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Ordförandens rader
Sommaren har bjudit på en hel del trevligt i Russkiy Toy-väg med fina utställningsresultat för
många, imponerande prestationer av flera arbetande hundar, en del BPH har genomförts
osv osv och mycket av det finns att ta del av på klubbens fb-sida. Heta dagar och ljumma
kvällar har bytts ut mot en klar vacker höst och hemma hos oss har pelargoner och
medelhavsträd mm ännu ett år burits in för säsongen, några växter ute återstår att dela,
plantera om, täcka, fiskarna ska upp ur dammen för att övervintra inne, undulaterna har lagt
ägg som galningar i fem holkar och nu kläcks det för fullt här, även valpar och medans livet
har sin gång så fortsätter samtidigt Russkiy-Toy-äventyren i SRTK.´s anda
Nästa evenemang som klubben har på sin agenda är årets största och även sista utställning, i
Stockholm, där vinnarna erövrar titeln Svensk Vinnare-18, som närmar sig med stormsteg
och i samband med den kommer klubben ännu ett år ha en rasmonter på rasklubbstorget.
Många ser fram emot att åter igen få representera vår ras och vår rasklubb plus ha kul i
montern. Hör av dig till viceordförande Ann-Sofie Fia Andersson om du också vill vara med
för det begränsade antal biljetter hon har att dela ut tar snabbt slut.
Årets rasspecial gick av stapeln 26/8 i samband med Minigruppens utställning i Backamo och
Jemma Carpenter knölade snällt in sig med mig i fullpackad bil och vi hade våra sikten
inställda på att ordna så att srtk´s medlemmar skulle få en så fin special som möjligt. Flera
medlemmar erbjöd sig på plats att hjälpa till med div sysslor och det uppskattades mycket!
Bilder från specialen finns på klubbens facebooksida.

Ett par detaljer var dock mindre lyckade i samband med specialen tex att det var förberett
med ögonlysare på plats och att ingen anmälde sitt intresse, inte ens de som varit drivande i
ämnet ögon, så någon ögonlysning blev ej av. Inte heller kunde vi väga eller mäta hundar
som det var planerat utifrån en anonym intresseförfrågan som gjorts på fb där samtliga,
förutom en person, var positiva till att väga o mäta. Förklaring till ev vägning/mätning: Vår
ras har funnits i Sverige sedan -03 och ingen statistik finns om varken höjd eller vikt och dess
utveckling under åren. Ny rasstandard fastställd dec -17 med lite ändringar bla riktlinjer
gällande höjd och vikt. Rasen bör bli vägd och mätt då och då, precis som i rasens hemland,
för att uppfödare och andra entusiaster ska kunna följa rasens och hårlagens utveckling
storleksmässigt, vartefter åren går, men även detta fick ställas in då ett par personer, som
utgjorde en stor andel av specialens antal deltagande hundar, ej ville deltaga med att väga
och mäta sina hundar. Jag hoppas de flesta dock förstår och respekterar att en rasstandard
beskriver hur en ras bör se ut och att Russkiy Toy är en ras som bör vara ädel med fin
benstomme, därav viktangivelser kontra höjd i standarden. Klubben kommer fortsätta att
arbeta för att det ska finnas statistik kring höjd och vikt hos vår ras och de bästa tillfällena att
genomföra / samla info om detta är i samband med utställningar då och då, eftersom hundar
som ställs ut oftast är i god form men givetvis är alla hundar välkomna och inte bara de som
ställs ut. Det kommer ej noteras namn på hundarna utan det som kommer finnas noterat är:
hårlag, kön, ungefärlig ålder, höjd och vikt. Rasklubben hoppas att så många som möjligt är
positiva till att medverka så att rasen kan få någon form av statistik gällande dess storlek och
som sedan kontinuerligt kommer att uppdateras vartefter åren går.
SRTK var teknisk medarrangör av SDHK-utställningen Högbo i september och fick mycket
beröm för sin insats av just SDHK, så hatten av för Erik Muskus, Lisa Henze och Terhi Kave´n
som rodde det hela i land så fint!
Att revidera vårat RAS har varit en långdragen sick-sack-historia, då det tillkommit en del nya
riktlinjer om vad det ska innehålla och även inte innehålla, men ett väl genomarbetat RAS
finns, är godkänt av SDHK, och inväntar att bli inspekterat och förhoppningsvis godkänt av
AK, avelskommitteen hos Skk.
Utifrån RAS har klubben som uppgift att göra en undersökning gällande
förlossningskomplikationer och en anonym undersökning för just detta är skapad och finns
online lite längre fram i detta exemplar av Ryska Posten.
Jag och styrelsen vill passa på att tacka de medlemmar som på olika
sätt bidrar med både stort och smått och hjälper till så att rasklubbens
arbete kan rulla på smidigt. Ingen nämnd, ingen glömd. Utan er skulle
styrelsearbetet vara betydligt mer betungande än det är. Stort Tack !
Nu måste jag resa på mig och plocka pruttar efter våra fyrbenta valpar
aka bajsmonster, så det var allt för denna gång. Väl mött !
Hälsningar Annelie Cederlöf, ordförande SRTK
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Enkätundersökning Förlossningskomplikationer
Utifrån RAS ska klubben göra en undersökning gällande förlossningskomplikationer.
En anonym enkätundersökning för just detta är skapad och finns här online.
Svaren räknas 1 dec och redovisas sedan i nästa Ryska Posten

