Välkommen till
CHINESE CRESTED CLUBs
ordinarie årsmöte

Vilsta Eskilstuna
23 februari 2019

Dagordning vid Chinese Crested Clubs Årsmöte 2019-02-23

Sida:

1.
2.
3.
4.

Justering av röstlängd.
Val av ordförande för mötet.
Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera
protokollet. De valda justerarna är dessutom rösträknare.
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.
6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
7. Fastställande av dagordningen.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning, redogörelse för
arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse. ............................................
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust................................................................................
10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
12.
A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. ....................................
B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget. ..............................................
13. Beslut om antalet ordinarie ledamöter och antalet suppleanter samt val av
ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut
om suppleanternas tjänstgöringsordning. ...............................................................
14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.
15. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.
16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15.
17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast tre
veckor före ordinarie årsmöte anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende
ska vara skriftlig. Till ärendet ska styrelsen för behandling på årsmötet avge
utlåtande och lämna förslag till beslut....................................................................
Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt
17 kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018
CCC har under verksamhetsåret, efter ordinarie årsmöte, haft följande funktionärer.
Ordförande

Agnes Thorlaksdottir

Viceordförande

Elin Gunnarsson

Sekreterare

Ann-Charlotte Juhlin

Kassör

Marianne Lindström

Ordinarie

Pontus Rigestam
Kristy Bello Herrera
Kenneth Gustavsson

Suppleanter

Soile Lindberg
Felicia Lemmeke
Liselott Tjärnskog
Sofi Hagström

Arbetsutskott

Agnes Thorlaksdottir
Marianne Lindström
Elin Gunnarsson

Firmatecknare

Agnes Thorlaksdottir och Marianne Lindström var och en för sig

Revisor

Gunnel Samuelsson
Irén Arvidsson

Revisorssuppleant

Ingrid Broqvist
Birgit Lundström

Valberedning

Elin Johansson, sammankallande
Pernilla Tjern
Tove Asplund

Redaktör

KP1 Charlotte Madelene Eriksson samt årsbok 2017
KP2-KP4 Felicia Lemmeke

Ansvarig utgivare
KinesPosten samt
Årsbok och hemsida

Agnes Thorlaksdottir

Webmaster:

Styrelsen

Avelsråd:

Elin Gunnarsson
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Poängräknare

Utställning: Rebecca Agronius
Rallylydnad och lydnad: Pontus Rigestam
Agility: Ann Spetz
Freestyle och HTM: Åsa Nilsonne
Nosework och spår: Charlotte Evaldsson

Valpförmedlare:

Ann-Charlotte Juhlin

Utställningskommitté:

Kristy Bello
Pontus Rigestam

Sponsoransvarig:

Marianne Lindström
från oktober: Soile Lindberg och Liselott Tjärnskog

Uppfödarutbildning:

Styrelsen

PR-ansvarig:

Marianne Lindström

CCC-marknaden

2018-01-01 – 2018-02-24 Ulrika Eklund
Från: 2018-02-24 Sofi Hagström

Budgetkommitté:

Marianne Lindström, ansvarig
Agnes Thorlaksdottir

Medlemsansvarig:

Marianne Lindström

SRD ansvarig:

Styrelsen

Insamling av länkar:

Styrelsen

Tävlingskommitté:

Ann Spetz ansvarig för Agility,
Pontus Rigestam ansvarig för Lydnad och Rallylydnad
Åsa Nilsonne ansvarig för Freestyle och HTM
Charlotte Evaldsson ansvarig för Nosework och Spår

Regionombudsansvarig:

Styrelsen

REGIONOMBUD

Under året delades landet upp i sju storregioner med flera regionombud i varje
Region Norra Norrland
Västerbotten: Elisabeth Svensson och Josephine Wiktorsson
Kontaktperson i styrelsen: Elin Gunnarsson
Region Södra Norrland
Tove Asplund och Sofi Hagström
Kontaktperson i styrelsen: Sofi Hagström
Region Mitt
Marianne Lindström och Ingela Dittmann
Kontaktperson i styrelsen: Marianne Lindström

