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Spidshundeklubben vil gerne invitere dig som medlem på frokostbuffet kl. 12:00 umiddelbart inden generalforsamlingen. 

Tilmelding til frokost og generalforsamling skal ske via NemTilmeld på 

www.spidshundeklubben.nemtilmeld.dk senest den 12. april 2019. 

 

Såfremt du ikke kan deltage i frokosten, skal du stadig huske at tilmelde dig generalforsamlingen. 

Vær opmærksom på, at når du tilmelder dig, at du vælger rigtigt, således at hvis du ønsker at deltage i spisningen vælger denne  

tilmelding, og modsat hvis du ikke ønsker at deltage i spisningen, vælger denne  tilmelding. 

 

Vi håber at se så mange som muligt både til fælleshygge over maden som til generalforsamlingen 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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Beretning for år 2018 
2018 var et jubilæumsår i Spidshundeklubben. 
 
Det var en helt særlig oplevelse, at være med til at fejre Spidshundeklubbens 50 års jubilæum i en kombination af en stor fest, 
dobbeltudstilling samt en lang række spændende aktiviteter, man kan foretage sig med sin spidshund. Jubilæet blev en stor suc-
ces med en flot høj deltagelse. Vejret var helt perfekt, med solskin alle dagene, og der var meget stor interesse for alle aktiviteter-
ne over de 3 dage. Stor tak til alle jer der fik dette kæmpe arrangement stablet på benene og afviklet i en rigtig god ånd.  
 
Spidshundeklubben ønsker at være en klub, hvor der er plads til alle, og samtidig en klub det tilbyder jer medlemmer så mange 
forskellige aktiviteter som muligt. Det fik vi til fulde vist på jubilæet. 
 
I en specialklub som Spidshundeklubben, der favner 40 forskellige racer, er det altid en udfordring at kunne tilbyde vores godt 
600 medlemmer noget, der dækker alles interesser.  
Spidshundeklubben er en klub, der er 100% afhængig af frivillige ildsjæle. Det ville ikke være muligt af drive en klub med mere 
end 600 medlemmer uden vores mange engagerede frivillige. At være frivillig betyder, at man tilbyder sin hjælp uden at få løn for 
det udførte arbejde og samtidig, at man bruger sin fritid på at gøre det muligt for alle både medlemmer og ikke medlemmer, at 
deltage i klubbens mange aktiviteter. De frivillige er det vigtigste vi har, så pas rigtig godt på dem, og husk altid på, at det de gør, 
gør de frivilligt, uden løn og i deres fritid. Vi har altid brug for flere frivillige, så jeg vil som altid opfordre så mange som muligt til 
at henvende sig til os. Vi tager imod al den hjælp vi kan få, så har du interessen, skal du ikke tænke på om du er god nok til at 
hjælpe – det er du! 
En stor tak til alle de frivillige medlemmer, der i dag lægger et kæmpe arbejde i at få klubbens aktiviteter planlagt og afviklet til 
stor glæde for alle deltagerne.  
 
Spidshundeklubben har igen i 2018 registreret en fremgang i antallet af medlemmer. I 2018 har Spidshundeklubben hele 626 
medlemmer mod 536 i 2017, 509 i 2016, 512 i 2015, 529 i 2014, 555 i 2013, 536 i 2012 og 501 i 2011.  
Bestyrelsen valgte i 2018 at iværksætte en prøveperiode, hvor vores opdrættere uden omkostninger kunne indmelde deres hval-
pekøbere i klubben. I 2017 fik vi 77 nye hvalpekøbere indmeldt, og i 2018 var tallet 148. Det er meget positivt, at opdrætterne 
støttede op om forsøgsordningen, så vi har fået så mange nye medlemmer, og det højeste medlemstal i 11 år. Forsøgsordningen 
fortsætter til 2020, hvor vi vil evaluere ordningen. 
 
Ved generalforsamlingen i april 18 blev Lene Wohlfahrt og Martin Røschke valgt til bestyrelsen. 1. suppleant blev Susanne Bang 
og 2. suppleant Pia Rødvig Kristiansen. Bestyrelsen har i årets løb afholdt 5 møder foruden den løbende dialog via telefon og e-
mail. 
 
