Referat
Staffordshire bull terrier racemøde 14. januar 2017
Referent: Betina Ahm
Ordstyrer Louise V. Jacobsen

Velkomst
2016 har været et godt år med gode arrangementer og aktiviteter.
Der har i racegruppen kørt en personsag, som nu er lagt bag os, og vi vælger at se fremad og gøre 2017 til
et godt år.

Økonomi
Regnskabet for 2016 fremlægges med et overskud på 6403 kr.
Godkendt uden bemærkninger.

Nyt fra udvalg
Udstillingsudvalg:
Mange medlemmer er fratrådt udvalget, og de tilbageværende ønsker derfor hænder, bl.a. til planlægning
af skue 2017.
Nye medlemmer:
Marianne Kløvborg, 29728048 + kæreste (på pladsen)
Sandra Thaisen, 30965156
Anne Clausen, 30132663
Mads Nielsen, 22986983
Helle Møller, 30253750
Linea Birkvig, 27583312
Kristina Hansen, 20643362

Aktivitetsudvalg:
Flere medlemmer har fratrådt udvalget, der ønskes flere hænder i dette udvalg til planlægning af
aktiviteter, f.eks. gåture, spordage, træningsdage osv.
Nye medlemmer:

Inge Madsen, 26236487
Jan Madsen, 26276487
Vicki Grønbæk Pedersen, 41142955
Lotte Jæger, 61714276
Mette Thompson, 50912191

RAS (Racespecifik avlsstrategi):
Der er pt. ingen medlemmer i dette udvalg. Arbejdet for dette udvalg afventer ny racerepræsentant, som
kan tage ansvaret for udarbejdelse af ny RAS.

Resultater fra sundhedsundersøgelsen
Da racerepræsentanterne er fratrådt, er undersøgelsen stoppet inden udløb af frist for besvarelse. Der
foreligger derfor intet færdigt resultat. Alt materiale er sendt til sundhedsudvalgets mailadresse.
Undersøgelsen kan laves igen ved ny racerepræsentant/nyt sundhedsudvalg.
Formålet med sundhedsundersøgelsen er at gavne hele racen og bidrage til en positiv udvikling af racens
generelle sundhed i Danmark. Der opfordres til, at man støtter op omkring sådanne undersøgelser. Der
forventes ærlige svar, da de tillidsvalgte, som sidder med svarene, selvfølgelig har tavshedspligt.
Sundhedsundersøgelsen skal være grundlag for ny RAS.
Det foreslås, at man har den liggende åben for besvarelser hele tiden, og evt. evaluerer én gang om året.

Landskamp
Alt i alt har deltagerne haft en rigtig god tur med god mad og hygge. Selv resultatet for holdet er ikke at
prale med.
Forslag til forbedringer til kommende år:
•

•
•
•
•

Mere struktur både før og under turen. Evt. en folder med information om hvordan man optjener
point, løbende pointstilling, tilmelding, regler osv. Derudover klare aftaler om træningstider mm.
for deltagerne inden man tager afsted, så alle kan planlægge deres weekend på forhånd.
Alle informationer kan have sin egen fane på racens hjemmeside.
Hvis man siger ja til at stille med en reservehund, så skal man deltage i turen, så holdet er sikker på,
at reserven er klar helt frem til konkurrencen begynder.
Optælling af kvalifikationspoint løbende, så man kan følge med i, om ens hund har chance for at
komme med.
Bedre holdånd.
Man skal være skarp på, at en halt/syg hund ikke stilles.

Indkomne forslag
Årets brugs Staffordshire bull terrier (Silje Stakston):
Der stilles forslag om, at der skal indføres titlen ”Årets aktive SBT”.
Reglerne for konkurrencen ses herunder.
Forslaget er vedtaget ved afstemning på racemødet. Silje Stakston er tovholder.

Regler for årets Aktive SBT
GÆLDENDE FRA 1.1.17

Racegruppen for Staffordshire Bull Terrier kårer hvert år Årets Agility SBT, Årets Brugs SBT, Årets
Kreativ Lydighed SBT, Årets LP SBT, Årets Rally SBT og Årets Vildtspor SBT.
Overordnet finder man også den mest vindende hund på tværs af disciplinerne.
Hundene rangeres i hver av disciplinerne efter følgende regler:
•

Hunden skal være registreret i DKK

•

Fører er selv ansvarlig for at sende resultater ind til aktivitet@sbtdanmark.dk, mailen
mærkes «årets Aktive SBT 20xx». Fristen er 31.12 det pågældende år.