4

Region Svealand
Pia Frödin, Birgit Lundström och Anna Carlsson
Kontaktperson i styrelsen: Agnes Thorlaksdottir
Region Östra
Fia Gustavsson
Kontaktperson i styrelsen: Kenneth Gustavsson
Region Västra
Soile Lindberg, Liselott Tjärnskog
Kontaktperson i styrelsen: Soile Lindberg
Region Södra
Erika Thorvaldsson och Sara Sjögren
Kontaktperson i styrelsen: Pontus Rigestam
Medlemsavgifter:

Fullbetalande
Fullbetalande boende utom Sverige
Familjemedlem

300 kr
400 kr
75 kr

Medlemskapet är löpande och gemensamt i ras och specialklubb.
Medlemsantal

2018: 380 medlemmar 2017: 363 medlemmar 2016: 337 medlemmar
334 är fullbetalande, 37 familjemedlemmar. 4 utlandsmedlemmar,
2 gåvomedlemmar & 2 hedersmedlemmar

Hedersmedlem:

Ingrid Broqvist och Gunilla Agronius

Årsmöte:

Klubbens ordinarie årsmöte ägde rum den 24 februari i Vilsta, Eskilstuna.
Vid mötet var 33 personer närvarande, samtliga var röstberättigade.
Mötesordförande var Per-Inge Johansson

Styrelsemöten:

Under verksamhetsåret har 12 protokollförda styrelsemöten avhållits.
2018-01-08 Telefonmöte
2018-02-07 Telefonmöte
2018-02-24 Vilsta, årsmöte
2018-02-24 Vilsta, konstituerande
2018-03-06 Telefonmöte
2018-04-03 Telefonmöte
2018-05-08 Telefonmöte
2018-05-16 Telefonmöte, ang GDPR
2018-06-18 Telefonmöte
2018-09-04 Extra konstituerande
2018-10-18 Telefonmöte
2018-11-20 Telefonmöte
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Utställningar:

Två kinesspecialer har arrangerats under verksamhetsåret.
Vårspecialen hölls i Sundsvall 8 april 2018.
68 hundar deltog varav 7 valpar.
Domare: Juha Kares
Ekonomiskt resultat: 4297,65
Clubfesten hölls i Alunda den 8 september 2018.
103 hundar deltog varav 21 valpar.
Domare: Toshinori Omura och Yasumasa Shida från Japan
Ekonomiskt resultat: 1345,77

BPH:s verksamhet 2018
Tre BPH-dagar arrangerades av ansvarig och totalt deltog 11 kineser.
Alvesta 2 juni deltog en kines.
Uppland 16 juni deltog nio kineser.
Timrå 1 juli deltog en kines.
BPH-diplom för uppfödare 2018
Namn
Kennel
Katja Uddman
Spotifly

Antal kineser
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Av medlemmar inrapporterade hundar till hemsidan 2018
Namn
Hårlag
Kön
Yamboliz Jason Bourne
N
H
Yamboliz Kevin Costner
N
H
Yamboliz Helen Mirren
N
T
Chinese Flowers Beauty In Christmas
N
T
Clezel’s Camerooney
PP
H
Only The Best Our Twinkling Star
PP
T
Nomilas Flipping Spinner
N
H
Crestilux Bumble Bee
N
T
Crestilux Always Active
PP
H
Lunacrest Gravenimage
N
H
Spotifly Dada Life
PP
H
Spotifly Devotion
N
T
Suanho's Kameyaay
N
H
Dirty Dogs Sadie Magic Words
N
T
Yrar Think Of Me
N
T
Yrar Your Daddy’s Son
N
H
Yrar Ya Never Know
N
H
Proud Pony Natural Beauty
N
T
Xodix Chosen Magic Blue Moon
N
H
Spotifly Desire
N
T
Spartace's Off The Record
N
T
Sirocco The Great Heaten Army
PP
H
Myrnas Mignon Étoile Amazing Wonder N
T
Kryddhundens Pepperoni
N
H
Kryddhundens Pimenta
PP
T
Sirocco Decline Of The Saxon Empire
PP
H
Drömtorpet’s Avicii Hard As Onyx
PP
H
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Datum
2018-05-10
2018-05-10
2018-05-10
2018-05-26
2018-05-27
2018-05-27
2018-06-02
2018-06-09
2018-06-16
2018-06-16
2018-06-16
2018-06-16
2018-06-16
2018-06-16
2018-06-16
2018-06-16
2018-06-16
2018-06-17
2018-07-01
2018-07-21
2018-07-21
2018-08-11
2018-08-12
2018-09-30
2018-09-30
2018-10-13
2018-10-13