Udstillingsudvalget: 
Igen i år har udstillingsudvalget haft fuld fart på og ikke mindst i forbindelse med jubilæet, hvor der blev afviklet 2 udstillinger. I 
alt blev der i 2018 afviklet 8 udstillinger, hvor af 4 var enkeltudstillinger og 4 var dobbeltudstillinger med deltagelse af 1.473 ud-
stillere. Antallet af deltagere svarer til gennemsnitlig 184 udstillede hunde pr. udstilling. Vi har således igen i år haft en stor tilslut-
ning til vores udstillinger, hvilket vi er meget glade for. 
Årets absolut største udstillingsarrangement er ”juleudstillingen”, hvor vi igen satte rekord med hele 256 deltagende hunde. Den-
ne udstilling omfattede også i år fællesspisning samt overrækkelse af præmier til årets guldhunde og klubvindere, og blev igen 
afviklet med stor succes.  
De 2 dommeraspiranter vi indstillede, er begge godt i gang med deres uddannelse, og vi håber i 2019, at have dem begge god-
kendt på én eller flere racer. 
 
Sporudvalget: 
Udvalget har afholdt 4 sporprøver i 2018. Alle spor gennemføres på nuværende tidspunkt i skov. Udvalget har formået at få nye 
regler gældende for SPK godkendt i DKK, hvilket er rigtig godt for udvalget og vores spor interesserede medlemmer.  
Mentalbeskrivelsesudvalget: 
Der har været afviklet 3 arrangementer i 2018. Der blev udover indlæg om mentalbeskrivelse også uddelt 2 gratis beskrivelser på 
jubilæet, og disse aktiviteter gav flere interesserede og der opleves generelt en stigende interesse blandt vores medlemmer for at 
få deres hunde mentalbeskrevet. Udfordringen for udvalget er at finde egnede og godkendte arealer, der samtidig helst skal være 
indhegnede.  
 
Rallyudvalget: 
Rally er nu også kommet på programmet i Spidshundeklubben. Det er en glæde for klubben, at vi nu har fundet kompetencerne 
til at starte rally op som helt ny aktivitet i klubben. Udvalget arbejder på, at få arrangementer planlagt, og der vil i løbet af 2019 
blive afholde de første rally arrangementer i SPK regi. 
 
Generelt set er de mange afholdte aktiviteter gennemført med stor opbakning fra deltagerne. Det er muligt at deltage i klubbens 
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aktiviteter uden at være medlem af klubben. Alle er velkommen, og vi er glade for alle de deltagere der kommer. Klubben er 
dog også afhængig at indtægter for at kunne holde klubben i gang. Derfor opfordrer vi naturligvis alle til at melde sig ind i 
Spidshundeklubben, og dermed for blot 1 krone om dagen, at sikre klubbens fremtid. 
 
Medieudvalget: 
Spidshundeklubbens kommunikationskanaler er en god blanding af trykte medier og elektroniske medier. 
Der er sket rigtigt mange ting i udvalget i 2018. Der er både kommet en ny webmaster og en ny bladansvarlig. Der skal lyde en 
stor tak til de afgående ansvarlige.  
Vi kan allerede nu se et af de nye store tiltag i bladet, som nu bliver udgivet i flotte farver.  
Det trykte klubblad er fortsat et meget værdsat medie ligesom hjemmesiden og også de sociale medier er det. Vores medlems-
blad ”Spidshunden” udkommer 6 gange om året.  
Udvalget arbejde også med klubbens udtryk og design, så vi opnår den største genkendelighed og et professionelt udtryk, der 
bliver gennemgående i både udvalg, blad og andre trykte materialer. 
 
