. Dette møde afholdes normalt hvert andet år, men efter øn-
ske fra både Racerepræsentanter og bestyrelse besluttede vi sidste år, fremover at afholde Racerepræsentantskabs-
mødet hver år. Igen i år blev mødet afviklet med deltagelse fra repræsentanter for ca. 80% af medlemmerne. Vi vil dog 
også gerne se flere Racerepræsentanter fra de lidt mindre racer, da 
Racerepræsentantskabsmødet er muligheden for at drøfte klubben nu og i fremtiden, og vi kan kun opfordre alle Race-
repræsentanter til at deltage i de kommende møder. 
 
I 2018 har Spidshundeklubben 50 års jubilæum, hvor der vil blive afviklet mange forskellige aktiviteter over 3 dage. Til at 
afvikle et så stort arrangement har vi behov for hjælp. Vi ved, der er mange, der altid er villige til at hjælpe, og går du 
rundt med lysten til, i en eller anden udstrækning, at bidrage til klubben med din hjælp, så er der altid behov for hjælp.  
Kontakt et af medlemmerne i bestyrelsen eller i udvalgene, og vi vil formidle kontakten der, hvor behovet er. 
 
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 til sidst rettes en stor tak til alle de medlemmer, der aktivt støtter op om klubbens aktiviteter. Det er jer der gør 
klubben levende, og sikre at vi har det socialt hyggeligt sammen og samtidig gør det rigtig dejligt at være medlem i 
Spidshundeklubben. 
 
 
Allan Pedersen 
Formand 
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Oversigt over registrerede SPK hunde i DKK 

Race Antal 2016 Import Antal 2015 Import Antal 2014 Import Antal 2013 Import  

Akita 8 3 12 5 7 7 2 2 

American Akita 43 4 23 6 29 5 35 8 

Basenji 0 1 11 1 5 5 12 1 

Finsk Hyrdehund  3 3 5 0 7 1 10 1 

Finsk Lapphund 141 15 110 13 110 3 134 7 

Hokkaido 0 0 0 0 0 0 1 1 

Japansk Spids 78 3 94 4 65 8 63 7 

Kai 0 0 5 0 0 0 4 0 

Karelsk Bjørnehund 0 1 8 0 32 2 27 0 

Keeshond 0 5 20 3 23 0 7 0 

Kleinspitz 10 2 5 1 7 2 11 2 

Korea Jindo Dog 0 0 0 0 0 0 1 1 

Mittelspitz 17 2 19 2 1 1 10 4 

Norrbottenspids 16 0 29 1 21 2 14 2 

Norsk Buhund 7 2 11 2 14 2 20 2 

Norsk Elghund, Grå 0 1 0 2 0 0 1 1 

Norsk Lundehund 2 3 18 5 9 1 22 0 

Peruviansk hårløs, mellem 9 0 0 0 4 1 1 1 

Shiba 35 7 46 9 58 10 70 10 

Shikoku 0 0 3 0 0 0 3 1 

Svensk Lapphund 0 0 8 3 2 2 1 1 

Thai Bangkaew Dog 0 0 1 1 0 0 0 0 

Volpino Italiano 28 3 17 2 21 6 14 4 

Västgötaspids 33 3 14 4 38 5 14 1 

Xoloitzcuintle con pelo, miniature 0 0 0 0 2 0 2 2 

Xoloitzcuintle sin pelo, miniature 0 0 0 0 6 0 1 1 

Xoloitzcuintle sin pelo, standard 7 1 0 0 6 0 1 1 

I alt 437 59 459 64 467 63 481 61 

Dette hæfte findes også på hjemmesiden i A4 format, hvorfra du kan udskrive i en større størrelse. 
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PKT. 5. REVIDERET REGNSKAB TIL GODKENDELSE 
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Kontantbeholdning hos racerepræsentanter 

PKT. 6.  FORELÆGGELSE AF BUDGET, FASTLÆGGELSE AF KONTINGENTSTØRRELSER, 

EVENTUELLE TILÆG OG SATS FOR INTERN KØRSEL 

  

Primo beholdning Ultimo beholdning Race 

   

Japansk Spids 1.000,00 882,30 

Norsk Buhund. 1.000,00 1.000,00 

Shiba 738,15 318,55 

Finsk Lapphund 121,81 1.000,40 

Finsk Hyrdehund 500,00 500,00 

Västgötaspids 697,50 797,50 

   

