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Ordförandes rader
I skrivandets stund har klockan passerat midnatt och alla i familjen sover. Jag
sitter djupt nedsjunken i en fåtölj med tänd brasa och inväntar tvättmaskinen
som är fylld med hundarnas festkläder inför nyår, klänningar, kostymer, slipsar,
hattar med flor och en massa annat krimskrams som vi köpt till de fyrbenta
under årens lopp. Jag är hopplöst förtjust i fest, glitter o glamour, och min man
är en fantastisk kock så nyårsfirande hemma ligger oss mycket varmt om hjärtat.
Något mer som ligger mig varmt om hjärtat är SRTK och det har varit ett bra år
då rasklubben genomfört sina uppdrag och är redo att planera för kommande år.
Styrelsen ser fram emot att få planera intressanta och roliga aktiviteter för oss
alla. Då medlemsmötet i Stockholm i december inte blev av pågrund av lågt
intresse så provar vi nu medlemsmöten per telefon där det framkommit
önskningar om föreläsningar och fester vilket i sin tur lett till positiva
diskussioner kring att fler bör betala gåvomedlemskap. Det finns även önskemål
om fler träffar, gärna med teman, vilket lett till att ett par personer åtagit sig att
anordna sådana aktiviteter som ni redan kan läsa om i denna RP. Vad som mer
tagits upp och diskuterats kommer jag att informera om på nästa telefonmöte
och så tar vi det vidare gemensamt därifrån. Väl mött !
Ett STORT TACK till alla som bidragit och medverkat under 2018- ingen nämnd
och ingen glömd !

Gott Nytt År önskar jag och hela styrelsen er alla !
Annelie Cederlöf, ordförande

Innehåll:

Sid 1. Framsida & Ordförandes rader, SRTK
Sid 2. Innehållsförteckning
Sid 3. Inbjudan till Russkiy Toy-Bowling
Sid 4. Medlemskap & avgifter
Sid 5. Medlemsmöten
Sid 6-15. Recept
Sid 16. Ordförandes rader, SDHK
Sid 17. Aktiva Russkiy Toys
Sid 18-24. Presentation av enkät online, förlossning.
Sid 25. Kontaktperson för aktiviteter i Norrland & Lappland
Sid 26-27. Insändare, merle
Sid 28. Medlemsträff
Sid 29. Rasmontern 2018
Sid 30. Rasspecial 2019
Sid 31-35. SRTK Gratulerar
Sid 36-42. Rasstandard Russkiy Toy
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VAR MED OCH SKRIV HISTORIA !

För första gången i världshistorien anordnas Bowling för Russkiy Toys !
Två- och fyrbenta i alla åldrar är välkomna att tillsammans inleda 2019 och
det är alltså pälskamraterna som ska Bowla ☺
Medtag mat, dryck & ett glatt humör. Grill, skratt och mys finns på plats.

Plats: Grillkåtan i Svanå (Västerås)
Datum: 2019-01-12
Tid: Kl.15.00 – 17 ( el så länge vi vill )
Klädsel: Bekväm
OSA senast 11/1 till: hund@funestig.net

Fullständig adress är:
Grillkåtan i Svanå
Tallbacken Svanå 16
726 92 SKULTUNA
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MEDLEMSKAP & AVGIFTER
Vår rasklubbs medlemshantering sköts exklusivt av SKK, Svenska Kennelklubbens
medlemsservice. Medlemskap gäller 12 månader från betalningsdatum och framåt

Fullbetalande medlem 1 år - 250 SEK från 19-01-01 höjs medlemsavgiften till 300 SEK
Valpgåvomedlemskap 1 år - 100 SEK
(för tex uppfödare som skänker ett års medlemskap till sina valpköpare, fodervärd )
Familjemedlem 1 år - 50 SEK
(för de som ingår i en familj med redan fullbetalande familjemedlem)
Adressändring etc

Vi frågor gällande medlemskap kontaktas medlemsansvarig på SKK
mail: medlem@skk.se
tel: 08-795 30 50
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Medlemsmöten per telefon med planering inför 2019

Då den officiella kontaktvägen till SRTK , dvs mail till sekreteraren, oftast ekar tom, så
önskar klubben få ta del av medlemmars önskemål, åsikter och eventuella bidrag för att
utifrån det på bästa sätt kunna planera 2019.