Økonomien: 
For Spidshundeklubben medfører den generelt gode tilslutning til aktiviteterne et positivt bidrag til årets resultat. Klubben har 
igen i år ydet tilskud til spisning ved to sociale arrangementer, nemlig generalforsamlingen og juleudstillingen. 
I 2017 besluttede vi at skifte regnskabsprogram og medlemssystem. Valget faldt på en løsning fra Conventus, hvor det også er 
muligt at tilmelde Betalingsservice. Allerede nu har 20% tilmeldt sig betalingsservice, og vi vil gerne opfordre alle til at tilmelde 
sig, da det gør arbejdet meget nemmere og billigere for klubben at håndtere.  
Årets resultat er opgjort til et overskud på 808.499,32 kr. mod et overskud i 2017 på 13.680 kr. Da 2018 var vores 50 års jubilæ-
umsår, valgte bestyrelsen at afsætte ca. 200.000 kr. til arrangementet, og derfor forventede vi et realiseret og afstemt under-
skud for året. Vi modtog i 2018 med taknemmelighed en meget stor arv fra et af klubben æresmedlemmer Grethe Christensen, 
hvilket i høj grad påvirker årets resultat i positiv retning. Æret være Gretes minde. 
 
Sociale medier: 
De sociale medier kan være en stor hjælp i hverdagen til hurtigt at formidle information til og mellem medlemmer, men der er 
desværre også en stigende og knap så positiv tendens på specielt Facebook. 
Vi oplever beklageligvis, at der kommer opslag på klubbens Facebook side, som eskalerer og hurtigt får en kritisk og anklagen-
de tone. Der ses en stigende utålmodighed, og hurtigt kommer der mange ”følgere” i tråden. Forfatteren stiller typisk et 
spørgsmål til et emne, hvilket er helt ok, men lynhurtigt kommer ”følgerne” med kritiske kommentarer, som sandsynligvis slet 
ikke var forfatterens hensigt. Jeg vil kraftigt henstille til, at tonen mildnes, og at alle husker på og udviser forståelse for, at alle 
klubbens tillidsposter varetages af frivillige, der gør en stor indsats for klubben. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at vi skal 
miste frivillige kompetencer og ressourcer, fordi de føler sig uretfærdigt behandlet og til dels også hængt ud på Facebook.   
Lad os bruge Facebook med udgangspunkt i det positive der er i den gode dialog.  
Brug også klubbens hjemmeside, hvor der er kontaktoplysninger til både bestyrelse og udvalg, og ret jeres spørgsmål direkte til 
rette vedkommende. Det vil løse mange utilsigtede konflikter skabt på sociale medier.  
 
Der blev igen i 2018 afholdt Racerepræsentantskabsmøde. Igen i år blev mødet afviklet med deltagelse fra repræsentanter for 
ca. 80% af medlemmerne. Disse møder har udviklet sig til meget aktive og idéskabende møder, hvor alle byder ind med in-
put ,og der er en rigtig god dialog på tværs af racer og bestyrelse. 
 
Der blev også afholdt et fællesudvalgsmøde med deltagelse fra alle klubbens udvalg samt bestyrelsen. Mødet er tænkt som et 
møde, hvor alle bliver orienteret om aktiviteter og planer i de forskellige udvalg, og der blev drøftet forskellige emner til klub-
bens fremtidige udvikling.  
 
Der skal til sidst rettes en stor tak til alle de medlemmer, der aktivt støtter op om klubbens aktiviteter. Det er jer der gør klub-
ben levende, og sikre at vi har det socialt hyggeligt sammen og samtidig gør det rigtig rart at være medlem i Spidshundeklub-
ben. 
 
 
 
Allan Pedersen 
Formand 
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Oversigt over registrerede SPK hunde i DKK 
 
 

Race Antal 2018 Import Antal 2017 Import Antal 2016 Import Antal 2015 Import 

Akita 13 5 5 2 8 3 12 5 

American Akita 24 6 16 5 43 4 23 6 

Basenji 5 5 8 4 0 1 11 1 

Finsk Hyrdehund  5 1 7 0 3 3 5 0 

Finsk Lapphund 149 14 118 9 141 15 110 13 

Hokkaido 0 1 0 0 0 0 0 0 

Japansk Spids 43 1 59 1 78 3 94 4 

Kai 0 0 0 0 0 0 5 0 

Karelsk Bjørnehund 6 0 0 0 0 1 8 0 

Keeshond 27 6 19 2 0 5 20 3 

Kleinspitz 2 1 3 1 10 2 5 1 

Korea Jindo Dog 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mittelspitz 26 2 16 1 17 2 19 2 

