Valpförmedlingen
Precis som föregående år har det varit få kullar som anmälts till rasklubbens
valpförmedling. även om det känns som att en viss (försumbar) ökning skett. Man
kan ju fråga sig varför klubbens medlemmar väljer bort rasklubbens förmedling.
Likväl som man annonserar sina kullar på andra ställen (Blocket, Köpa hund m
m) kan man ju annonsera på klubbens hemsida, det ena behöver inte utesluta det
andra. Det händer ibland att valpköpare ringar och frågar om rasen, och det är ju
bra. En annan fundering jag haft, är om man inte kunde förmå SKK att på något
sätt markera de uppfödare som är medlemmar i rasklubb på sin sida Köpa hund.
Enligt mig borde det vara intressantare att köpa en valp från en kennel som även är
medlem i rasklubben.
Efter de diskussioner vi haft om “lämpliga” kullar på valpförmedlingen, och samtal
med SKK, behöver tydliga regler för annonsering via rasklubben finnas. I protokollet
dat 2014-12-30 står:
“Policy för valpförmedling inom Siberian Husky klubben:
En kull som kommit till genom oaktsam parning som bryter mot SKKs grundregler
ska inte ligga under planerade kullar utan den får ligga under valpar säljes när
kullen är registrerad.”
Frågan är om det räcker som regel, eller om man skall se över och formulera nya,
alternativt revidera ev befintliga regler. Fast jag vet mig inte ha sett några
formulerade regler. Valpförmedlingen bör, enligt vad jag tycker, vara till för
samtliga klubbens medlemmar. Tidigare fanns ett förslag att minst ett föräldradjur
skulle ha deltagit i en tävling. En som starkt protesterade mot detta var
undertecknad, det finns ju t ex turistförare som verkligen har arbetande hundar,
men som aldrig kommer på tävling. Det kanske räcker med den formulering som
finns i protokollet.
Jag skulle också önska att layouten på hemsidan gjordes om för att bli tydligare
(vilket jag också föreslagit Dalia), t ex kan det räcka med två kolumner, så här
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u. Working Husky Xara SE11027/2012
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VÄNTADE KULLAR
!Uppfödare
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e. Working Husky Mauro S39436/2005

Här hittar ni kullar som väntas, men som ännu ej är födda. Valparna föds ca 9 v efter parningsdatum
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Jag har ändrat rubriken ”Planerade kullar” till ”Väntade kullar”. En tjuvparning är
ju inte planerad, men kan ändå vara en bra kombination och inte nödvändigtvis
strida mot SKKs grundregler.

!
!
Omplaceringen
!

Även här har jag få uppdrag (och det är ju egentligen bara bra). De flesta som
ringer och har en hund för omplacering är inte medlemmar i SPHK, har inte SKKregistrerade hundar osv. Många tycks tro att jag har nya hem “på lager” och så är
det ju inte. Det är ytterst sällan någon anmält intresse för att ta hand om en
omplaceringshund. Däremot har de omplaceringshundar som lagts ut på hemsidan
fått nya hem.
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