I alt hos racerepræsentanter 4.057,46 4.498,75 

Budget 2018 Reguleret 2017 Oprindelig 2017 Realiseret tal 2016 

Kontingenter 185.150 142.000 142.000 139.690 

Andre indtægter 25.000 25.000 25.000 19.990 

Bestyrelsesudgifter -70.000 -70.000 -70.000 -50.530 

Spidshunden og hjemmeside -91.000 -91.000 -85.000 -88.634 

Generalforsamling -22.000 -22.000 -22.000 -20.011 

Udvalg samlet 0 0 15.000 34.891 

Sporudvalg -5.000 -5.000 0 0 

Hyrdeudvalg -5.000 -5.000 0 0 

Medieudvalg -10.000 -25.000 0 0 

Mentalbeskrivelsesudvalg -5.000 -5.000 0 0 

Udstillingsudvalg 30.000 30.000 0 0 

Tilskud til racer -6.000 -6.000 0 -2.050 

Andre udgifter -5.000 -5.000 -5.000 -2.808 

Overskud/underskud 21.150 -37.000 0 30.538 

     

Jubillæumsarrangement -200.000    

(træk på egenkapital)     

Kontingentsats for 2018  

 for:  imod:  blank: 

 
Kontingentet har ikke været ændret de sidste 10 år og på baggrund af fremlagte budget og bestyrelsens ønske om at 
fremtidssikre vores kartotek- og regnskabsprogram, og samtidig et ønske fra medlemmer om at kunne overgå til auto-
matisk betalingsservice, vil dette være fordyrende for Spidshundeklubben. Dette i størrelsesordenen af kr. 25-30 pr. 
medlem. 
 
Bestyrelsen forslår derfor ændret kontingentsats til kr. 350,00 for normalkontingent. 
 
Budget 2018 er derfor udarbejdet med ny kontingentsats for at vise forskellen fra det reguleret budget 2017 til 2018 
budgettet. 
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Sats for udenlandske medlemmer 

 for:  imod:  blank: 

Bestyrelsen foreslår uændret sats: Kr.: 40,00 
 

Sats for intern kørsel 

 for:  imod:  blank: 

Bestyrelsen foreslår statens lave takst 

PKT. 7. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG FRA BESTYRELSE/MEDLEMMER 

Forslag nr. 1 fremsat af bestyrelsen 

 for:  imod:  blank: 

Ændring på grund af bestyrelsens ønske om muligheden for at kunne nedsætte reduceret kontingent for indmeldelse 

af hvalpekøbere i en prøve/kampagne periode. 

 

Lovændring §5 stk. 6 
 
Oprindelig tekst: 
Medlemmer af Spidshundeklubben kan ved salg af hvalpe indmelde hvalpekøbere til reduceret kontingent 
1. halvår: Normalkontingent minus 50% plus eventuelle tillæg 
2. halvår: Normalkontingent minus 65% plus eventuelle tillæg 
Som hvalpe betragtes hunde, som ikke er ældre end at de kan stilles i hvalpeklasse. 
 
Foreslås ændret til: 
Medlemmer af Spidshundeklubben kan ved salg af hvalpe indmelde hvalpekøbere til reduceret kontingent.  
Bestyrelsen fastsætter det reducerede kontingent. 
Som hvalpe betragtes hunde, som ikke er ældre end at de kan stilles i hvalpeklasse. 
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Forslag nr. 2, fremsat af Ann Charlotte Adrian 

 for:  imod:  blank: 

Forslag til ændring af regler for Årets Sporhund 
 
Da Spidshundeklubben udbyder sporprøver i både kaninslæb, schweiss /og vildtspor (iht. SPK’s regler opnås vild-
sporschampionat iht. DKK’s schweisshundereglement – derfor har jeg samlet disse under et) – syntes jeg det er diskri-
minerende over for de hunde som gennemfører schweiss prøver at de ikke medtages i årskonkurrencen. 
At gå et schweiss spor er en mindst lige så stor bedrift for hunden som at gå et kaninslæb – og bør på lignende måde 
respekteres og honoreres af klubben. 
 
Oprindelig: 
 
Gældende regler for Point tildeling til konkurrencen - Året sporhund 
 
Gældende fra 01.01.2013 
Alle SPKs racer kan deltage i konkurrencen. 
For hver enkelt hund gælder det, at kun første start på slæbsspor i forårssæsonen henholdsvis efterårssæsonen tæller 
i konkurrencen. 
 