Tre möten har utlysts och två av dem har genomförts.
Det 3:e mötet är planerat 3:e januari 2019 kl . 20.00

Alla som vill är välkomna att samlas samlas per telefon, men krav är att man är
medlem/familjemedlem. Individuella medlemskap, familjemedlemsskap och
valpgåvomedlemsskap löses enkelt online via hemsidan www.srtk.se
Uppringningsnummer: 08 124 107 05
Åtkomstkod: 947160
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Här serveras några recept på populärt hundgodis :

TORKAT GRISHJÄRTA
1.Slå på ugnen på 200 grader
2. Skär hjärtat i lagom stora ”godisbitar”, anpassa storleken efter storlek på
hunden.
3. Koka upp en kastrull med vatten.
4. Häll i hjärt-bitarna och låt koka ca 1 minut, bara precis så att det blir
genomkokt.
5. Sila av vattnet och sprid ut godiset på en ugnsplåt, lägg gärna
aluminiumfolie i botten så bränns det inte lika lätt. INGEN olja eller
liknande!! 6. Stoppa in i ugnen och ”grädda” i ca 45 minuter eller tills du ser
att bitarna är torra (det ser du på att det inte bubblar ur dem längre). Rör om
då och då så att det inte bränner fast.
7. Ta ut ur ugnen och låt svalna.

HUNDKEX
7,5 dl fullkornsmjöl
2,5 dl havregryn
2,5 dl vetegroddar
0,5 dl matolja
2,5 dl riven ost
3 dl köttbuljong
Blanda havregryn med den varma buljongen och oljan, låt stå 5 min.
Tillsätt groddarna o osten, blanda väl.
Blanda i mjölet, lite i sänder och arbeta degen.
Kavla ut till en centimetertjock platta o ta ut valfria former. (lättast med ett
vanligt dricksglas)
Grädda i ugn 175 grader ca 50 min. Stäng av värmen men låt kexen stå inne
över natten så de blir riktigt hårda.
Förvaras torrt o luftigt.
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TORKAD BLODPUDDING
Skär blodpuddingen i små tärningar och strö ut dem på en plåt med
bakplåtspapper, torka bitarna i ugnen i ca 100 grader. Tills dom är
genomtorra, rör om bitarna nån gång då och då. Om man inte torkar
blodpuddingen helt, måste man förvara dom i kylskåpet.
Godiset är lätt att ha i fickan och kladdar inte. Dom går också bra att frysa och
ta fram vid behov

KÖTTFÄRSKUDDAR
3 dl vetemjöl
1,5 dl maizenamjöl
1 tsk bakpulver
1 dl socker
150 g margarin
200 g köttfärs1 ägg
Bland alla torra ingredienser. Tillsätt matfett, utan att först smälta det. Ställ
degen kallt och stek köttfärsen under tiden. Arbeta ut hälften av degen till 20
små runda platta kakor, ca; 3 cm i diameter. Fördela köttfärsen i kakorna.
Gör tjugo nya kakor av den resterande degen, lägg dem över de andra och
tryck till kanterna. Pensla med uppvispat ägg och grädda i 225 grader i 10
minuter.
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LEVERKEX
1 liter filmjölk
1,5-2 kg vetemjöl
1 dl matolja
Lever
Blanda filmjölken, vetemjölet och matoljan. Koka levern och mixa den,
blanda sedan ner den i degen. Kavla ut degen på en smord plåt till en tjock
platta. Skär med en vas kiv ett rutmönster i degen, skär mönstret till så stora
kex som du vill ha. Grädda i ugnen på ca 200 grader tills kexen fått färg. Ta
sedan bort kexen från plåten, dela dom i bitar och lägg tillbaka dem på plåten.
Torka kexen i ca 50-100 grader i ugnen. Kexen är klara när dom blivit hårda.
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LEVERGODIS
500 g lever
4 dl grahamsmjöl
0,5 dl vetegroddar
0,5 dl linfrö
1 tsk bikarbonat
0,5 tsk salt
2 msk brödsirap
3,5 dl filmjölk
Koka och mixa levern.(en hemsk lukt kommer att uppstå,men inga problem
om man gillar lever)
Blanda alla övriga ingredienser och smeta ut i bakplåtspappersklädd
långpanna.
Grädda långt ner i ugnen i 1timme i 175grader.
Låt svalna lite, skär sedan i önskade bitar.

