SSPK UppfödareUppfödare- & Medlemsmöte i Kista den 16 januari 2011
”Diskussioner om domarkonferensen” mötesansvarig Carina Andersson Rapp
Kaffebordet var dukat när vi, ca 40 - 45 st kom, stort stort TACK till Iris på SBK:s
Stockholmsavdelnings BK, du är bara för bra på att ta hand om oss!
Carina började med att berätta om de nya nordiska utställningsreglerna, ”vett och etikett” hur vi ska
uppföra oss på utställningar utefter utställningsreglerna, dessa ska vi alla kunna. Carina gick även
igenom hundens anatomi och många frågor och diskussioner sattes igång.

Efter detta kom vi till detta om domarkonferensen där Carina nedtecknat vad som sades om våra
raser i domares ögon. Vi diskuterade kring alla våra raser och alla våra raser var representerade.
Vi uppfödare fick veta vad vi ska se upp med och alla andra medlemmar fick veta vad en domare
tittar på och vad olika sakord betyder då Carina även gick igenom anatomin på hund.

Först ut för genomgång var schnauzerraserna

efter detta var det pinschers tur och för att sedan se skillnaden på ”stor och liten” togs
dvärgpinschern upp på bordet. Detta skulle även göras med schnauzerraserna men jag var inte på
plats då, jag har ju en bit att åka hem så jag lämnade detta vid 14 tiden och mötet skulle hålla på till
ca 16, alltså en heldag med SSPK.

Alla fick klämma och känna på alla hundar för att förstå vad som menades med allt ”fackspråk” vi
fick bl a lära oss vad en kort bröstkorg är, ett av problemen framför allt dvärgpinscher har.

Efter kaffe med smörgås fick vi se hundarna i rörelse men detta var ju inte så lätt i denna väderlek
men lite hum om detta fick vi nog med oss.

Inkomna i värmen fortsatte diskussionerna om dvärgpinscher

Affenpinscher var på tur

Här presenterade Veronica mycket innehållsrikt hur denna ras ska vara.

och sist ut denna enormt trevliga dag var dvärgschnauzern, denna bild togs när de precis skulle
starta prata om detta men som jag berättat innan så lämnade jag mötet här.
Tusen tack Carina och alla ni som ställde upp med era hundar för granskning så vi alla kunde få lära
oss något nytt! Som jag alltis säger ”Vi lär oss nåt nytt varje dag” och tack alla ni som kom och
gjorde så det fortsättningsvis blir roligt att arrangera träffar för våra medlemmar.

Vid pennan och kameran denna dag var Annette Persson (sekr SSPK)