Norrbottenspids 14 0 17 2 16 0 29 1 

Norsk Buhund 18 2 8 0 7 2 11 2 

Norsk Elghund, Grå 0 0 0 1 0 1 0 2 

Norsk Lundehund 6 1 8 1 2 3 18 5 

Peruviansk hårløs, mellem 0 0 0 0 9 0 0 0 

Shiba 57 8 49 6 35 7 46 9 

Shikoku 0 0 0 0 0 0 3 0 

Svensk Lapphund 7 1 7 0 0 0 8 3 

Thai Bangkaew Dog 0 0 0 0 0 0 1 1 

Volpino Italiano 13 4 36 1 28 3 17 2 

Västgötaspids 29 3 20 6 33 3 14 4 

Xoloitzcuintle con pelo, miniature 0 0 0 0 0 0 0 0 

Xoloitzcuintle sin pelo, miniature 0 0 0 0 0 0 0 0 

Xoloitzcuintle sin pelo, standard 0 0 0 0 7 1 0 0 

I alt 444 61 396 42 437 59 459 64 
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Resultatopgørelse 
     

 Note 2017  2018 

Indtægter     

     
Kontingenter  140.745,00  148.150,74 

Arv   0,00  963.737,36 

Indtægter i alt  140.745,00  1.111.888,10 
     

Udgifter     

     

Arrangementer     
Arrangementer indtægter 1 17.387,00  27.616,67 

Arrangementer udgifter 1 -24.625,33  -38.460,40 

I alt arrangementer  -7.238,33  -10.843,73 

     

