RYSKA POSTEN
JUNI 2019
RASSPECIALEN!

SKK ’s sida ”Köpa Hund” ska uppdateras för att bli mer kundvänlig. Till detta behövs bilder på rasen.

24/8 - Årets Rasspecial går av
stapeln i STOXA .

Bilderna ska representera rasens utseende och temperament,
för att hjälpa sidans besökare i sin jakt på rätt hundras för just
dem.

Anmälan och mer detaljerad
information hittar du löpande här
under länken Nyheter

Vi har blivit ombedda av SKK att samla in bilder för detta ändamål och behöver därför bilder från er medlemmar.
Vi behöver bilder på:
Lång och släthår. I samtliga godkända färger. I olika åldrar.
Actionbilder. Mys-bilder. Söta bilder. Snygga bilder. Tokiga bilder. I hög upplösning. Med lugn bakgrund så att fokuset ligger
på hunden. Utan reklam för vare sig hundprodukter eller kennlar.

Även i år är vår huvudsponsor Hill’s
I samband med Rasspecialen
bjuder klubben in till
medlemsmöte.
Ämnet är Avelspolicy.
Håll utkik på klubbens hemsida
samt Face Book-sida för mer
detaljerad information.

Vem är vem i årets styrelse?
Presentationer av årets styrelsemedlemmar ligger nu ute på hemsidan under
STYRELSEN
Vissa styrelsemedlemmar är lite svårare
att fånga på bild än andra, men när bilder
finns, kommer vi att uppdatera sidan med
dessa.

Har du några bilder du vill dela med dig av, och som skulle
kunna passa? (Det kommer att behövas många bilder för att
SKK ska kunna välja, vraka o och vraka och använda de bilder
de tycker passar).
Maila dina fina bilder till SEKRETERAREN
Arbetet med att bygga den nya sidan har redan startat, så ju
snabbare du skickar in dina bilder, desto bättre.

Brev från SKK

Hjälp oss stoppa
hundsmugglingen
Illegal införsel av hundar medför öfta stört
lidande under de langa transpörterna.
Manga har vuxit upp i misar öch kan bara
pa sjukdömar.
Men sa lange det finns köpare kömmer
grymheten att förtsatta.
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Hej

11 jun 2019

Plötsligt är det mitt i sommaren och dagarna rasslar på i hög fart. Hemma hos oss har ett
långt sommarlov inletts där både jag och barnen är lediga tills slutet av Augusti. Juli
består i sin helhet av att familjen har semester samtidigt- sanslöst lyxigt och härligt ! Jag
extra mycket fram emot långa dagar och ljusa nätter till havs och till SRTK rasspecial
såklart !

ser

Förutom utställning, med många skratt, glitter o glamour så planeras ett medlemsmöte där vi alla tillsammans
ska prata om klubbens avelspolicy, valphänvisning och då använda oss av de styrdokument som gäller vår klubb
och vår ras dvs Skk´s samt Jbv´s regler och riktlinjer, senaste RAS och rasens rasstandard, vilka finns tillgängliga
via hemsidan www.srtk.se, samt information och nya infallsvinklar som nyligen inkom under ögonföreläsningen, tillgänglig via SRTK, med veterinär och specialist inom ämnet ögon, Eva Hertil. Hon har dessutom exklusivt
tackat ja till att vara rasklubben behjälplig vid frågor och funderingar i ämnet ögon.
Fina priser och festligheter kommer förhoppningsvis finnas på rasspecialens agenda. Vi planerar för att SRTK
ska kunna erbjuda ett dignande prisbord även i år där bidragen från företag, privatpersoner, uppfödare och
medlemmar består av både små och stora gåvor som sedan tilldelas sina kollegor och rasklubbsvänner som
priser på rasklubbens specialutställning 2019. På hemsidan finns länk till anmälan och uppdateringar kommer
antagligen göras vartefter datumet närmar sig. Varmt Välkomna till årets största och roligaste Russkiy Toy- evenemang !
Jag beklagar att många av klubbens medlemmar med jämna mellanrum snubblar över felaktig och negativ information om klubben och dess arbete via olika sidor på Facebook. De som vill ta del av korrekt information
hittar den på hemsidan www.srtk.se och där finns även möjligheten att ta del av protokollen som korrekt beskriver rasklubbens arbetsgång, framtida planering och eventuella beslut.
Webbhotellet där klubbens hemsida ligger har krånglat en hel del sista tiden, då de omstrukturerat mycket, så
en del uppdateringar har tyvärr blivit lidande, men vi är i kapp med det mesta nu hoppas vi. Utställningslistorna
med dess regler är även dem online och poängberäkningen fortlöper helt enligt tidigare beslut. Vår förhoppning är att endast de som är berättigade att vara med på klubbens listor kommer att presenteras och att enbart
ägarna till dessa hundar tilldelas diplom vid årets slut. Listorna presenteras och uppdateras under årets gång
som vanligt utifrån att tid och möjlighet ges. Exakt hur diplomen vid årets slut kommer att delas ut i år är ej bestämt än, då de tyvärr missbrukats av flera personer när de skickats som pdf och påminner därför ännu en gång
om upphovsrätten, vilken finns beskriven bland annat hos skk.se.
Vid frågor som gäller utställningslistorna går det utmärkt att maila: russkiytoytoppen@srtk.se
Rasklubben vill inget hellre än att samtliga medlemmar ska trivas! Vår klubb består av över 100 st medlemmar
och de flesta verkar vara både nöjda och glada. Rasklubben har inga andra planer än att fortsätt arbeta för att
bibehålla en god stämning och jag vill passa på att rikta ett stort Tack till mina fina styrelsekamrater för deras
enorma engagemang och även säga :
Tack till alla glada medlemmar som tillsammans skapar ett fint SRTK och bemöter varandra med respekt.

