Välkommen till
CHINESE CRESTED CLUBs
ordinarie årsmöte

Vilsta Eskilstuna
29 februari 2020

Dagordning vid Chinese Crested Clubs Årsmöte 2020-02-29

Sida:
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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 2019
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

CCC har under verksamhetsåret, efter ordinarie årsmöte, haft följande funktionärer.

Ordförande

Agnes Thorlaksdottir

Viceordförande

Elin Gunnarsson

Sekreterare

Ann-Charlotte Juhlin

Kassör

Marianne Lindström

Ordinarie ledamöter

Pontus Rigestam
Kristy Bello Herrera
Liselott Tjärnskog

Suppleanter

Soile Lindberg
Felicia Lemmeke
Sofi Hagström
Ingela Dittmann

Arbetsutskott

Agnes Thorlaksdottir
Marianne Lindström
Elin Gunnarsson

Firmatecknare

Agnes Thorlaksdottir och Marianne Lindström var och en för sig

Revisorer

Gunnel Samuelsson
Irén Arvidsson

Revisorssuppleant

Ingrid Broqvist
Birgit Lundström

Valberedning

Elin Johansson, sammankallande
Pernilla Tjern
Tove Asplund

Redaktör

Felicia Lemmeke

Ansvarig utgivare för
Kinesposten, Årsbok
och hemsida

Agnes Thorlaksdottir

Webmaster

Styrelsen
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Avelskommitté

Elin Gunnarsson, sammankallande
Marianne Lindström
Ann-Charlotte Juhlin

Poängräknare

Utställning: Agnes Thorlaksdottir
Rallylydnad och Lydnad: Pontus Rigestam och Sofi Hagström
Agility och Nosework: Ann Spetz
Freestyl och HTM: Åsa Nilsonne
Nosework och Spår: Charlotte Evaldsson

Valpförmedling

Ann-Charlotte Juhlin

Utställningskommitté

Agnes Thorlaksdottir, sammankallande
Kristy Bello
Pontus Rigestam

Sponsoransvariga

Soile Lindberg
Liselott Tjärnskog
Ingela Dittman (2019-12-17)

Uppfödarutbildning

Styrelsen

PR-ansvarig

Marianne Lindström

CCC-marknaden

Sofi Hagström

Budgetkommitté

Marianne Lindström, ansvarig
Agnes Thorlaksdottir

Medlemsansvarig

Marianne Lindsström

SRD ansvarig

Avelsrådet

Insamling av länkar

Styrelsen

Tävlingskommitté

Ann Spetz ansvarig för Agility,
Pontus Rigestam tom november därefter Sofi Hagström ansvarig för
Lydnad och Rallylydnad
Åsa Nilsonne ansvarig för Freestyle och HTM
Charlotte Evaldsson ansvarig för Nosework och Spår

REGIONOMBUD

Regionombudsansvarig: Styrelsen
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
Region Svealand
Pia Frödin, Birgit Lundström och Anna Carlsson
Kontaktperson i styrelsen: Agnes Thorlaksdottir
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Region Östra
Fia Gustavsson
Kontaktperson i styrelsen: Agnes Thorlaksdottir
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
Gåvomedlemskap

300 kr
400 kr
75 kr
150kr

Medlemskapet är löpande och gemensamt i ras och
specialklubb.
Medlemsantal

2019: 392 medlemmar
2018: 380 medlemmar 2017: 363 medlemmar 2016: 337 medlemmar
317 är fullbetalande, 33 familjemedlemmar. 6 utlandsmedlemmar,
24 gåvomedlemmar, 9 Svensk hundungdomsmedlemmar & 3
hedersmedlemmar

Hedersmedlemmar

Ingrid Broqvist, Gunilla Agronius & Gerd Bastholm

Årsmöte

Klubbens ordinarie årsmöte ägde rum den 23 februari i Vilsta,
Eskilstuna.
Vid mötet var 25 personer närvarande, samtliga var röstberättigade.
Mötesordförande var Per-Inge Johansson