LEVERSKORPOR
1,5 kg Lever
1,5 dl Grahamsmjöl
2 dl Vetemjöl
50-100 g Parmesanost(Går att välja bort)
Blanda och mosa lever,tillsätt båda mjölsorterna och eventuellt osten.Smeten
häls över i en långpanna, på bakplåtspapper.Grädda i 175 graders
ugnsvärme i ca 30 min.Klipp upp i önskade storleksbitar. Inte för stora, då tar
det för lång tid för hunden att tugga dem om man skal använda den som
belöning.
Lägg tillbaka bitarna i långpannan.Torka bitarna i 75-100 graders ugnsvärme,
med luckan på glänt. Det tar några timmar. Man får känna på bitarna, när
dom är torra så är dom klara. Rör om då och då. Låt dem gärna stå över
natten.Om man inte vill torka dom helt, utan låta dom vara lite mjuka måste
dom förvaras i frysen. När dom har torkats, så är dom hållbara hur länge som
helst.
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TORKAD KORV
Skär upp ett paket eller flera paket, vanlig hotdogs i tunna skivor. Lägg dom
på en plåt på bakplåtspapper. Torka dom i ugnen på hög värme 250-300
grader i ca 10 minuter. Ta ut dom när dom börjar bli bruna och knapriga.
Fettet smälter bort och bitarna blir torra och perfekta att ha i fickan på
promenaden eller träningen.
Detta är ett godis som uppskattas jätte mycket och vissa hundar ratar allt
annat godis efter det att dom fått smaka på torkad korv

Köttben
Du behöver:
5dl matbrödsmjöl (fyra sädesslag)
1/3dl rapsolja
1dl mald kycklinglever el köttfärs
1-2dl vatten.
Gör så här:
Blanda alla ingredienser i en skål.
Knåda degen slät el använd matberedare.
Kavla ut degen på mjölat bakbord till ca 1cm i tjocklek.
Forma till ben och lägg på en plåt
Grädda i ugn 175 grader i ca 40min tills benen har fått fin färg
Torka öppet i rumstemperatur.
Lycka till.
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BLOD BULLAR
4 msk ströbröd
2 dl blod
1/2 tsk salt
400 gram blodpudding
2 ägg
margarin
Blanda ströbröd och blod. Rör i salt och låt svälla i 10 minuter. Mixa
blodpuddingen med äggen. Blanda ihop allt och rör om tills färsen känns
smidig. Rulla bollarna till köttbulle storlek, stek i margarin. Förvara fryst.

VETEFRIA HUNDKEX
7-8 dl korn- eller rågmjöl, 2,5 dl majsmjöl, 2,5 dl havregryn, 3,5 dl varm
buljong, 0,5 dl olja, 2 ägg, 2,5 dl riven ost.
Blanda havregryn och olja. Häll över varm buljong och låt blandningen stå i
10 minuter. Blanda i de övriga ingredienserna och arbeta samman till en deg.
Kavla ut degen centimetertjock på ett mjölat bakbord. Skär ut kex och lägg
dem på en bakplåt. Grädda i 150 grader i cirka en timme. Stäng av ugnen men
låt kexen stå kvar för torkning, gärna över natten.

VEGOKEX
7 dl hackad persilja, 1,25 dl rivna morötter, 1,5 dl riven ost, 2 msk olja, cirka 6
dl grahamsmjöl, 2 msk havrekli, 2 tsk bakpulver, cirka 1,5 dl vatten.
Blanda persilja, morötter och olja för sig. Blanda mjöl, kli och bakpulver för
sig. Blanda med varandra. Späd med vatten lite i taget tills det går att forma
en deg. Arbeta någon minut. Kavla ut centimetertjockt. Ta ut med kakmått.
Lägg på plåt och grädda i 150-200 grader i 20-25 minuter.
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HUNDKEX PÅ GRÖNSAKER
1 dl ärtor, 1 dl rivna morötter, 1 dl majskorn, 2 dl
grahamsmjöl, 2 d vetemjöl, 2 dl vete- eller rågkross, 2 dl
hönsbuljong, 2 msk olja.
Mosa ihop grönsakerna (mixer) och blanda i resten till
en deg. Verkar den för kladdig, ta i mer mjöl. Gör små
platta kex ( som en 5-krona) och lägg ut på bakplåtspapper på en plåt. Grädda
i 225 grader i 15-20 minuter. Stäng av ugnen och låt plåten stå kvar i minst en
timme. Förvara i tättslutande burk i högst en vecka. Går även bra att frysa.