Bestyrelse     
Generalforsamling  -21.825,28  -19.417,55 

Transport og mødeafholdelse  -10.554,90  -15.615,38 

Transport og mødeafholdelse udvalg  -8.907,02  -7.908,11 

Porto  -425,50  -2.849,10 

Småanskaffelser  -13.421,88  -2.209,38 

Kontorartikler  -1.896,19  -1.048,95 

Forsikring  -3.025,00  0,00 

Øvrige udgifter  0,00  -678,00 

I alt bestyrelse  -60.055,77  -49.726,47 
     

Spidshunden og hjemmeside     
Annoncer  2.280,00  4.880,00 

Trykning  -47.531,25  -45.493,75 

Forsendelse  -33.444,55  -31.747,80 

Webhotel og domæne  -1.189,39  -1.949,50 

I alt Spidshunden og hjemmeside  -79.885,19  -74.311,05 
     

Øvrige udgifter     
Racerepræsentanter  -7.152,41  -6.025,26 

Tilskud til racer  -3.300,00  -5.763,00 

Gebyrer, (bank, nets og nemtilmeld)  224,59  -3.819,78 

I alt øvrige udgifter  -10.227,82  -15.608,04 
     

Klubbens udvalg     
Tilmeldingsgebyrer/salg af rosetter  19.215,00  27.054,40 

Transport og mødeafholdelse  -14.683,97  -22.435,34 

Kontoartikler, materialer og porto  -26.316,91  -5.140,80 

Udgifter i fbm jubilæum - Forbrug af arv  0,00  -143.687,77 

Udgifter i fbm prøver og test  -16.334,71  -9.543,05 

I alt udvalg  -38.120,59  -153.752,56 
     

Udstillinger     
Tilmeldingsgebyr  448.300,00  504.335,03 

Katalog, annoncer mv  3.345,98  4.897,44 

Dommere og ringpersonale  -151.928,22  -190.889,41 

Udstillingsledelse og medhjælpere  -81.190,59  -115.040,30 

Halleje  -24.260,00  -37.754,50 

DKK  -34.602,00  -33.373,00 

Præmieforbrug, -bånd og rosetter  -62.297,02  -103.807,30 

Kontorartikler, porto mv.  -6.464,98  -1.957,11 

Transport af materiel og øvrige udgifter  -20.460,00  -23.577,25 

Udstillinger i alt  70.443,17  2.833,60 
     

Udgifter i alt  -125.084,53  -301.408,25 
     

Årets resultat før afskrivninger  15.660,47  810.479,85 
     

Af- og nedskrivninger     
Af- og nedskrivning inventar 2 -1.980,53  -1.980,53 

Af- og nedskrivninger i alt  -1.980,53  -1.980,53 
     

Årets resultat  13.679,94  808.499,32 



7 Spidshundeklubben, Generalforsamling 2019                                           

 

 

Aktiver     
     

Anlægsaktiver     
Inventar 2 3.961,06  1.980,53 

Anlægsaktiver i alt  3.961,06  1.980,53 
     

Omsætningsaktiver     
Rosetter og dommergaver 3 32.427,18  17.217,30 

Andre tilgodehavender  0,00  0,00 

Omsætningsaktiver i alt  32.427,18  17.217,30 
     

Likvider     
Kasse  7.834,50  3.932,50 

Kasse Euro  3.812,75  1.597,53 

Bank  452.859,07  1.300.686,40 

Likvider i alt  464.506,32  1.306.216,43 
     

Aktiver i alt  500.894,56  1.325.414,26 
     

 Note 2017  2018 

Passiver     
     

Kapitalkonto     
Kapitalkonto primo  454.389,85  468.069,79 

Årets resultat  13.679,94  808.499,32 

Kapitalkonto i alt  468.069,79  1.276.569,11 
     

Mellemregning racer og anden gæld     
Mellemregning Japansk Spids  16.246,25  17.202,03 

Mellemregning Buhund  3.639,00  2.139,00 

Mellemregning Karelsk Bjørnehund  6.250,82  6.250,82 

Mellemregning Basenji  560,00  560,00 

Mellemregning Västgötaspids  3.215,16  3.215,16 

Mellemregning Finsk Laphund  2.913,54  2.913,54 

Anden gæld  0,00  16.564,60 

Gæld i alt  32.824,77  48.845,15 
     

Passiver i alt  500.894,56  1.325.414,26 
     

Noter     
     

Note 1 Arrangementer     
Indeholder ind- og udgifter i forbindelse med julefrokost.   
     

     

Note 2 Anlægsaktiver - Inventar  2017  2018 
Saldo 1. januar  5.941,59  3.961,06 

Tilgang/afgang i året  0,00  0,00 

Afskrivning i året  -1.980,53  -1.980,53 

Saldo 31. december  3.961,06  1.980,53 

     

Inventar afskrives lineært over 3 år.     
     

Note 3 Præmiebeholdninger  2017  2018 
Saldo 1. januar  9.822,74   32.427,18  

Indkøb i året  84.901,46   83.489,62  

Forbrug i året  -62.297,02   -98.699,50  

Saldo 31. december  32.427,18   17.217,30  
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PKT. 6.  FORELÆGGELSE AF BUDGET, FASTLÆGGELSE AF KONTINGENTSTØRRELSER, EVENTUELLE TILÆG OG 
SATS FOR INTERN KØRSEL 

Kontingentsats for 2018  

 for:  imod:  blank: 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingentsats kr. 350,00 for normalkontingent 
 
 
 

Sats for udenlandske medlemmer 

 for:  imod:  blank: 

Bestyrelsen foreslår uændret tillægssats: Kr.: 40,00 

Note: Dette dækker porto til udlandet, samt evt. gebyr for at modtage kontingentet. 