Styrelsemöten

Under verksamhetsåret har 16 protokollförda styrelsemöten
avhållits.
2019-01-09 Telefonmöte
2019-02-12 Telefonmöte
2019-02-23 Vilsta, årsmöte
2019-02-23 Vilsta, konstituerande
2019-03-14 Telefonmöte
2019-04-06 Telefonmöte
2019-04-06 Arbetsmöte
2019-05-07 Telefonmöte
2019-05-14 Extra Telefonmöte
2019-06-04 Telefonmöte
2019-06-25 Telefonmöte
2019-08-14 Telefonmöte
2019-09-05 Telefonmöte
2019-10-10 Telefonmöte
2019-11-11 Telefonmöte
2019-12-16 Telefonmöte

Utställningar

Två kinesspecialer har arrangerats under verksamhetsåret och en
inofficiell utställning för alla raser.
Vårspecialen hölls i Vilsta 24 februari 2019.
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83 hundar deltog varav 14 valpar.
Domare: Tom Isherwood, England
Ekonomiskt resultat: 7 883,32kr
Sommarspecialen hölls i Borås den 28 juni 2019
77 hundar deltog varav 14 valpar.
Domare: Paula Heikkinen Lehkonen, Finland
Ekonomiskt resultat: 5 296,02kr
Klubbens första inofficiella utställning alla raser hölls i Eskilstuna 20
oktober 2019
223 hundar deltog varav 131 valpar.
Domare: Eva Jönsson, Elin Gunnarsson, Joel Lantz
Ekonomiskt resultat: 40 583,09kr
BPH:s verksamhet
2019

Medlemsägda hundar som genomförde under BPH 2019
Namn
Hårlag Kön
Inya Dreams Not Just A Pretty Face P

H

Bellatrix Luckycharm Zoya

N

T

Yamboliz June Carter Cash

P

T

Bellatrix Luckycharm Astra

N

T

Lusiras Dressed For Success

P

T

Moonlilys Fina Fröken Fiffi

P

T

SKK:s avelsdata
Under perioden 2019.01.01 – 2019.12.31 har 11 hundar i rasen startat
och genomfört BPH. Av dessa är fyra hanar och sju tikar. Sedan starten
av BPH 2012 har totalt 164 st kineser startat BPH.
Rasens medelvärde 2019
Spindeldiagram för totalt 150 stycken kineser, importer ingår ej.
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Katja Uddman
BPH-ansvarig
Mobil 0730-583 914
E-post bph@ccclub.se
Bidrag utbetalda från CCC samt SDHK
2019
Under 2019 ansöktes det om bidrag för 9 hundar som genomfört BPH
och sammanlagt betalade klubben ut 1800kr och SDHK 1800kr
Regionerna

Under verksamhetsåret har det varit diverse olika aktiviteter runt om i
regionerna.
Klubben har under året skapat officiella undergrupper för alla
regioner på facebook. Det finns också en samlande grupp för alla
ombud och förhoppningen är att aktiviteten i dessa ska fortsätta öka.
Under 2019 har vi jobbat för att ta bort de gamla grupperna som ägts
privat för att få bättre kontroll över innehåll och eventuella
ansvarsfrågor för framtiden. Målsättningen är att de ska tas bort helt
och hållet till förmån för klubbens ägda grupper för att säkerställa att
klubbens värdegrunder efterlevs samt att klubben alltid har insyn i allt
som händer ute i våra regioner. Eftersom alla inte har tillgång till
Facebook så är det viktigt att regionombuden också skriver på
hemsidan det som planeras. Önskade texter kan skickas till PR eller
läggas upp direkt av regionombuden på anvisade platser på hemsidan.
Inloggning fås av ordförande.
Ombuden har ordnat flertalet träffar, promenader, utställningsträning
och andra aktiviteter för medlemmar i respektive närområde.
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.
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 vi gjort om hemsidan till köpa hund. Där
valpförmedling, omplacering, väntade kullar, födda valpar, hundar till
salu, hanhundar och uppfödarlistan ligger samlade. Det har kommit in
200 mail och förfrågningar mail och PM via messenger på facebook.
Det blir några samtal om frågor om valpar. Det är diverse frågor som
valpförmedlaren har fått svara på. ”Var hittar jag kineskennlar och
valpar?” ”Kan jag som är allergisk ha rasen?” ”Jag bor i Norrland, klarar
rasen av att bo där?” Dessutom diverse frågor om hälsa och avel som
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har hänvisats vidare till andra i styrelsen. Många samtal med trevliga
personer som har varit tacksamma för hjälpen.
Tävlingskommittén