SKK:s avelsdata
Under perioden 2018.01.01 - 2018.12.31 startade 39 stycken kineser BPH,
19 hanar och 20 tikar. En tik har avbrutit beskrivningen. Sedan starten av
BPH (2012) har totalt 153 kineser startat BPH och fyra har avbrutit
beskrivningen.
Rasens medelvärde 2018
Spindeldiagram för totalt 138 stycken kineser, importer ingår ej.

BPH-ansvarig
Katja Uddman, 0730-583 914
bph@ccclub.se
Bidrag utbetalda från CCC samt SDHK 2018
Under 2018 ansöktes det om bidrag för 30 hundar som genomfört BPH och
sammanlagt betalade klubben ut 6000kr och SDHK 6000kr

Regionerna:

Under verksamhetsåret har det varit diverse olika aktiviteter runt om i
regionerna.
Ombuden har ordnat flertalet träffar, promenader, utställningsträning,
pälsvårdskurser och andra aktiviteter för medlemmar i respektive
närområde. Bla hölls en föreläsning i färggenetik i Sundsvall (Region Mitt)
som var varmt uppskattad av deltagarna. Rapporter om aktiviteter kommer
från några regioner in till Kinesposten och ibland på hemsidan. Här är det
viktigt att regionombuden blir mer aktiva på att skriva in vad som ska hända
och rapportera vad de har gjort. Regionerna har egna grupper på Facebook
men eftersom alla inte har tillgång till Facebook så är det viktigt att
regionombuden också skriver på hemsidan det som planers. Inloggning och
lösenord fås hos ordförande och regionombudsansvarig kan hjälpa till med
detta.
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Ombudens arbete är mycket uppskattat, många träffar är välbesökta och
denna typ av aktiviteter och socialt engagemang har visat sig viktigt för
medlemmarna
Flera regionombud beskriver dock att det är svårt att få deltagare och en del
aktiviteter måste därför ställas in.
Nå ut till hundägare och medlemmar när du planerar en aktivitet i regionen
genom följande:
1. Gör en notering under aktiviteter på hemsidan.
2. Skriv om det i regionens Facebook grupp
3. Meddela någon i styrelsen så läggs det ut på klubbens Facebook sida
Valpförmedlingen:

Under året har 26 kullar anmälts till förmedling som är en minskning från
förra året och 4 omplaceringar. Valphänvisaren har svarat på 46 mail med
diverse frågor om kullar, omplaceringar och om rasen samt svarat på ett
stort antal telefonsamtal. Det är många olika frågor som valpförmedlaren får
svara på, allt från om hur rasen fungerar när det är kallt, var man kan hitta
valpar till hur gamla de blir. En del frågor hänvisades vidare till avelsråd
och styrelsen. Många samtal med trevliga personer som har varit tacksamma
för hjälpen.

Tävlingskommittén

Det tävlades i alla grenarna under 2018, dvs i Agility, Freestyle,
Rallylydnad, Lydnad och Nosework. Flest tävlande hade vi i agility där vi
hade hela 10 stycken aktiva kineser. I agilityn erövrades totalt 20 stycken
uppflyttningspinnar, 3 stycken SM-pinnar och 2 agilitytitlar! Det är
verkligen ett fantastiskt resultat.
Vi bestämde oss att justera lite på agilityns poängräkning eftersom den blivit
lite orättvis sedan vi fick 5 storleksklasser. Det blev till fördel för de små
hundarna vilket gjorde att resultatet för året inte blev riktigt rätt.
Vi poängräknare har varit sysselsatta med att uppdatera resultat på hemsidan
och i facebookgruppen och det kommer bli samma sak under 2019.