Sats for intern kørsel 

 for:  imod:  blank: 

Bestyrelsen foreslår statens lave takst 

Beholdning hos racerne 2018: 
  
 

Primo beholdning Ultimo beholdning Race 

Japansk Spids 69,00 0,00 

Norsk Buhund 1.000,00 664,00 

Shiba 3,22 38,00 

Finsk Laphund 1.000,00 1000,00 

Finsk Hyrdehund 500,00 500,00 

Västgötaspids 624,50 624,50 

   

I alt hos racerepræsentanter 3.196,72 3.196,72 

Budget 2020 Reguleret 2019 Oprindelig 2019 2018 Realiseret tal 2018 
Kontingenter 186.000 186.000 186.000 185.150 148.151 

Andre indtægter 20.000 20.000 20.000 25.000 956.584 

Bestyrelsesudgifter -75.000 -75.000 -75.000 -70.000 -42.263 

Spidshunden og hjemmeside -93.000 -93.000 -93.000 -91.000 -74.311 

Generalforsamling -24.000 -24.000 -24.000 -22.000 -19.418 

Sporudvalg -6.000 -6.000 -6.000 -5.000 -815 

Hyrdeudvalg 0 0 -6.000 -5.000 0 

Medieudvalg -6.000 -6.000 -6.000 -10.000 -5.640 

Rallyudvalg -6.000 -6.000 0 0 -3.059 

Mentalbeskrivelsesudvalg -6.000 -6.000 -6.000 -5.000 -4.113 

Udstillingsudvalg 30.000 -20.000 30.000 30.000 2.834 

Tilskud til racer -10.000 -10.000 -10.000 -6.000 -5.763 

Andre udgifter -50.000 -20.000 -5.000 -5.000 -143.688 

Overskud/underskud -40.000 -60.000 5.000 21.150 808.499 

Note I 2018 var der budgetteret med 200.000 til jubilæum, men samtidig er der modtaget arv for kr. 963.737, således at jubilæumet har kostet 

 Kr. 143.688. 

 I 2019 er der sat kr. 50.000 af til en mindeudstilling samt kr 20.000 til anden aktivitet. 

 I 2020 er der sat kr. 50.000 af til anden aktivitet. 
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PKT. 7  Behandling af indkomne forslag  

 

Forslag nr. 1 fremsat af Lisbeth Holm Gundesen 

 For:  Imod:  Blank: 

 
Suppleant til Racerepræsentanter 
 
Paragraf 11 stk. 1 
 
Nuværende: 
Der vælges ved almindeligt stemmeflertal en racerepræsentant og 1 suppleant indenfor hver race (suppleant bliver den person, 
som opnår den næsthøjeste stemmetal). 
 
Ændres til: 
Der vælges ved almindeligt stemmeflertal en racerepræsentant og 1 suppleant indenfor hver race (suppleant bliver den person, 
som opnår den næsthøjeste stemmetal). Viser det sig efter valg, at der ikke forefindes en suppleant kan racen selv udpege en, som 
godkendes af SPK's bestyrelse. 
 
Begrundelse: 
Forslaget stilles fordi jeg så mange gange har hørt, at "jeg" stiller ikke op, for jeg vil ikke risikere at blive valgt, men jeg vil gerne 
være suppleant og hjælpe til.  
 
Forslag nr. 2 fremsat af Bestyrelsen 

 for:  imod:  blank: 

 
Juniormedlemsskab 
  
Bestyrelsen foreslår indførelse af juniormedlemsskab af Spidshundeklubben gældende fra udstillingsåret 2020. 
Beløbet for juniormedlemsskab fastsættes af bestyrelsen og vil for 2020 fastsættes til 50 kr. 
Medlemsskabet giver ikke stemmeret i klubben, rabatter til arrangementer, eller medlemsblad. 
Medlemsskabet gælder til og med det kontingent år medlemmet fylder 18, hvorefter det omdannes til ordinært medlemsskab. 

  
Motivation 
I dag bruger vi en del tid på at kontrollere medlemskab for de hundeejere, der stiller hunde til rådighed for vores juniorhandlere. 
Det ses endvidere ofte, at juniorhandlerne efter tilmelding skifter hund. Dette kan bl.a. skyldes, at den tilmeldte hund ikke kommer 
på udstillingen, er blevet forhindret, er blevet skadet osv. 
Med indførelse af juniormedlemsskab, vil der gælde samme regler for juniorhandlerne som for seniorhandlere for at opnå point til 
årskonkurrencerne. 
 