Under 2019 tävlades det i Agility, Rallylydnad, Nosework och
Freestyle.
Flest tävlande hade vi som vanligt i agility där vi hade 9 aktiva kineser.
Dock tyvärr en färre en förra året på grund av skador. I agilityn
erövrades totalt 17 uppflyttningspinnar, 2 SM-pinnar och 2
agilitytitlar! Det är verkligen ett fantastiskt resultat i år igen.
I rallylydnaden tävlade 6 hundar och där erövrades hela 4 titlar, 3
stycken RLD N och en RLD F.
Freestylesidan har varit lite skadedrabbad men det är ändå 2 hundar
som visat framfötterna i grenen.
Nyheter i tävlingskommittén för 2019 är att Sofi Hagström kom in som
poängräknare för rallylydnad och jag (Ann) tog över poängräkningen
för Nosework.
Vi bestämde oss för att skriva ihop en motion till styrelsen angående
att uppdatera reglerna för medlemskap för att få stå med på
topplistorna från 2020 och framåt.
Vi kommer även att göra en liten justering för poängräkningen av
Nosework inför 2020. Efter ett par års tävlingar så har vi fått lite mer
insikt i hur tävlingsreglerna fungerar i verkligheten och behöver därför
uppdatera poängsättningen.
Annars har vi poängräknare varit sysselsatta med att uppdatera
resultat på hemsidan och i facebookgruppen och det kommer bli
samma sak under 2020.

PR verksamhet

Klubben deltog med monter på My Dog i januari
Klubben deltog med monter på Stockholms Hundmässa i december
Klubben hade en två dagars konferens i oktober för medlemmar
Under året har klubben haft fem huvudsponsorer: Svedea, Tree of Pets,
Nutrolin, EVG och Groom-It. Dessutom har flertalet mindre sponsorer
stöttat verksamheten under året. Ny sponsor för 2019 var Groom-It.
Under 2019 har sponsoransvaret övergått från PR till en av klubben
särskilt utsedd sponsorkommitté och istället har PR haft ansvar för
arbetet med att arrangera konferens, sköta avtal, arbeta med övertaget
av Chinesecrested.no som nu döpts om till CCpedigrees.se och fortsätta
med marknadsföringen av rasklubben.
Under året har:
268 mail rörande databasen besvarats
82 mail runt hemsidan har besvarats alt hanterats (inkommande mail
om registrering för nyhetsbrev och eller användare på hemsidan)
4 övriga mail har besvarats
16 mail rörande sponsorer har besvarats
3059 mail har sorterats bort som skräppost, i princip alla tillhör
Ccpedigrees och kommer därför att den sidan har så mycket trafik
jämfört med vår sida.
I maj 2019 stod det klart att CCC tog över rasdatabasen
Chinesecrested.no. Det är världens största rasdatabas med över 100
000 hundar registrerade med stamtavla som inkluderar ovärderlig
information i form av fotografier och annan info. Mer information om
övertagandet finns under den ekonomiska rapporten och kommer
därför inte tas upp här.
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Övriga aktiviteter

Ann-Charlotte Juhlin och Marianne Lindström deltog på SKKs
avelskonferens i mars. Ann-Charlotte Juhlin och Agnes Thorlaksdottir
gick SKKs distansutbildning i hundavel och genetik- fördjupning

Uppfödarlistan

Under 2019 togs beslut om att låta uppfödarlistan följa medlemslistan
och vara rullande med 12 månaders publicering från betaldatum. 35
uppfödare stod med på uppfödarlistan vid årets slut varav 28 har gjort
CCC uppfödarutbildning.
Under året stängdes en uppfödare av för att uppfödd kull inte följde
rasklubbens SKA krav.