Klicka på länken nedan för att deltaga :
https://sv.surveymonkey.com/r/H6HSZP3
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HILLS, KLUBBENS HUVUDSPONSOR
STEWART DESIGN, SVERIGE
MIAU DESIGN, FINLAND
LÄNSSTYRELSEN
ANTISKALL
POLISEN
SVEDEA
NMT

ANGELS LIFUR
COCKER BLUES
GOLD STANDARD
MILJAS
TOY ANGELS
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INSÄNDARE:
Varför skall du köpa valp/hund som är registrerad i SKK ?

Med återkommande regelbundenhet skrivs att man bör köpa
en valp som är registrerad i SKK och helst man ha besökt uppfödaren innan man köper.
Men varför då, undrar flera, jag ska ändå inte tävla med min hund utan jag vill bara ha en
trevlig kompis?

Jo det finns flera anledningar till detta och här kommer några:

1. Om du besöker uppfödaren så får du möjlighet att träffa mamman till valparna,
kanske även andra släktingar och får en egen bedömning av hur hundarnas mentalitet
är. Det borde vara av största vikt för dig att din sällskapshund blir den trevliga kompisen
som du söker. Du får även möjlighet att se hundarna i uppfödningsmiljön och hur de
hanteras. En uppfödare som är registrerad hos SKK får regelbundet oanmälda besök av
skk kennelkonsulenter som har till uppgift att kontrollera hundhållning, antal hundar i
hushållet etc. Skulle avståndet till uppfödaren vara för avlägset bort finns alltid
möjlighet att kontakta SKK och/eller SRTK och höra efter om de har information om
uppfödaren.
2. Alla seriösa uppfödare lägger ned massvis med timmar för att studera stamtavlor.
Varför då? Jo för att hela tiden sträva efter att få en ny generation som är frisk och har
god mentalitet. Ryssland är värdland för vår ras och har detaljerat skrivit ner de
karaktäristiska drag en Russkiy Toy ska ha, både gällande exteriör, rörelser, färg, storlek
och andra typiska drag. Uppfödarna förvaltar detta kulturarv som rasen bär med sig och
strävar hela tiden efter att komma så nära dessa karaktärististiska drag som möjligt. Det
kallas för avelsarbete. Vi är ju vansinnigt stolta över vår vackra, vänliga och alldeles
underbara ras och vill ju att de ska fortsätta vara lika fantastiskt vackra och ljuvliga och
friska individer! Det är alltså något helt annat än om jag har Kalle som är rolig och skulle
vilja para med Lisa som bara är för söt. Det finns inget avelsarbete bakom denna
kombination och resultatet är fullständigt ovisst. Det finns inget som säger att det blir
toksöta valpar, men vi har ingen aning om något.
3. Men många hävdar ju att blandraser är mycket friskare än renrasiga, stämmer inte
det? Nej. Ofta hör man kommentaren: jag känner en som har en blandras och den har då
aldrig varit sjuk! Det stämmer säkert, men eftersom blandraser inte registreras finns

ingen som helst möjlighet att sammanställa statistik som visar att blandraser är friskare.
Men en renrasig hund kan man jämföra kombinationer, granska hälsostatus i statistiska
listor etc flera generationer tillbaka. Finns det kända hälsoproblem i rasen så hälsotestar
de flesta sina avelsdjur vilket sker sällan eller aldrig med de oregistrerade avelsdjuren.