•

Point regnes sammen for op til 5 prøver i den enkelte konkurrence disciplin.

•

Point kan regnes fra danske, terminfastlagte prøver mellem den 1 januar og 31 december
det respektive år. Prøveresultaterne skal være godkendt af DKK.

•

Point beregning sker for hver enkelt disciplin efter de vedlagte point lister for de respektive
konkurrence discipliner.

•

Aktivitetsudvalget i racegruppen for Staffordshire Bull Terrier står for udregningen.

•

Resultaterne bliver publiceret på racemødet i januar hvert år. Her bliver også uddelt
rosetter og diplomer.

•

Dersom to eller flere hunde deler førsteplads med ens point stilling og med 5 tællende
resultater, vil man tælle flere præmieringer med indtil man har fundet en vinder.

Agility
(ens udregning for AG og Spring, de totalt 5 bedste resultater vælges)
Nul banefejl og nul tidsfejl: klasse 1= 4p, klasse 2 =5p, klasse 3= 6p

Nul banefejl og tidsfejl: klasse 1= 3p, klasse 2= 4p, klasse 3 =5p
5 banefejl og nul tidsfejl: klasse 1= 2p, klasse 2= 3p, klasse 3 = 4p
5 banefejl og tidsfejl: klasse 1= 1p, klasse = 2p, klasse 3= 3p
Gennemført uden disk: 0,5p i alle klasser (kan ikke kombineres med ovenstående point)
Tillægs point:
Klassevinder: 1p
Championat: 1p
Points udregnes for indtil 5 officielle stævner.

Brugs
Oprykning: klasse C = 4p, klasse B = 5p, klasse A = 6p
Godkendt: klasse C = 2p, klasse B = 3p, klasse A = 4p
Tillægs point:
Klassevinder: 1p
Championat: 1p
Points udregnes for indtil 5 officielle stævner.

Kreativ lydighed
(ens udregning for HTM og Freestyle, de totalt 5 bedste resultater vælges )
Godkendt: klasse 1= 4p, klasse 2= 5p, klasse 3= 6p
Tillægs point:
Start i klasse uden præmiering: 0,5p
Klassevinder: 1p
Championat: 1p
Points udregnes for indtil 5 officielle stævner.

Lydighed
1præmie: LPI = 3p, LP2 = 4p, LP3 = 5p, LP Elite = 6p
2præmie: LP1 = 2p, LP2= 3p, LP3= 4p, LP Elite =5p
3præmie: LP1= 1p, LP2= 2p, LP3= 3p, LP Elite= 4p
Tillægs point:
Start i klasse uden præmiering: 0,5p
Klassevinder: 1p
Championat: 1p
Points udregnes for indtil 5 officielle stævner.

Rally
Godkendt resultat: RL1= 3p, RL2 =4p, RL3= 5p, RL Champ= 6p
Tillægs point:
Ikke godkendt: 0,5p
Klassevinder: 1p
Championat: 1p
Points udregnes for indtil 5 officielle stævner.

Vildtspor
Blodspor: 1.præmie= 6p, 2.præmie = 5p, 3.præmie = 4p
Tillægs point:
Start uden præmiering: 0,5p
Vildtsporchampionat: 1p
Points udregnes indtil 5 officielle stævner.

Reglerne kan ændres ved afstemning på racemøde

Fokus på ulovlig import af hvalpe (Lene Dam):
Der ønskes mere fokus på at forhindre ulovlig import at hvalpe.
Forslag til løsning:
•
•
•
•
•

Bedre/mere information til nye i racen, der søger hvalp eller information om racen.
Udarbejdelse af informationsmateriale, f.eks. hvordan ser en rigtig stamtavle ud? Hvad skal jeg
være opmærksom på ved køb af hund i udlandet.
Investere i Google adds, så DTK’s hjemmeside ligger øverst ved Google søgning. Derudover
annoncer på DBA, Gul&Gratis osv., så folk finder DTK, når de søger på Staffordshire bull terrier.
Opdrættere skal være opmærksomme når der forespørges parringer.
Benyt DTK’s og DKK’s hvalpeliste, så vi viser, at vi er ”leveringsdygtige” herhjemme, også selvom
alle hvalpe er afsat. Det skaber en kontakt, så man som opdrætter har mulighed for at vejlede folk.