PR-verksamhet

Klubben deltog med monter på MyDog i januari
Klubben deltog med monter på Stockholms Hundmässa i december
Styrelsen tog fram en artikel för Härliga hund som publicerades under 2018.
Under senhösten provades att sända nyhetsbrev via mail, något som var
uppskattat och gav positiv respons från medlemmarna.
Det är ett enkelt sätt nå alla medlemmar och att få ut information även till
de som inte är aktiva på sociala medier eller kollar hemsidan ofta. Försöket
fortsätter under 2019.

Sponsringsarbete

Under året har klubben haft fem huvudsponsorer: Svedea, Tree of Pets,
Nutrolin, EVG och ieasysystem North AB. Dessutom har flertalet mindre
sponsorer stöttat verksamheten under året. Ny sponsor för 2018 är EVG,
EuroVetGene. Under 2018 har klubben förhandlat med sponsorerna och fått
höjda marknadsbidrag och arbetet fortgår för att sponsorerna ska bära en del
av verksamhetens kostnader. Under 2018 var det beloppet 400kr och
prognosen för de avtal som bundits upp under 2018 är minst 7000kr från
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sponsorerna till klubben.
I oktober delade vi upp PR-verksamheten och Sponsoransvaret och tillsatte
två ansvariga att fortsätta arbetet med att utveckla sponsoravtalen och
samarbetena med dessa.
Under 2018 infördes på förslag från årsmötet sponsring av klasser/rosetter.
Första försöket gjordes i Sundsvall och responsen var positiv. Nytt försök
gjordes i Alunda och även där fick vi stor respons. Det ger välkomna
småintäkter som gör att utrymme för andra aktiviteter ökar samtidigt som
klubben kan framhäva medlemmar på ett positivt vis. Försöket med olika
former av sponsring fortsätter under 2019.
Mönstring:

Under 2017 anordnade klubben en mönstring på 7 ställen i landet med bra
uppslutning från uppfödare, medlemmar och övriga kinesägare. Över 400
hundar ställde upp till mönstring där behåringen graderades hos den nakna
varianten och päls hos puffarna. Samtidigt kontrollerade och mätte
representanter från styrelsen höjd, längd, tänder, öron, ögon och tassar samt
ställde några frågor om sjukdom. 2018 presenterades och diskuterades
resultaten från mönstringen på Rasklubbskonferensen i Vilsta, Eskilstuna i
februari samt att sammanställning presenterades i Kinesposten. Hela
sammanställningen och utvärderingen av mönstringen går att hitta på
hemsidan under “Avel och hälsa”. Avelsrådet sammanställde och översatte
även mönstringen till engelska för publikation i den engelska Chinese
Crested Clubs Årsbok

Hälsoenkät:

Under 2017 genomförde styrelsen en hälsoenkät där uppfödare som haft
minst en kull de senaste 10 åren kontaktades via telefon. 2018 presenterades
resultaten på Rasklubbskonferensen i Vilsta i februari. En kortare
summering av resultatet presenterades i Kinesposten och den fullständiga
sammanställningen mailades till deltagarna. Hälsoenkäten går att hitta på
hemsidan, ccclub.se, under “Avel och hälsa”.

Övriga aktiviteter:

Pontus Rigestam deltog på SDHKs fullmäktige i Norrköping
Agnes Thorlaksdottir och Marianne Lindström deltog på SKKs
avelskonferens i november. Marianne gick SKKs distansutbildning i
hundavel och genetik- fördjupning med fortsättning och fördjupning i mars
2019.

Uppfödarlistan

40 uppfödare stod med på uppfödarlistan vid årets slut varav 33 har gjort
CCC uppfödarutbildning.