Tillbaka till punkt 2 - seriös uppfödare försöker hela tiden att hålla nere
inavelskoefficienten för att därmed arbeta för att avelsdjuren ska vara så lite besläktade
med varandra som möjligt men fortfarande bibehålla kulturarvsarbetet. Tillbaka till
Kalle och Lisa - deras ev släktskap och arvsanlag kan vara fullständigt ovisst och därmed
kan man utan att veta om det dubblera recessiva sjukdomsanlag som inte alls är
önskvärt.
4. En oregistrerad Russkiy Toy är faktiskt inte en Russkiy Toy utan en blandrashund
som i bästa fall ser ut som en Russkiy Toy.Är hunden inte registrerad kan faktiskt vem
som helst vara förälder till den även om uppfödaren säger annat. Registreringen gör att
du säkert kan få information om din hunds släkt och att du faktiskt har en Russkiy Toy,
att du kan (om du vill) ställa ut och ev få officiella meriter på din hund, att du kan (om du
vill) tävla i SKK-arrangemang och prov såsom agility, lydnad och även där ev lyckas få
officiella meriter. Dvs massor med grymt roliga aktiviteter att göra tillsammans med din
kompis!
Men om du redan äger en oregistrerad hund då? Då älskar och vårdar och njuter man av
sin hund. Förhoppningsvis blir din nästa hund en registrerad Russkiy Toy.

Trevlig höst önskar jag er alla och alla era hundar ❤
Yvonne Sandberg-Åberg - Toy Angels Kennel
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Ny djurskyddslag 2019 (2018:1192)
När jag skriver dessa rader är det slutet av juli och vi har just nu den varmaste och torraste sommaren
på mycket länge och jag hoppas att ni alla haft det bra trots värmen och de brände som för tillfället
härjar vilt i Sverige.
Riksdagen har röstat igenom en ny djurskyddslag som kommer att träda i kraft den 1 april 2019.
Jordbruksverket arbetar just nu med att ta fram föreskrifter till hur de olika lagparagraferna skall
uttolkas när det gäller hund och katt. Jag har läst igenom Regeringens proposition 2017/18:147 vars
innehåll rör alla djurslag och ej enbart hund och katt, ett gediget dokument på 436 sidor.
När man läser den nya djurskyddslagen så finns det många självklara paragrafer som det nu äntligen
kommer att finnas lagtext att luta sig mot och där behövs inget förtydligande t.ex.
Förbud mot att överge djur
8 § Djur av tamdjursart får inte överges.
Förbud mot sexuella handlingar med djur
10 § Det är förbjudet att genomföra sexuella handlingar med djur.
Förbudet omfattar inte handlingar som utförs av veterinärmedicinska skäl eller i samband med avel
eller av liknande berättigade skäl.
Men det finns andra paragrafer som kommer att behöva förtydligas betydligt mer för att kunna tolkas
korrekt. Gällande operativa ingrepp undrar man om det kan anses vara befogat att t.ex. operera bort
en livmoder som ej utvecklats till en pyometra eller att operera en trubbnos i andningsvägarna i
förebyggande syfte? Även i paragrafen om förbud mot viss avel behövs det förtydligande om tolkning
men det arbetar Jordbruksverket med just nu så vi får hoppas på att det snart kommer mer ingående
riktlinjer i hur lagarna ska tolkas.
Operativa ingrepp
2 § Det är förbjudet att göra operativa ingrepp på eller ge injektioner till djur i andra fall än när det är
befogat av veterinärmedicinska skäl.
Förbud mot viss avel
11 § Det är förbjudet att utföra avel med sådan inriktning att den kan medföra lidande för föräldradjuret
eller avkomman.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
1. föreskrifter om förbudet enligt första stycket, och
2. föreskrifter om villkor för eller förbud mot avel som kan påverka djurets naturliga beteende, normala
kroppsfunktioner eller förmåga att naturligt föda fram sin avkommVill ni läsa Regeringens proposition
2017/18:147 och Djurskyddslag (2018:1192) i sin helhet finns de på: www.riksdagen.se
Jag önskar er en härlig höst ! Maria Lönnhammar Ordförande SDHK
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Valpgåvomedlemsskap

Dessa kennlar har skänkt 1 års medlemskap i SRTK
till sina valpköpare/fodervärdar etc

Amazing Toys
Ampelos
Angels Lifur
Furutun
Gold Standard
Jowel
Lucky Lines
Superroyal
Toy Angel
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Uppfödarintervju
Denna gång med: Kennel Angel Lifur

Ryska Posten frågar:

•

Vem är du?

En halv galen kärring på 41 år men ung i sinnet och känner mig
som 25. Jag bor i en liten by som heter Vrena. Här bor även
sambo, 5 barn (eller mina ungar är det men den äldsta är 19 år
och yngsta 8 månader) 3 Russkiy Toy och 3 chihuahua.