Pointgivning: 
 
400m kaninslæb: 
1. pr. 5 point 
2. pr. 3 point 
3. pr. 1 point 
Der tildeles yderligere 1 point til Dagens Bedste på 400m. 
 
1000m kaninslæb: 
1. pr. 10 point 
2. pr. 6 point 
3. pr. 4 point 
Der tildeles yderligere 2 point til Dagens Bedste på 400m. 
 
I årskonkurrencen vinder hunden med flest points ved årets afslutning. Hvis der er ligestilling deles placeringen. 
 
Ændres til: 
 
Gældende regler for Point tildeling til konkurrencen - Året sporhund 
 
Alle SPKs racer kan deltage i konkurrencen. 
For hver enkelt hund gælder det, at kun første start på slæbsspor eller schweissspor i forårssæsonen henholdsvis 
efterårssæsonen tæller i konkurrencen. 
 
Pointgivning: 
 
400m kaninslæb og 400m / 3 t schweiss: 
1. pr. 5 point 
2. pr. 3 point 
3. pr. 1 point 
Der tildeles yderligere 1 point til Dagens Bedste på 400m. 
 
600m / 3 t schweiss: 
1. pr. 7 point 
2. pr. 4 point 
3. pr. 2 point 
 
1000m kaninslæb og 600m / 20 t schweiss: 
1. pr. 10 point 
2. pr. 6 point 
3. pr. 4 point 
Der tildeles yderligere 2 point til Dagens Bedste på 1000m kaninslæb og 600m / 20 t schweiss. 
 
I årskonkurrencen vinder hunden med flest points ved årets afslutning. 
Hvis der er ligestilling deles placeringen. 
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Forslag nr. 3 fremsat af Ann Charlotte Adrian 

 for:  imod:  blank: 

Da Spidshundeklubben udbyder sporprøver i både kaninslæb, schweiss /og vildtspor (iht. SPK’s regler opnås vild-
sporschampionat iht. DKK’s schweisshundereglement – derfor har jeg samlet disse under et) – syntes jeg det er diskri-
minerende over for de hunde som gennemfører schweiss prøver at de ikke medtages i årskonkurrencen. 
At gå et schweiss spor er en mindst lige så stor bedrift for hunden som at gå et kaninslæb – og bør på lignende måde 
respekteres og honoreres af klubben. 
 
Forslag til oprettelse af særskilt årskonkurrence for hunde, som går schweiss spor / vildspor, benævnt Årets Vildtspor-
hund. 
 
Regler for Pointgivning ved schweiss / Vildsporprøver: 
 
Alle SPKs racer kan deltage i konkurrencen. 
For hver enkelt hund gælder det, at kun første start på schweiss spor i forårssæsonen henholdsvis efterårssæsonen 
tæller i konkurrencen. 
 
Pointgivning: 
 
400m / 3 t schweiss: 
1. pr. 5 point 
2. pr. 3 point 
3. pr. 1 point 
Der tildeles yderligere 1 point til Dagens Bedste på 400m. 
 
600m / 3 t schweiss: 
1. pr. 7 point 
2. pr. 4 point 
3. pr. 2 point 
 
600m / 20 t schweiss: 
1. pr. 10 point 
2. pr. 6 point 
3. pr. 4 point 
Der tildeles yderligere 2 point til Dagens Bedste på 600m / 20 t schweiss. 
 
I årskonkurrencen vinder hunden med flest points ved årets afslutning. 
 
Hvis der er ligestilling deles placeringen. 
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Forslag nr. 4 fremsat af Anette Hoe Jessing 

 for:  imod:  blank: 

Vedr. HD og avl på Finsk Lapphund  

 

Fakta og indledning: 
 
Racen Finsk Lapphund HD fotograferes før avl. Det er sådan at i dag så acceptere man i racen Finsk Lapphund avl på 
A, B og C hofter for at imødegå de racespecifikke avlsanbefalinger.  
Men udenfor avlsanbefalingerne er det tilladt gennem DKK at avle på D og E hofter en gang. Og igen hvis der forelig-
ger evaluering efter retningslinjerne af DKK.  
 
Vi har et ønske fra Finsk Lapphund at ændre dette jf. FCI som har beskrevet følgende:  

"Dogs with eliminating faults such as e.g. unsound temperament, congenital deafness or blindness, hare-lip, cleft 
palate, substantial dental defects or jaw anomalies, PRA, epilepsy, cryptorchidism, monorchidism, albinism, im-
proper coat colours or diagnosed severe hip dysplasia may not be bred." 