DNA listan

På DNA listan fortsätter det rapporteras in resultat. 1577 resultat är
inrapporterade till listan. Största ökningen ligger på PRA-rcd3. Under
året började vi också registrera resultat för PRArcd3.
1177 stk PLL resultat
24 st kPRA-rcd3 resultat och
376 PRA-prcd

Avelskommittén

Under 2019 har avelskommittén 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 analyserat rasens utveckling under 2019
Sammanställt rasens utveckling till Årsboken
Sammanställt SRD-rapporten
Varit behjälplig i veterinär Erika Adlers studie av hjärtsjukdom på CCD
Avelskommitten utökades med Marianne Lindström och Ann-Charlotte
Juhlin
Marianne Lindström Auktoriserades som avelsfunktionär
Ann-Charlotte Juhlin Slutförde utbildning till avelsfunktionär och
auktoriserades.

Registreringsstatistik Totalt har det registrerats 381 Chinese Crested under 2019 varav 23 är
importer.
358 registrerade valpar fördelade på 86 kullar (4,16 valpar per kull).
179 nakna (91 hanar och 88 tikar) och 179 powderpuff (80 hanar och
99 tikar).
Dessa 86 kullar är uppfödda av 62 uppfödare varav 45 var medlemmar
i rasklubben 2019-12-31. 53 av uppfödarna hade registrerat
kennelnamn och 9 uppfödare registrerade utan kennelnamn.
Importstatistik

23 registrerade importer. 8 hanar (6 nakna och 2 powderpuff) och 15
tikar (13 nakna och 2 powderpuff).
Hundarna importerades från 10 länder: Ryssland (6), Norge (4),
Finland (2), Lettland (2), Tjeckien (2), Ukraina (2), Vitryssland (2),
Frankrike (1), Litauen (1) och Tyskland (1). 2 av importerna hade
högre % inavel än de av klubben rekommenderade maximala 6,25%
(De hade respektive 6,6 & 7,8% i inavelsgrad)

Arbetsordning

Dokumentet CCC i arbete gicks igenom

Internet

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

Tidningen har utkommit med 4 nummer under året

Årsboken

Årsboken framställdes av Felicia Lemmeke

Årets resultat

Årets resultat 2019: 13 951,58kr

Årets kineser 2019
Årets utställningshund

Ch Blendverk's Havana Rose

Årets utställningshund, Powder Puff

Ch Yamboliz Evert Taube (pp)

Årets Uppfödare

Kennel Sirocco

Årets avelshane

Ch Hooki Z Teramonu

Årets avelstik

Ch Sirocco Jealousy Breeds Envy

Årets Veteran

Ch Yamboliz Evert Taube

Årets Junior

Sirocco Go Big Or Go Home

Årets agilityhund

AGHD I Spirit Of Mantra's El Krampusz (Krampusz)

Årets rallylydnadshund

Ch Drömtorpet’s Jasmine By Hamlet

Årets lydnadshund

Ingen tävlande

Årets spår/viltspårhund ingen tävlande
Årets freestylehund

Nevada Guernica & Tournais Loosing Is Not An Option

Årets Noseworkhund

Beachcrest Hey Brother
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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

Liselott Tjärnskog

Kristy Bello Herrera

Soile Lindberg

Ingela Dittmann

Felicia Lemmeke

Sofi Hagström
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Förslag till verksamhetsplan för CCC 2020
✓
✓
✓
✓
✓
✓

RAS-, AVELS- OCH UPPFÖDARFRÅGOR
Arbeta aktivt med dokumentet RAS
Uppmuntra till deltagande på BPH beskrivningar under året
Delta i SKKs utbildningar för avelsfunktionärer
Planera för fler avels- och uppfödarmöten
Se över och uppdatera köpahund.se
Uppdatera DNA samt Hälsolistorna

✓

KINESPOSTEN
Utge tidningen ”Kinesposten” med 4 nummer

✓

ÅRSBOK
Utge Årsbok 2019

✓
✓

HEMSIDA OCH SOCIALA MEDIER
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
Hålla klubbens Facebooksida aktuell och uppdaterad