Hundkex
Grisnjure, grishjärta eller grislever
5 – 6 kryddmått öljäst
8 – 10 krm vetegroddar
Vetemjöl (så mycket så att degen blir kladdfri)
1 – 1,5 dl olivolja eller annan olja
Vetekli
En liten skvätt filmjölk
En liten skvätt vatten
Koka inälvorna med vitlöken i ca 15 minuter. Kör inälvorna i mixer. Blanda
alla ingredienser till en jämn smet. Smeten får ej vara kladdig. Sätt ugnen på
175 grader. Antingen rullar man små kulor eller stänger som man sedan
klipper i små bitar. Grädda 10 – 15 minuter. Låt svalna.

Hundkex med baby-mat
1,8 dl vetegroddar
1,8 dl torrmjölk
1 ägg
1 burk baby-mat med t ex leversmak
1 msk vetekli
1 msk öljäst
Blanda alla ingredienser väl. Om degen blir för torr, tillsätt lite vatten, så att
degen blir fast. Forma små bitar och lägg på bakplåt. Grädda i 175 graders
ugnsvärme i ca 20 minuter.
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Köttgryta för hund
3 kg kött
0,5 kg torra ärter
1 kg tärnad potatis
1,5 kg tärnade morötter
0,5 kg tärnade kålrötter
0,5 kg hackad vitkål
0,5 kg korngryn
Lägg ärterna i en 10 liters gryta och täck med vatten. Låt stå över natten.
Nästa dag: Finfördela köttet. Lägg köttet i grytan och koka köttet och ärterna i
1 och 1/2 timme. Fyll på 1 och 1/2 liter vatten och lägg i de tärnade
potatisarna och grönsakerna. Lägg sedan i korngrynen. Koka upp och låt
puttra på svag värme i 20 minuter under omrörning. Stäng av plattan och låt
koka på eftervärmen. Receptet kan varieras. Istället för kålrot kan man välja
andra rotfrukter eller purjolök. Man kan också välja olika sorters kött;
nötkött, fågel, fläskkött eller vilt.

Ostgodis
3,5 dl riven ost
3,5 dl grahamsmjöl
100g margarin
mjölk
Låt margarinet bli rumsvarmt. Blanda margarin och ost. Blanda. Rör ner
mjölet. Tillsätt sedan mjölk tills det blir en fast deg som kan formas till en
boll. Låt stå i kylen en halvtimme. Kavla ut degen så den blir 0,5-1 cm tjock.
Använd pepparkaks- formar för att stämpla ut kexen. Grädda på 175° C i ca 15
minuter.
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Kex med morot, majs och ärtor
2 dl grahamsmjöl
2 dl vetemjöl
2 dl rågkross alternativt vetekross
2 dl hönsbuljong alternativt köttbuljong
2 msk matolja
1 dl ärtor
1 dl majs
en riven morot
Gör så här:
Blanda grahamsmjöl, vetemjöl och rågkross. Tillsätt matolja och buljong,
arbeta ihop till en smidig deg. Blanda i grönsakerna. Gör små bollar av degen,
lägg dem på plåten och platta ut. Grädda i 225 grader under ca 15 minuter.
Stäng sen av ugnen och låt kexen vara kvar under någon timme.