Registrering af stambogsførte hunde er steget 2% som den eneste race i DTK.

Bestemmer racegruppen selv pointsystemet i forbindelse med Hollands-matchen? Eller skal pointene
køres efter de nye grundregler? (Louise Harding):
I retningslinjer for racerepræsentanter under punktet for årskonkurrencer fremgår nye regler for
pointoptjening i DTK regi.
Hvis racekassen giver tilskud til turen, er det kun medlemmer af DTK, der kan optjene point. Hvis
racekassen holdes udenfor, kan konkurrencen være for alle.
Afstemning: Skal ejer være medlem af DTK og kun optjene point på DTK udstillinger, eller skal alle kunne
deltage og optjene point på både DTK og DKK udstillinger.
Nye regler fra d. 1/1-2017 med mulighed for tilskud fra racekassen: 11 stemmer for.
Eksisterende regler, uden mulighed for tilskud fra racekassen: 28 stemmer for.

Point system Holland (Christina Dibbern Larsen):
Det nuværende pointsystem løber fra januar til juni efterfølgende år.
Der stilles forslag om, at pointoptjeningen regnes fra juni til juni, når den igangværende periode er udløbet,
dvs. fra 1/7-2017.
Afstemning: Perioden for pointoptælling ændres fra at løbe fra januar til juni året efter, til at løbe fra juni til
juni med ikrafttrædelse d. 1/7-2017.
39 stemmer for, 1 stemme imod
Vedtaget fra juni 2017. Kommer til at påvirke landskampen i 2018.
Hvis man ønsker selve pointsystemet ændret til f.eks. at omfatte, at babyer og hvalpe kan optjene point,
skal dette stilles som forslag i Terrier Nyt nr. 2 under racespalten. Fristen herfor er d. 1/3.
Forslaget kan herefter lægges på hjemmesiden til afstemning.

Ændring af regler for årets SBT (Frank Olsen):
Forslaget er inden mødet blevet vedtaget af bestyrelsen. Intet til afstemning.
Der findes nu DKK racevinder og DTK racevinder. Der stilles forslag om at indføre Årets staff. bull terier hvor
både DKK og DTK udstillinger gælder. Dette modstrider pkt. om årskonkurrencer fra retningslinjer for
racerepræsentanter.
Afstemning: Skal den gamle Årets staff. bull titel udgå fordi det nye regelsæt om Årets DTK racevinder
dækker over den samme?
38 for, ingen imod

Ny racerepræsentant (Linea Birkvig):
Hvis man er interesseret i at stille op som racerepræsentant eller læse mere om hvad det kræver, kan man
læse retningslinjer for racerepræsentanter.
Der indkaldes til kandidatur TN1. I TN2 er præsentation af kandidater samt stemmesedler.

Hjælpende hænder til skuet i 2017 og racestand:
Jennifer udmeldt af udvalg. Flere har meldt sig til at hjælpe de tilbageværende.

Etik (Lotte Jæger):
Hvis man oplever episoder, som strider mod almindelig etik og moral, opfordres der til at sende
dokumentation til DKK, så de kan tage sig af det.
Snak om, hvornår det f.eks. er ok at rette tænder på en hund, og der er bred enighed om, at det er i orden,
hvis det er til gene for hunden. Dette gælder alle problematikker vedr. hundenes ve og vel.
Udover sundheden har vi nogle udfordringer ifht. vores ansigt udadtil som racegruppe. Det er vigtigt, at
man fremtræder ansvarlig og fornuftig på de sociale medier, da vi som racegruppe vurderes som en helhed
ud fra de ting der bliver skrevet af de enkelte medlemmer.

Stemmeret for udstationeringsværter (Lotte Jæger):
Dette kan ikke vedtages på racemøde, men skal tages op på generalforsamling.

Eventuelt
•
•
•
•
•

Ny webmaster: Helle Møller
Alle medlemmer opfordres til at logge ind på min side på DTK’s hjemmeside og opdatere
oplysninger.
Når man melder hele kuld ind i DTK, får man nu lodder til lodtrækning om gratis udstilling i et år.
Der har været kommentarer fra flere dommere om, at påklædningen til udstillinger ofte er for
udfordrende eller for ”sjusket”. Der opfordres til, at man klæder sig på efter anledningen.
Der stilles spørgsmål til, om man må lave egen private årskonkurrence. Det må man godt, men
denne må ikke kåres på DTK udstillinger.