Hvilket betyder at der er et bredt ønske fra FCI om at undgå avl på svær HD. Dette er i tråd med flere opdrætters øn-
ske om at forbyde avl på D og E hofter for de to omhandlende racer.  
 
Derfor stiller vi forslag om at der skal laves urafstemning om at ønsket om avlsforbud på D og E hofter skal sendes 
videre til DKK sundhedsudvalg. Der bør fremlægges tungtvejende grunde for sundhedsudvalget hvis der skal gives 
dispensation for avl og dette bør kun kunne gives til en af de registrerede under DKK opdrættere. Fordi flere racer bli-
ver populære, så er risikoen for at flere laver kuld hvor de ikke kender bagvedliggende linjer, og derfor også risiko for at 
lave kombinationer der øger risiko for HD betydelig større med de nugældende regler. Da dette samtidig er i strid med 
FCI, så vil vi gerne have dette ført videre til DKK. Så for os er det ikke nok at der blot er avlsanbefalinger der forbyder 
det, men vi har et ønske om at hunde kun kan stambogføres hvis de overholder ovenstående, eller har fået en dispen-
sation forud for en parring 
 

Finsk Lapphund 

Forslag til afstemning på generalforsamlingen: Skal sundhedskravet vedr. HD for Finsk Lapphund sendes videre til 

DKK for yderligere behandling.   
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Forslag nr. 5 fremsat af Anette Hoe Jessing 

 for:  imod:  blank: 

Forslag til at inddrage avlsrestriktioner vedr. sygdommen Pompes Disease før avl 

 
I den Finske Lapphund er behovet for at ændre avlsrestriktioner i forhold til sygdommen Pompes Disease. 
 
Fakta:  
 
Pompe's disease or GSDII (Glycogen Storage Disease Type II) is caused by deficiency of the acid alpha-glucosidase 
enzyme which leads to accumulation of glycogen in the cells, and this results in abnormal glucose levels in tissues 
such as cardiac, skeletal, and smooth muscle. Affected dogs suffer from vomiting, regurgitation, progressive muscle 
weakness, exercise intolerance and heart problems. Symptoms start at around seven month of age, affected dogs usu-
ally die around 1.5-2 years of age. 
 
Som det er beskrevet, så er det en meget alvorlig sygdom, hvor hunden ender med at dø omkring 1,5-2 års alderen. 
 
Første forslag til restriktioner: 
En bærer må parrer en fri = Afkom skal så testes for om de er bærer/fri inden de indgår i avl 
En fri må parrer en fri = Afkom er fri gennem arv  
To bærer må ikke parres 
 
Andet forslag til restriktioner: 
En bærer må parrer en fri = Afkom skal så testes for om de er bærer/fri inden de indgår i avl 
En fri må parrer en der ikke er testet = Afkom skal testes før de indgår i avl 
En fri må parrer en der er fri = Afkom er fri gennem arv 
To bærer må ikke parres. 
 
Det er muligt at lave en test om en hund er bærer eller fri før avl, så denne restriktion er nem at imødegå og da vi i ra-
cen har et ønske om at det bliver registreret, så vi ikke fremavler syge hunde. Vi ønsker at der skal være obligatorisk 
status før brug i avl jf. ovenstående restriktioner!  
 
Skal bestyrelsen sende Pompes som avlsrestriktion videres til DKK’s sundhedsudvalg 
 
Hvis ja : Hvilket af de to forslag skal sendes videre? Der skal afstemmes om den af de to forslag til restriktioner vi skal 
have bestyrelsen til at sende videre til DKK sundhedsudvalg. 
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Forslag nr. 6 fremsat af Lene Wohlfahrt 

 for:  imod:  blank: 

Vedr. HD og avl på Keeshond  

 

Fakta og indledning: 
 
Racen Keeshond HD fotograferes før avl. Det er sådan at i dag så acceptere man i racen Keeshond avl på A, B og C 
hofter for at imødegå de racespecifikke avlsanbefalinger.  
Men udenfor avlsanbefalingerne er det tilladt gennem DKK at avle på D og E hofter en gang. Og igen hvis der forelig-
ger evaluering efter retningslinjerne af DKK.  
 
Vi har et ønske fra Keeshond at ændre dette jf. FCI som har beskrevet følgende:  

"Dogs with eliminating faults such as e.g. unsound temperament, congenital deafness or blindness, hare-lip, cleft 
palate, substantial dental defects or jaw anomalies, PRA, epilepsy, cryptorchidism, monorchidism, albinism, im-
proper coat colours or diagnosed severe hip dysplasia may not be bred." 