Snabbgodis
Korvar
Skinka
Köttbullar
Ta och skär korven, skinkan och köttbullarna i lagom stora bitar. Torka på
bakplåtspapper i ugnen på 100 grader i 30-40 minuter så blir de inte så
kladdiga utanpå som de annars är men ändå fortfarande mjuka och blir
smaskigt träningsgodis. En snabbare variant är att lägga bitarna på en tallrik
på en bit hushållspapper och 10 minuter på full effekt i mikron. Så får du
också torra men mjuka godisar.
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Mumsig hund-gegga
Du behöver: 1 matsked Keso, 1 dl naturell yoghurt, leverpastej, 2 bitar
hundgodis, en äggvita, lite gräddfil.
Gör så här: Häll yoghurten i en medelstor skål, skålen ska helst vara i plast.
Rör ner keson försiktigt. Rör ner leverpastejen. Rör ner lite av äggvitan i
taget. Dela alla hundgodis bitar i fyra delar. Rör ner dem. Lägg en klick
gräddfil på toppen. Serveras gärna med några bitar skinka. Ta helst din
älskling på en promenad efter den här smaskiga maträtten.
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SDHK 20 år 1999 - 2019
Nästa år är det 20 år sedan Svenska Dvärghundklubben bildades som
specialklubb vilket vi givetvis ska fira under året.
I skrivande stund pågår en tävling där det kommer att tas fram en ny SDHK
logga som kommer att användas på bl.a. rosetter under 2019, även
rosetterna i sig kommer att få ett nytt utseende. Under arbete finns även ett
informationshäfte med en presentation av alla de i SDHK ingående raserna.
Häftet kommer att delas ut på SDHKs utställningar och vår förhoppning är att
valpintressenter hittar just sin ras bland presentationerna och att det även
renderar i nya medlemmar för rasklubbarna.
Ett av det största evenemanget under året blir i Borås med start fredagen den
28 juni då ett flertal av SDHKs rasklubbar kommer att hålla sina rasspecialer
och det kommer att finnas en aktivitetsring där det anordnas ett antal prova
på aktiviteter såsom agility, rallylydnad och nosework o.s.v. så att även de
som inte enbart håller på med utställning ska kunna delta eller hitta någon
aktivitet som kan vara rolig att testa med sin hund.
Lördag den 29 juni anordnas en SDHK utställning och på söndagen den 30
juni anordnas en nationell utställning av Södra Älvsborgs kennelklubb allt på
samma plats och då en chans att tävla om cert i dagarna tre för de raser som
även har sin rasspecial på fredagen.
Så boka redan nu in den 28-30 juni för en trevlig weekend i Borås!

Jag önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Maria Lönnhammar
Ordförande SDHK
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ÅRETS AKTIVA RUSSKIY TOYS
Året tar strax slut men fram till 7:e januari kan de
Russkiy Toys som varit aktiva i olika grenar under
året, anmäla sig för att placera sig på poänglistorna
och även för att kunna få välförtjänt Diplom !
Mer info gällande regler och hur man anmäler sig
hittar du på klubbens hemsida www.srtk.se

Vid eventuella frågor vänder ni er till :
Marie Andersson, aktiv@srtk.se
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ENKÄTUNDERSÖKNING ONLINE

FÖRLOSSNINGSKOMPLIKATIONER

RESULTAT :

FRÅGA 1
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FRÅGA 2
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FRÅGA 4
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FRÅGA 6
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FRÅGA 7

ENKÄT SLUT
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Kontaktperson för träffar i norra delarna av Sverige

Hejsan !
Det har tjuvstartats med en russkiy toy-träff i Vilhelmina med hundarna
Donna & Hugo med ägare och fler ska det bli