Dermed ændres teksten i regler for pointgivning fra: 
”Ejeren af den deltagende hund skal være medlem af Spidshundeklubben” 
  
Til: 
”Juniorhandleren, skal være medlem af Spidshundeklubben”  
  
Der vil derfor ikke være samme udfordringer, som i dag omkring skifte af hund efter tilmelding, og juniorhandlerne vil ikke mere 
risikere at komme i klemme omkring skift af hund. 
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PKT. 8.  BEKENDTGØRELSE AF DIVERSE VALG 

Bestyrelse 

Opstillede kandidater i alfabetisk orden efter efternavn. Der skal vælges 2 medlemmer til bestyrelsen. 

 
Navn Race ................................................... Stemmer 
Lene Wohlfahrt Keeshond ............................................. Valgt 
Thomas Giesmann American Akita .................................... Valgt 

 

Racerepræsentanter 

Opstillede kandidater i alfabetisk orden efter race, følgende kandidater er valgt uden modkandidat. 

 
Race Navn .................................................. Stemmer 
Akita Ann Adrian .......................................... Valgt 
American Akita Kiki Giesmann ...................................... Valgt 
Basenji Maria Kvitzau Hull ............................... Valgt 
Finsk Hyrdehund Katja Jerichau ...................................... Valgt 
Finsk Lapphund Anne-Mette Christiansen .................... Valgt 
Finsk Spids Bente Stege ......................................... Valgt 
Gross-Spitz Lise Lotte Bjørn Munkebo ................... Valgt 
Kai Tina Christiansen ................................. Valgt 
Karelsk Bjørnehund Birgit Danielsen ................................... Valgt 
Keeshond Lene Wohlfahrt ................................... Valgt 
Kleinspitz Nana Borup ......................................... Valgt 
Mittelspitz Tina Arpe ............................................. Valgt 
Norrbottenspids Frank Fuhlendorf ................................. Valgt 
Norsk Buhund Susanne Langhoff ................................ Valgt 
Norsk Elghund-Grå Benny Christiansen .............................. Valgt 
Norsk Elghund-Sort Per Glerup Nielsen .............................. Valgt 
Norsk Lundehund Annette Weywadt ............................... Valgt 
Peruviansk Hårløs Zaco Sonne .......................................... Valgt 
Shiba Karin Bankov ....................................... Valgt 
Shikoku Jane Johansen ..................................... Valgt 
Svensk Lapphund Jette Israelsen...................................... Valgt 
Thai Ridgeback Iben Braun ........................................... Valgt 
Volpino Italiano Pia Christiansen ................................... Valgt 
Yakutian Laika Melanie Holebæk ................................ Valgt 
Østsibirisk Laika Anne Grethe Rasmussen ..................... Valgt 
 
 
Følgende racer har pt. Ikke nogen racerepræsentant, og dermed varetager formanden posten indtil der kommer en. 
Ønsker man at være racerepræsentant, for en af følgende racer bedes man kontakte formanden. 
 
Hokkaido 
Japansk Spids 
Jämthund 
Korea Jindo Dog 
Thai Bangkaew Dog 
Vestsibirisk Laika 
Xoloitzcuintle 
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Rediger egne medlemsoplysninger, samt tilmelding til PBS 
 
Klik på linket på Spidshundeklubben.dk 

 

Klik på ”Glemt adgangskode” for at oprette adgangskode til SPK’s medlemssystem: 

 

Indtast den mail eller det mobil nummer som du er registreret i medlemssystemet med og tryk send. 
Du vil herefter modtage følgende besked: 

 

Herefter vil du modtage en mail med loginoplysninger, klik på linket i mailen og tryk login øverst til højre. 
Log ind med oplysningerne fra mailen. 
Klik ændre adgangskode. 
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Generalforsamling 
Søndag den 28. april 2019 - Kl. 13.00 

Trinity Hotel & Konferencecenter 
Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia  

Bestyrelsen siger mange tak for fremmødet. 
På gensyn næste år på Sjælland 