✓

UTSTÄLLNING
Under 2020 arrangera två officiella specialer och 3 inoffer

✓

✓

CCC KÖPA HUND
Uppdatera kontinuerligt på klubbens annonssidor med de uppgifter som uppfödarna skickar in samt
svara på frågor som kommer från rasintresserade.
Uppdatera Uppfödarlistan

✓
✓

CCC-MARKNADEN
CCC-marknaden kvarstår och ska i den mån möjlighet 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
Alla ledamöter och suppleanter ska gå utbildning i föreningsteknik

✓

UPPFÖDARUTBILDNING
Uppmuntra uppfödarna att göra klubbens uppfödarprov

✓

KLUBBENS REGIONER
Se över regionernas funktion och verksamhet

✓

CCPEDIGREES.SE
Arbeta med att utveckla och underhålla klubbens rasdatabas
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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 163 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
2020. Medlemmar som beskrivit sina hundar under 2020 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 2020-12-31 samt för
SDHKs bidrag 2020-11-24 (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 2020.
2020-01-23 Falun
Styrelsen för Chinese Crested Club
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Motion till CC Club år 2020
Bakgrund och Motivering
Vid mönstringen visade sig att mer än hälften av alla hundar var högre än bör-värdena i
standarden, för att vara mer exakt 53%, vilket jag tycker visar på en allvarlig felaktig
utveckling. (se urklipp från mönstringen analys och slutsats längre ned)

Jag förslår ATT:
man följer upp resultatet av Mönstringen som skedde 2016-2017 under 2020
ochkontinuerligt framåt tills man ser en förbättring, på en punkt som man identifierade var
långt från önskvärt resultat och som är lätt att följa upp, nämligen höjden på våra
dvärghundar, och detta genom att stolt låna Specialklubben för Shih Tzu-konceot för att
genomföra detta ( se nedan inklipp)

Förtydligande:
För att göra detta på ett enkelt, kontinuerligt och effektivt vis, och som VERKLIGEN mäter
upp en stor andel av de hundar som används i avel i framtiden, (vilket ryktesvägen skulle ha
varit förklaringen till dessa höga siffror, att det var övervägande ”hobbyhundar ” som kom
till mönstringen) har Specialklubben för Shih Tzu tagit fram ett enkelt koncept, se bifogat
klipp nedan.
Visar det sig att avelshundarna inte har detta problem, och att det var hobbyhundarna som
drog upp resultatet kan man ju avsluta efter årets slut, annars för det fortgå tills man
kommer under 10% i differens, för att visa att det är en prioritering för rasklubben, vilket
klubben redan identifierat i Mönstringen.
Låt domaren mätta upp hundarna på utställningen, och följ upp resultatet. Detta kan ju ske
lika enkelt som det gjordes på Mönstringen, genom bågar för max/min mått. Alternativet
om man verkligen vill få något ut av analysen är att mäta faktiska värden.
Och detta kan enligt Specialklubben för Shih Tzu-koncept göras anonymt inför
behandlingen av siffrorna.
Samtidigt var det klubbens mening i mönstringsrapporten att de ville att domare skulle
väga in detta ”fel” som vilket fel som helst, och då är det viktigt att domarna faktiskt mäter.
Jag hoppas klubben visar att de verkligen vill arbeta med de brister som vi fann vid
mönstringen, varav höjden var en av de saker som var på markant drivning % sett.

Med vänlig hälsning
Gabriella Ryrlén , kennel Hippie Attitude
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Ur klipp ur Presentation från Mönstring 2016-2017
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Motion 1 om mätning av hundar på klubbens utställningar
Styrelsen yrkar på avslag med motiveringen att styrelsen vill utveckla förslaget så att det
omfattar fler aktiviteter än utställningar. Detta för att kunna få ett säkrare statistiskt underlag som
komplement till mönstringens tidigare resultat. Styrelsen vill även se över möjligheten att utveckla
förslaget till att mäta längd och se över proportionerna på hundarna. Styrelsen välkomnar idén
bakom förslaget.
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