Hör av er till Hanna ☺

Hanna Andersson , Älvsbyn.
Telnr 076 110 777 4
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INSÄNDARE:
Color Merle in a breed "Russian Toy"
In the Internet there are many photos of dogs that are phenotypically similar to the Russian Toys, but have
the color "Merle". We believe that there is a need to clarify this issue.
The breed "Russian Toy" had several periods when new colors were appeared. Every time the new color
became standard color for various reasons.
Reasons:
1. At the begining of history of the breed there weren't enough dogs and many dogs were used without
pedigree, so they had different colors in there genotype. It was necessary. Soviet breeders did it because it
was the single way for increase the number of representatives of breed. As time has shown, this decision was
correct.
2. In history of the breed was a period when the breed was in hands of non-professional and there was no
rigor in breeding. It was a situation that could be called "accidental". Confirmation of this can be found in the
fact that other decorative breeds have not received new colors.
3. When the breed became very popular a lot of new crossing inside the breed and we got colors which were
in genotype after all periods of development: blue, lilac, pale, fawn. It was logical to recognize them as
standard.
What are the reasons for removing the color from the standard?
1. New people as the real professionals came and began working with breed very serious. They understood
that new color is a fact of unfair breeding. Such work helped the breed to become more stable. Breeders
started to work with conformation, began to improve it. It was the stabilisation.
2. The breed was formed, there was a question of recognition in FCI. It was a time for decision: which colors
must be stay, which not. The decision was made in accordance with the population of dogs at that
historical moment.
Conclusion: decisions on introducing new colours and the decision on the removal of some colors (solid black,
for example) were justified.
Now breed is a stable, recognizable and recognized. Despite this we have new color - Merle. So we need to
think: is it really necessary to include them to Standard? Is there a need for this?
The Presidium of the NCB "Russian Toy" as a representative of the largest kynological organization in Russia,
believes that such color is not needed.
Reasons:
1. Health. A) The breed has some diluted colors which have their own problems. Adding Merle color is
equivalent to adding additional difficulties to the list of breed problems. B) Breeding dogs of color Merle is a
risk because that color has problems. It is impossible to keep track of the wrong breeding, so we can get a lot
of sick animals. We can't risk it, especially since our breed is often born only 1-2 puppies.
2. Determination of color. Merle has an infinite variety: it can be a lot of spots and it can be one small spot
that is not noticed. Thus, the color will be determined incorrectly. And once we will get Merle-puppies who
were born from parents, who have not the color Merle in pedigree. So wil get new problems.
3. Appearance. Decorative breed should be pleasing to the eye. Marble color is beautiful and unpredictable.
But this unpredictability is good for coat. Not for eyes. When eyes are blue it is very beautiful, but Merle can
make blue only part of eye. It'll look like an eyesore. Some Merle-dogs in other breeds have partially blue eyes
and some time it looks like strabismus. In other breeds it looks good, but in our breed with its big eyes would
look bad. It's not good for the breed as a whole.
4. Pure breeding. Group of animals can be a really breed only in the case when the animals have their own
characteristics, which distinguish them from other animals. To get a new color, it is necessary to cross Russian
Toys with dogs of another breed. But this will lead to the fact that the boundaries between the breeds can be
blurred. This is contrary to the essence of thoroughbred breeding. And creates the ground for unscrupulous
breeders. We have got more than 50th years of history - it is not very big but very important part of time. We
can use another breed for breeding only if it is nessesary:
- breed on the verge of extinction,
- lost an important breed feature which is necessary to restore (ennobling crossing),
- the breed is affected by the disease, healthy animals are needed, even if they are not very pedigree.
Further "return crossing" sooner or later will lead to the desired type. Then the question will arise: what
features of the donor breed to leave in the Standard, and which are not.

27

At the moment Russian Toy is a formed breed, it is good known and not needs in any changes in colors.
5. Other breeds. History shows that in other breeds sometimes appeared new colors that were included in the
Standard. But this was because such colors were in the process of formation of the breed or appeared inside
the breed. It was the same with our breed: use small Italian Sightounds in the Soviet period gave the blue
color for our breed (the prosess of formation of the breed) and then breeding inside the breed gave us a lilac
color. That is, the appearance of these colors is historically reasonable and logically acceptable. With the same
success it was possible to forbid them, by staying on dogs classic colors.
Chihuahua have a huge number of colors, and they participated in the formation of the breed. Question: why
all these colors are not left in the Standard of Russian Toys? The answer is obvious: because our predecessors
(Soviet breeders) did not see the breed in a spotted form. Anyway, Merle is the color of the spots.
If in the period of the USSR and in the period of 90 years in the country there were dogs of Merle color, which
could participate in the work with Russian Toys, then there would be a different situation. But Merle dogs are
a modern phenomenon. It is only a personal interest and/or desire to attract interest/money/attention, etc.
6. Brand. "Russian Toy" is a phrase that has historical content and is associated with a certain appearance of a
certain animal. A lot of people worked with the breed before us. Wrong to take the finished breed and make it
uncharacteristic changes. If someone wants to do it they have to understand - they get new dogs, it's no
longer Russian Toys, it's something else. This is also evidenced by the experience in other breeds: when
rejected dogs of undesirable color eventually admitted, they received a new name and began the history of a
new breed.
Conclusion: it is inappropriate to add the color Merle in the breed "Russian Toy smooth-haired and longhaired". This color a) got into the breed recently, b) it has difficulty in breeding, c) it has no value for our
breed.
We understand that we can't forbid Merle-color at all, because a dog is personal property. And only its owner
decide how to breed it. Any breeder design the breeding as he want. But inside the breed the best way is
working with type or improvement conformation.
We understand that these dogs may have their fans who will be engaged in their breeding. And none of the
arguments will not be able to stop them. But such dogs must have their own name, because for all its
similarities they are not RTs. We wish to lovers of such dogs good luck but on their own way.
We also consider it necessary to recall that "Russain Toy", "toy terrier", "Moscow toy terrier" became popular
in the world thanks to Russian Kynological Federation, the largest kynological organization in Russia, a
member of the largest kynological organisation in the world – FCI. It is a logical to give RKF the first choice of
the priority in the development of the breed. Therefore, the breeding of Russian toys in alternative
organizations can be arbitrarily peculiar, but, in fact, remains only alternative.
And the last: breeding of animals is a process not only scientific, it includes both a certain flair for good luck,
and unpredictability. We don't know what will happen to the breed in 20-50-100 years. We don't know what
trends will be in dog breeding when we will gone. But we must understand that if we allow the breeding of
new colors, new sizes, new length of coat the meaning of all pure breeding will be lost. The work of hundreds
of people will be reduced to zero. What's the point of following the Standard if someone can change
everything at any time? If you want to create something new you have to call this by different name. It's better
to be a lot of new breeds, rather than a lot of "Chihuatoy" or "who is it?!" Time will put everything in its place:
who can go into oblivion (English black and tan Terrier, Moscow vodolaz, Moscow dog), and who gain
popularity (white Swiss shepherd, harlequin and phantom, beaver York). May be in 20 years there will be a
new club of breed "Russian Merle" or "Russian birch". But they will have their own history.
President of NCB "RT"
Anastasia Vinzhega

