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Än en gång grattis alla vinnare på rasspecialen 2019 och stort tack till alla som engagerat sig
så den blev så bra som den blev! Ett enormt tack för alla fina priser som skänktes till
prisbordet ! Fotoalbum från dagen finns på klubbens fb-sida och kommer att fyllas mer
vartefter det finns tid och möjlighet.
Medlemsmötet 24/8 bestod av en härlig blandning medlemmar, sådana som hängt med i
Srtk-svängen ända sedan sedan klubben bildades 2007, uppfödare som fött upp andra raser
i många år, samt även några helt nya hundägare. Fokus för mötet denna gång var klubbens
avelspolicy och valphänvisning.
Det diskuterades om hemsidans valphänvisning, dess krav om att få använda den och att
den under alltför lång tid ej använts av klubbens medlemmar. Kravet sedan en tid för att få
hänvisning har varit att föräldrarna ska vara ögonlysta. Det pratades om ögonlysningar och
ögonsjukdomar som fått mycket uppmärksamhet sista åren, vilket varit en nyttig tidsperiod,
som lett till mer information och kunskap i ämnet, specificerat för just vår ras. Med
ögonföreläsning och veterinärmedicinsk expertis som bas och att Srtk numer har en
personlig ögonspecialist: Eva Hertil, att ”bolla ämnet med” så har det heta ämnet ögon
svalnat och tidigare turbulent oro har lagt sig. Uppfödarna bör dock uppmärksamma att rasen
har en del vitreusprolapser och att dessa precis som tidigare fortsatt bör följas upp och vid
avel bör de paras med en hund där det ej finns prolapser. Tänkande kring ögonsjukdom och
dna-insamling togs upp, vilket framkom tydligt på ögonföreläsningen som srtk ordnade i
våras, att det ej kan bli varken tillförlitligt eller bra för denna lilla ras, som enligt uträkning av
effektiv population i senaste RAS visade att russkiy toy fortfarande anses utrotningshotad.
Medlemmarna var eniga om att det ej bör finnas krav för valphänvisning baserade på
sjukdomar eller hälsoundersökningar och att kraven för att få valphänvisning bör återgå till
hur det var tidigare där kravet är att annonsörerna är medlemmar i srtk, följer Svensk
djurskyddslag samt Skk´s grundregler. Valphänvisningen och dess text på hemsidan är
ändrad utifrån medlemmarnas önskemål www.srtk.se
Russkiy Toy Toppen och hur man kan förenkla arbetsgången till den togs upp och mötet
önskade att man ska kunna skicka in sin hund eller hundar som vill ska vara med inom
tävlan på listan, till Veronika Lindgren, så håller hon den / dem ”under uppsikt”. Förtydligande
text om det finns på hemsidan www.srtk.se
Det konstaterades att samtliga på mötet uppskattar sin rasklubb srtk, dess arbete och även
att fysiska möten uppskattas. Samtliga uttryckte ett gemensamt intresse att värna om just de
svenska uppfödarna och varandra. Alla på mötet var positiva till att fortsatt utvärdera sina
hundar och sin avel och då bland annat genom att använda ögonlysningar som verktyg.
Styrelsen tackar alla som i gemenskap framförde och diskuterade sina tankar, önskemål och
åsikter på medlemsmötet !
PS: Nästa milstolpe 2019 är Stockholmsmässan där klubben som vanligt kommer att ha
rasmonter och deltaga i rasparaden. Det behövs många entusiaster för att få ihop allt det och
det återkommer vi med lite senare. Det ska bli skoj !
Väl mött! Hälsningar SRTK
Med vänliga hälsningar från sekreterare Ingrid Stewart,
SRTK / Svenska Russkiy Toy Klubben