DNA

På DNA listan fortsätter det rapporteras in resultat. 1485 resultat är
inrapporterade till listan. En betydande ökning finns på rapporter på PRAprcd resultat. Under året började vi också registrera resultat för PRArcd3.
1137 stk PLL resultat
9 stk PRA-rcd3 resultat och
339 PRA-prcd

Hälsolistan:

Under 2016 öppnade rasklubben upp en hälsolista på hemsidan enligt
önskemål från medlemmar. 5 hundar totalt är inrapporterade till listan, varav
två med två sjukdomar. Sjukdomar som finns på listan är hjärtsjukdom,
allergi, epilepsi och KCS.
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Avelsrådet

Under 2018 har avelsrådet gjort och medverkat i följande:
• Svarat på mail och samtal från både medlemmar och icke medlemmar
• Guidat och rådgjort blivande och nuvarande uppfödare och ägare
• Sammanställt och utvärderat hälsoenkäten
• Sammanställt och analyserat rasens utveckling under 2018
• Översatt och reviderat mönstringen till engelska för publikation i
Engelska Chinese Crested Clubs Årsbok
• Samordnat med PLL test hos AHT för PLL drabbade individer som ska
användas till forskning
• Sammanställt rasens utveckling till Årsboken

Registreringsstatistik

Totalt har det registrerats 386 Chinese Crested under 2018 varav 24 är
importer.
Importstatistik
24 registrerade importer. 7 hanar (5 nakna och 2 powderpuff) och 17 tikar
(15 nakna och 2 powderpuff).
Hundarna importerades från 11 länder: Polen (6), Ryssland (3), Tyskland
(3), Ukraina (3), Slovakien (2) och England, Kroatien, Lettland, Tjeckien,
Ungern och Vitryssland (1 vardera).
3 av importerna hade över 10% inavelsgrad (12,5 – 12,5 – 25,0)
Registreringsstatistik
359 registrerade valpar fördelade på 84 kullar (4,3 valpar per kull). 174
nakna (89 hanar och 85 tikar) och 185 powderpuff (92 hanar och 93 tikar).
Dessa 84 kullar är uppfödda av 61 uppfödare varav 37 var medlemmar i
rasklubben 2018-12-31. 56 av uppfödarna hade registrerat kennelnamn och
5 uppfödare registrerade utan kennelnamn.
Fördelning i kullarna:
N+N = båda föräldrarna är nakna, N+P eller P+N = en förälder är naken och
den andra föräldern är powderpuff, P+P = båda föräldrarna är powderpuff.

Arbetsordning:

Dokumentet CCC i arbete gicks igenom.

Internet:

Kontinuerliga uppdateringar av hemsidan och Facebooksidan har gjorts
under året. Kinesposten numera också på Instagram.

Kinesposten:
Årsboken:

Tidningen har utkommit med 4 nummer under året.
Årsboken framställdes av Charlotte Madelene Eriksson.

Årets Resultat

Årets resultat 2018: 0kr
Då BPH bidraget a 6000kr ska gå utanför budget blev det faktiska resultatet
+6000
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Årets utställningshund

Ch Blendverk's Havana Rose

Årets utställningshund, powderpuff

Ch Yamboliz Evert Taube (pp)

Årets Uppfödare

Kennel Jean Dark

Årets avelshane

Ch Sun-Hee's Dressed For Success

Årets avelstik

Ch Ridgecrest's Princess Pretty One

Årets Veteran

Ch Drömtorpet's Allora Of S Kid

Årets Junior

Jean Dark King For A Day

Årets agilityhund

AGHD I Spirit Of Mantra's El Krampusz

Årets rallylydnadshund

Yamboliz Isabella Rossillini

Årets lydnadshund

Sirocco Decline Of The Saxon Empire

Årets spår/viltspårhund

ingen tävlande

Årets freestylehund

SE FREECH Brunius Borderline

Årets Noseworkhund

FD1 FD2 HTM1 HTM2 Lohamras Rose of
Cimmaron
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Tack

Styrelsen framför ett stort tack till alla de enskilda medlemmar som på
olika sätt, har bidragit till att klubbens verksamhet kunnat genomföras på
ett trevligt och bra sätt. Samt tack till SDHK för konstruktivt samarbete
med råd & stöd under året.