Br Yvonne Sandberg-Åberg
Toy Angels
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MEDLEMS-TRÄFF
Hej!
På det senaste medlemsmötet sa jag att jag ville fixa ihop en medlemsträff – jag
tänkte mig den som en ”Nytta med Nöje-Träff”
Min tanke är att vi ses och hjälper varandra att träna lite vardagslydnad. Då menar
jag hundmöten, inkallning, kontakt/koncentration, sitt/ligg -stanna kvar, partytrix
medmera.
Man kan träna på precis vad man vill, man ansvarar för sin egen träning och sin egen
hund, men vi pratar ihop oss på plats om vad var och en skulle behöva hjälp av oss
andra med.
Det kan vara att möta en eller flera hundar på olika långt avstånd, att din hund
behöver träna på att inte skälla fast min hund promenerar förbi, att min hund
kommer när jag ropar fast den
leker med din hund osv – jag ni fattar – det jag är ute efter är det där vardagliga som
är så svårt att träna själv men som är så väldigt bra och roligt om hunden kan.
Klubben har bokat Ekerö Hundhall, Stockholm. Lördagen den 16/2 kl 13-15
För vägbeskrivning och information om vad som finns i hallen – gå in på Ekerö
Hundhalls hemsida: https://www.ekerohundhall.se/
Upplockning och skjuts sista biten (om bussarna ända fram, inte passar ihop med
våra tider) kan ordnas från busshållplatsen vid Skå Kyrka eller Svanhagen.
För att veta hur många som kommer samt för eventuell samåkning/hämtning vid
buss osv – Skicka ett sms till mig och berätta att du kommer 073 713 35 45

Jag längtar!
Med vänlig hälsning
Tina Hyytiäinen
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RASMONTER 2018
Tack alla som bidrog så att SRTK ännu ett år kunde deltaga,
representera rasen och rasklubben med egen rasmonter
på Stockholmsmässan, Älvsjö. Ingen nämnd, ingen glömd.

Ett fotoalbum med bilder finns på facebooksidan för Svenska Russkiy Toy
klubben. Fler bilder mottages gärna.
Enklast är att bifoga dem direkt via personligt meddelande, pm.

30

SRTK RASSPECIAL 2019

Datum : 2019 – 08 – 24
Plats : STOXA, Märsta
Domare : Jan Törnblom

SRTK rasspecialer anordnas i samband med Minigruppens årliga officiella utställningar
Och går av stapeln på utställningsområdet STOXA detta år,
ej Askersund enligt tidigare planering.

Mer detaljerad info kring utställningsarrangemang, camping osv kommer senare.
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SRTK GRATULERAR
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