Hvilket betyder at der er et bredt ønske fra FCI om at undgå avl på svær HD. Dette er i tråd med flere opdrætters øn-
ske om at forbyde avl på D og E hofter for de to omhandlende racer.  
 
Derfor stiller vi forslag om at der skal laves urafstemning om at ønsket om avlsforbud på D og E hofter skal sendes 
videre til DKK sundhedsudvalg. Der bør fremlægges tungtvejende grunde for sundhedsudvalget hvis der skal gives 
dispensation for avl og dette bør kun kunne gives til en af de registrerede under DKK opdrættere. Fordi flere racer bli-
ver populære, så er risikoen for at flere laver kuld hvor de ikke kender bagvedliggende linjer, og derfor også risiko for at 
lave kombinationer der øger risiko for HD betydelig større med de nugældende regler. Da dette samtidig er i strid med 
FCI, så vil vi gerne have dette ført videre til DKK. Så for os er det ikke nok at der blot er avlsanbefalinger der forbyder 
det, men vi har et ønske om at hunde kun kan stambogføres hvis de overholder ovenstående, eller har fået en dispen-
sation forud for en parring 
 

Keeshond 

Forslag til afstemning på generalforsamlingen: Skal sundhedskravet vedr. HD for Keeshond sendes videre til DKK for 

yderligere behandling.   
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PKT. 8.  BEKENDTGØRELSE AF DIVERSE VALG 

Bestyrelse 

Opstillede kandidater i alfabetisk orden efter efternavn. Der skal vælges 2 medlemmer til bestyrelsen, følgende er valgt 

uden modkandidater: 

 
Navn Race ...............................................Stemmer 
Thomas Giesmann American Akita ................................Valgt 
Lisbeth Holm Gundesen Japansk Spids ................................Valgt 

 

 

Racerepræsentanter 

Opstillede kandidater i alfabetisk orden efter race, følgende kandidater er valgt uden modkandidat: 

Race Navn ...............................................Stemmer 
Akita Ann Charlotte Adrian ......................Valgt 
Basenji Amalie Heering ...............................Valgt 
Finsk Hyrdehund Katja Jerichau .................................Valgt 
Gross-Spitz Lise Lotte Bjørn Munkebo ...............Valgt 
Japansk Spids Camilla Stavensø ............................Valgt 
Karelsk Bjørnehund Linda Arleth .....................................Valgt 
Keeshond Lene Wohlfahrt ...............................Valgt 
Mittelspitz Tina Arpe ........................................Valgt 
Norbottenspids Frank Fuhlendorf ............................Valgt 
Norsk Buhund Susanne Langhoff ...........................Valgt 
Norsk Elghund—Grå Benny Christiansen .........................Valgt 
Norsk Elghund—Sort Per Glerup Nielsen .........................Valgt 
Norsk Lundehund Jytte Nysom ....................................Valgt 
Shiba Karin Bankov ..................................Valgt 
Shikoku Jane Johansen ...............................Valgt 
Thai Ridgeback Iben Braun ......................................Valgt 
Västgötaspids Susanne Rasmussen ......................Valgt 
Østsibirisk Laika Anne Grethe Rasmussen ...............Valgt 
 
 
 
Opstillede kandidater i alfabetisk orden efter race, følgende kandidater opstiller for racerne: 

Race Navn ...............................................Stemmer 
 
 
American Akita Kenneth Dupont .............................. 
 Kiki Giesmann ................................. 
 Susanne Møller ............................... 
 
 
Finsk Lapphund Anne-Mette Christiansen ................ 
 Anette Hoe Jessing ......................... 
 

Peruviansk Hårløs Mea Van Morgue ............................ 
 Zaco Sonne..................................... 
 

Svensk Lapphund Jette Israelsen ................................ 
 John Kowalczyk .............................. 
 

Volpino Italiano Aksel Carlsen .................................. 
 Pia Christiansen .............................. 
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Bestyrelsen siger mange tak for fremmødet  

 
På gensyn næste år! 

Vær opmærksom på, der er parkeringsrestriktioner ved Hotel Antvorskov, hvor-
for ALLE med bil, skal henvende sig i receptionen - som befinder sig på tan-
kens cafeteria (til højre når du kommer ind af døren) - og få en 
parkeringsbillet, som du skal lægge bag forruden. 