Agnes Thorlaksdottir

Elin Gunnarsson

Marianne Lindström

Ann-Charlotte Juhlin

Pontus Rigestam

Kenneth Gustavsson

Kristy Bello Herrera

Soile Lindberg

Liselott Tjärnskog

Felicia Lemmeke

Sofi Hagström
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Revisionsberättelsen
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Förslag till verksamhetsplan för CCC 2019

✓
✓
✓
✓

RAS-, AVELS- OCH UPPFÖDARFRÅGOR
Genomföra de åtgärder som finns i dokumentet RAS så att dokumentet blir ett levande
arbetsmaterial för rasens uppfödare
Uppmuntra till deltagande på BPH beskrivningar under året
Delta i SKKs utbildningar för avelsfunktionärer
Planera för fler avels- och uppfödarmöten
Genomföra minst en SKK uppfödarutbildning

✓

KINESPOSTEN
Utge tidningen ”Kinesposten” med 4 nummer

✓

ÅRSBOK
Utge Årsbok 2018

✓

✓
✓
✓

HEMSIDA
Arbeta vidare med hemsidan
Uppdatera hemsidan kontinuerligt så att den blir en central plats för information om rasen och
klubbarbetet
Ta fram artiklar med information om skötsel och rasens historia
Fortsätta uppdatera hemsidan med intressanta länkar
Hålla klubbens Facebooksida aktuell och uppdaterad

✓

UTSTÄLLNING
Under 2019 arrangera två officiella specialer

✓
✓

✓

✓
✓
✓

VALPFÖRMEDLING
Uppdatera kontinuerligt på valpförmedlingens sida med de uppgifter som uppfödarna skickar in
samt svara på frågor som kommer från rasintresserade
CCC-MARKNADEN
CCC-marknaden kvarstår och i den mån tillfälle finns delta med monter på utställningar
Undersöka möjligheten att utveckla marknadens utbud
SDHK
CCC, dess styrelse och funktionärer skall aktivt samarbeta med specialklubben, SDHK samt delta på
utbildning/konferenser som SDHK arrangerar

✓
✓
✓

KLUBBARBETE
Utbilda styrelseledamöter och funktionärer då lämplig utbildning finns.
Kontinuerligt diskutera aktuella frågor rörande styrelsens arbete
Fortsätta verka för att få fler medlemmar och att få medlemmar att delta aktivt i klubbens arbete

✓

UPPFÖDARUTBILDNING
Uppmuntra uppfödarna att göra klubbens uppfödarprov

✓
✓
✓
✓

REGIONOMBUD
Att regionombuden anordnar minst två träffar per år i regionen
Verka för att alla regioner får minst ett aktivt regionombud
Regionombuden skickar information om sina aktiviteter till redaktören för publicering
Regionombuden rapporterar regelbundet regionens aktiviteter till regionombudsansvarig som
publicerar dem på klubbens hemsida
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Bilaga 1

Proposition om bidrag för BPH.

BPH är ett verktyg som gynnar såväl rasklubben som uppfödare och enskilda ägare. Verktygen kan
i framtiden vara till mycket nytta för att se hur rasen utvecklas. För att få ett rättvisande underlag
behövs minst 200 beskrivna hundar och i dagsläget har vi 149 beskrivna hundar. För att stimulera
och skapa intresse för att beskriva fler hundar föreslår styrelsen att klubben även fortsättningsvis
går in och sponsrar varje genomförd BPH med 200kr då SDHK valt att förlänga sitt bidrag även för
2019. Medlemmar som beskrivit sina hundar under 2019 ska då inkomma med bevis på
genomförd BPH varpå klubben betalar ut 200kr/hund från CCC samt 200kr från SDHK.
Vi föreslår att sista ansökningsdag för att få rasklubbens bidrag är 2019-12-31 samt för
SDHKs bidrag 2019-11-24 (pga SDHK har tidigarelagt sin sista ansökningsdag)
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi på att årsmötet bifaller förslaget och att bidragets
kostnader ska stå utanför den budget som årsmötet bestämmer för 2019.
20190212 Falun
Styrelsen för Chinese Crested Club
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