Tillsammans är vi SRTK !

Jag önskar er alla en fortsatt härlig sommar. Väl mött!
Hälsningar Annelie Cederlöf, ordförande i SRTK.
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SÄTERTÖSENS KENNEL
Klubben har bokat Stora Hallen på
Norra Stockholms Hundcenter
Onsdagen den 31/7 kl 18-19 för en
”Prova på Rallylydnads träff”
Tina Hyytiäinen (Rallylydnadsinstruktör) bygger
en eller flera kortare serier, som den som vill kan
gå med sin/sina hundar.
Är du hemma på Rallylydnad och vet hur det fungerar, är det ett gyllene tillfälle att träna med störning, och det är fritt fram att bygga en bana i den
klass du vill träna.
För den som är nyfiken på vad Rallylydnad är,
står Tina gärna till tjänst och drar reglerna i korthet och visar och berättar vad skyltarna betyder.
Regelverket i sin helhet hittar du på SBKs hemsida, där du som är intresserad kan läsa på exakt vad som gäller i sporten.

Regler för att vistas i hallen samt vägbeskrivning
hittar du på hallens egen hemsida

väntar lång och släthårs valpar
till midsommar.
www.satertosen.se
Vid intresse kontakta
Veronika Lindgren

via e-mail
Brev från SKK

Nya avsnitt av
SKK Play på
Gång
Nu har inspelningar-

Norra Stockholms Hundcenter

na av ett nytt avsnitt

Vi ses!

av SKK Play för uppfödare startat. I månOnsdag 12/6
firade vi

Svenska Russkiy Toy-dagen.

dags fick uppfödaren
Anki Andersson besök av produktionsteamet. Anki arbetar
till vardags som redovisningskonsult och

Dela gärna med dig av ditt och

ska tipsa tittarna om

dina hundars firande

vad man ska tänka på

i form av bild och text

som uppfödare när

på klubbens

det kommer till eko-

Face Book sida!

nomi
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Bidra gärna med innehållet i nästa
RYSKA POSTEN

Här kan du läsa
senaste fastställda RAS.

From 1/7 gäller Rökförbud
på SKKs utställningar.
Rökare hänvisas till speciella ”rökrutor”

Klubben uppmanar samtliga
uppfödare och
hanhundsägare
som använder
sina hanar i
avel, att hålla
sig väl förtrogna med
RAS

Har du någonting du vill berätta om?
Kanske skryta med?
Utmana andra medlemmar med?
Klokskaper att dela med dig av?
eller du kanske bara vill berätta om
någonting roligt?

Maila in till RYSKA POSTEN
Vill du ha med en liten radannons för din
kennel - så sätter du in 99kr på Svenska
Russkiy Toy Klubbens BG: 236-9809 i
samband med att du mailar och berättar
att du vill synas här.

Som du kan se, ser
RYSKA POSTEN lite
annorlunda ut än
vanligt.
För att hinna med
att serva er med så
mycket vi bara
mäktar med, så testar vi en lite enklare
version av ”RP” och
spar på så sätt en
hel del arbetstid
som vi kan lägga på
annat.

—–

Hoppas du gillar
det.

Det kan aldrig bli
för många aktivitetsansvariga i
landet.
Känner du att du
vill dra ihop en
Russkiy Toy träff
av någon sort ?
hör av dig till
SEKRETERAREN

så hjälps vi åt att
marknadsföra
och informera
om aktiviteten på
de kanaler som
står till klubbens
befogande.

GLAD SOMMAR!
Önskar styrelsen i SRTK
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