•

Sedan vilket år har du haft Russkiy Toy?
2013

•

Hur kom du i kontakt med rasen?

Jag gjorde så som absolut inte ska göra. Jag skulle hämta en stamtavla till en chihuahua.
Möttes då utav en valp med stora öron och mörka vackra
ögon. Hon hoppade upp i mitt knä. Kärlek vid första
ögonkastet. Hade ingen aning om hur de skulle se ut eller hur
de var i sättet.
Fick fram – Vill ha den här. Kan jag ta m henne NU?
Det fick jag ” FREJA ” ❤

•

Berätta om kennelns stamtik.

SEUCH Shalas Lovley Cherie Girl ”Freja”
Valpen som stal mitt hjärta och sen visade sig vara rastypisk och har ett hjärta av guld. Hon
blev utst ch på 4 utställningar.
Hon är väldigt mjuk och mammig ❤

•

Har du haft/har andra hundar/raser?

Är uppvuxen med hundar. Schäfrar, någon blandis sen tollare. Min mor var lydnads nörd och
senare även SBK instruktör. Först blev det en blandis när jag flyttat hemifrån. Nästa hund
blev det en engelsk springer spaniel som ställdes och tävlades lite i lydnad. bordet collien
Thure var näst på tur. Vi hade mycket kul ihop. Varje gång man spårade med honom satte
han sig å sket på spår starten 😂😂 skulle aldrig ha en ”jäkla”dammtuss i snöre men med
ökad barna skara och mindre tid att lägga på en krävande ras blev vi med lhasa apso 😂 hon
flyttade senare till min syster. Små barn var inte hennes grej. Sen kom chihuahua in i vårt liv.

•

Berätta något unikt om dig som inte har med hundar att göra.

Ja jag är ju unik 😂😂
är nog ganska ”vanlig” av mig.

•

Vad är ditt mål med uppfödningen?
Har väldigt många mål.
Prio 1 är en mentalt bra hund,
sedan får den gärna se ut som en Russkiy Toy.
Att föda upp hundar är inte lätt. Ibland blir det inte som tänkt.
Andra gånger blir det bättre än på ”papperet” man måste vara ödmjuk.
Det är levande individer och allt kan hända.
Genitik är något som fascinerar mig väldigt mycket.

© TACK för din medverkan ©
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SRTK säger GRATTIS !
De som får dessa diplom är de som registrerat sina championat, hos svenska
kennelklubben. Dessa uppgifter hämtas 1 gång per månad fr skk.se

Tack till Eva Bloom som håller ordning på poänglistorna för utställningar
samt även bidrar med att göra fina diplom !
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RASMONTER 2018
RASKLUBBSTORGET STOCKHOLMSMÄSSAN
2018 december lö 08 och sö 09
KOM !
Var med och ha kul , representera vår ras och vår rasklubb.
Detaljer gällande schema, bygga, bemanna, riva montern
etc kommer senare. Hör av dig till viceordf Ann-Sofie Fia Andersson
snarast för hon har endast ett begränsat antal biljetter att dela ut
©

RUSSKIY TOY RUSSKIY TOY RUSSKIY TOY RUSSKIY TOY

VÄLKOMMEN ATT ANNONSERA & SYNAS I RYSKA POSTEN ONLINE

99 KR

Bankgiro : 236-9809
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HÄLSNINGAR
FRÅN ETT VACKERT & HÖSTIGT ÖLAND

www.superroyal.n.nu

Vi vill hälsa alla Russkiy Toy vänner
ett lyckosamt fortsatt 2018

Vi finns att hitta bla på facebook:
angels lifur chihuahua och russkiy toy kennel
Välkommen in !

Ett fortsatt fint 2018
önskas
alla Russkiy Toy vänner

RUSSKIY TOY SINCE 2003
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Friska Russkiy Toys, valpar & hundar,
oftast av liten ras kan drabbas av lågt blodsocker
och då är det viktigt att agera snabbt !

Klicka på länken nedan för att läsa & lära :

https://www.thesprucepets.com/low-blood-sugar-in-puppies-2804768

Grupp 9
FCI-nummer 352
FCI-standard på engelska publicerad 2017-12-05
FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2017-11-07
Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2018-06-19
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Nordisk Kennel Union
Dansk Kennel Klub
Hundaræktarfélag Íslands
Norsk Kennel Klub
Svenska Kennelklubben
Suomen Kennelliitto – Finska kennelklubben

