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Hej alla medlemmar !

Medlemstidningen i pappersform Ryska Posten, var mycket uppskattad av de flesta, men det var för få som visade intresse 
av att finansiera tidningen med betal-annonser etc så årsmötet röstade enhälligt för att ta bort Ryska Posten i pappersform. 
Därav denna förenklade variant. Det vore dock garanterat mycket uppskattat om någon/några vill utveckla den till en digital 
variant som kan påminna om tidningen som fanns i pappersform med fina reportage, intervjuer etc Hör gärna av er i såfall till 
sekr@srtk.se

Jag vill tacka för förtroendet till ordförandeposten ännu ett år samt tacka 2017 års styrelse och kommittémedlemmar. Det är 
otroligt många timmar som går åt till detta ideella arbete som en styrelsepost samt kommittépost innebär och det som syns 
utåt är endast en pytteliten bråkdel, så än en gång- stort tack till er alla som bidragit så att vår ras har en klubb !

Rasklubbarna för Russkiy Toy i de nordiska länderna bestämde sig 2017 för att ha ett samarbete på gemensam basis 
gällande ögonsjukdomar och att ha likadana rekommendationer/krav kring valphänvisning, vilket fortlöper. SRTK fortsätter 
vädja till alla att ögonlysa sin hundar och nu finns en stor och glädjande nyhet inför årets rasspecial 2018-08-26 
Backamo/Ljungkile för då kommer veterinär med specialistkompetens i ögonsjukdomar, Karin Nygren, att finnas på plats 
och där exklusivt utfärda ögonundersökningar i en lokal på utställningsområdet. Man får gärna undersöka hundar som ej 
deltar på utställningen också. Mer detaljerad info om anmälan, betalning etc kommer lite senare. Varmt och hjärtligt tack till 
Marie Johansson, kennel Cockerblues, som hjälpt rasen/klubben med att göra detta möjligt ! 
Ps Denna helg blir en "tvådagarsutställning för vår ras med internationell status lö 25e aug och nationell status sö 26e aug. 
Obs det är på sö vår rasspecial går av stapeln och det är då veterinären finns på plats.Info om bokning, betalning etc kommer 
senare. På lördagskvällen kommer trubadur samt grill att finnas, vid dåligt väder flyttas detta in på den sk dansbanan som 
har tak. Mer info om hela evenemanget kommer så småningom, men helgen 25 och 26 augusti vill ingen missa så skynda er 
att kontakta Västra Kennelklubben gällande övernattning etc :)

Själv hade jag turen i oturen förra året att para ett par tikar som gick "tomma" och nu i efterhand är jag väldigt lättad att det 
ej blev några valpar ur just de kombinationerna, då jag tänkt om helt och nu planerar annorlunda. Apropå att planera om, så 
bör alla kunna vara ödmjuka inför förändringar som tex en åsikt någon har eller haft, då den åsikten inte alltid betyder att det 
förblir den åsikt denne kommer att ha för alltid. Det finns många situationer man kan relatera till gällande just det ämnet 
kontra Russkiy Toy och det sättet att tänka bidrar till betydligt fler trevligheter än tråkigheter. När jag skrev de två sista 
orden i förra meningen kom jag genast att tänka på vår klubbs facebooksida som tyvärr fått lov att modereras hårt senaste 
tiden vilket är mycket olyckligt då sidan är tänkt att fungera som en trevlig samlingsplats för alla med intresse av rasen och 
dit hittar även de flesta som eventuellt funderar på att köpa valp så låt oss tillsammans se till att facebooksidan håller god ton 
och att medlemmar i srtk ställer upp gemensamt med att tex svara på ev frågor om rasen, dela med sig av bilder, olika 
händelser osv. Jag hoppas verkligen att vi snart återigen har en härlig levande facebooksida att glädjas över som vi hade 
tidigare fram till årsskiftet ca och att vi alla inom kort gemensamt återskapat ett klimat som uppmuntrar till att rasklubben ska 
leva vidare, där man hjälper varandra och inte stjälper varandra. 

OBS ! Snart är det dags att fira Russkiy Toy dagen igen ! 
12:e juni infaller årligen den Ryska Nationaldagen och så även Svenska Russkiy Toy Dagen ! Endel kanske vill ses och fira 
med vänner, andra kanske vill fira enskilt, men hur den dagen än firas runt om i Russkiy Toy-stugorna så ska det bli skoj att 



få ta del av varandras firande och bilder ! Sofia Cichini har anmält sitt intresse att ordna enstaka träffar och promenader 
ibland så kanske hon o co hittar på ngt festligt den dagen. Om någon annan i Sveriges avlånga land vill hitta på något denna 
dag kan ni kontakta Sofia och kanske ha något gemensamt tema,  fast i olika städer eller liknande .

Några styrelsemedlemmar har deltagit i en del utbildningar samt informationsdagar och det har varit mycket lärorikt att träffa 
andra rasklubbar och få ta del av hur det "står till " hos dem. Sammanfattningsvis kan man säga att i de flesta rasklubbar så 
sjunker medlemsantalet, antal anmälda till utställningar sjunker, likaså engagerade personer som vill jobba ideellt för klubbar 
och kommittéer. Skk vill därför satsa mer på Sveriges Hundungdom och därigenom hoppas kunna motivera ungdomarna att 
satsa på våra föreningar i framtiden. Inom vår rasklubb är vi dock fantastiskt nog berikade med medlemmar som är pigga på 
att arbeta för rasen och för klubben, hjälpa till med ditten o datten, bidra med div materiella ting samt tjänster och vi alla håller 
tummar och tassar för att det kan fortsätta vara det så.

På hemsidan är medlemshanteringen uppdaterad och det är numer är SKK som sköter den biten åt oss. Det innebär att 
medlemmar välkomnas, får ett individuellt medlemsnr, får påminnelser, erbjudanden etc. Detta ökar chanserna att vår klubb ej 
förlorar medlemmar och på så sätt lyckas vi förhoppningsvis dessutom behålla fler av dem som fått valpgåvomedlemsskap i 
SRTK av sin uppfödare, men som alltför ofta försvinner som medlem efter året det löpt ut. Valpgåvomedlemsskapen ska inom 
kort synas tydligt på hemsidan ! Eloge till de uppfödare som generöst skänker dessa gåvor till sina valpköpare !

Tack till de medlemmar som på ett eller annat sätt bidrar till att föra rasen och klubben framåt, som hjälper till med allt från 
tips o råd, skapar kontakter åt klubben som på så sätt gynnar rasen, bemannar rasmonter, bidrar med fantastiska priser till 
prisbord, bygger och river utställningsringar osv osv. STORT TACK!  Utan er -  ingen klubb ! 

Det är med väldigt mycket kärlek till vår ras och till vår rasklubb som jag och hela styrelsen ser fram emot ännu ett SRTK-år. 
Väl mött !
Hälsningar ordförande Annelie Cederlöf


