Valpförmedlingen
Precis som föregående år har det varit få kullar som anmälts till rasklubbens valpförmedling.
Det blev ett litet uppsving med de nya formulär Charlie skapat, samt att vi i viss mån
bevakade nya kullar på Facebook och gjorde uppfödarna uppmärksamma på att även
anmäla till rasklubbens valpförmedling. Fortfarande kan man 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 ringer 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.

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.
Tidigare har man inte fått ta betalt för omplaceringshundar, men nu får man ju det och då vet
jag inte om rubriken är rätt. Kanske omplaceringen borde ingå under rubriken ”Köp & Sälj”,
dvs att man här kan annonsera ut såväl hundar som utrustning?

Köp & Sälj
Jag har tidigare trott att en sådan här rubrik skulle bli ett lyft, men det ser ut som att jag är
helt fel ute. Inte en enda annons har kommit in under året. Tror att det är Facebook som
gäller för att köpa och sälja idag. Det verkar som att hemsidor inte kan konkurrera med
Facebook.
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