Verksamhetsberättelse
Rasklubben för Rat- och American hairless terrier 2018
Styrelsen för Rasklubben för Rat- och American hairless terrier (RAHT) avger härmed
sin berättelse för verksamheten under perioden 2018-01-01 till 2018-12-31.

Styrelsens sammansättning
Ordförande: Jakop Granlund
Sekreterare: Cherrie Granlund
Kassör: Thomas Ahlberg
Ledamot: Adam Lenert, Marie Rönnberg (till 13/6)
Suppleanter: Cilla Wenderlöf, Anna Rönnberg (till 13/6)

Sammanträden

Under året har styrelsen haft 4 protokollförda styrelsemöten, varav ett konstituerande. Ett fysiskt
möte hölls i Västerås i april. Övriga möten var online. Mellan mötena har kontakt hållits mellan
ledamöterna då ärenden behandlats som fordrat omedelbar handläggning.

Representation

RAHT har under 2018 deltagit med representant vid Terrierkonferens och Terrierfullmäktige som
hölls 21-22 april.
Styrelsemedlemmar har vid olika tillfällen under året bevistat Avelskonferenser anordnade av SKK,
samt Svenska Terrierklubben (SvTeK) och deras kommitté för avel i numerärt små terrier raser
(NSTR).

Medlemsutveckling

2018-12-31 hade RAHT totalt 113 medlemmar, jämfört med 94 medlemmar året innan, vilket är en
glädjande ökning på 20%.

Ekonomi

Som ny och växande rasklubb behöver vi synas och marknadsföra våra raser. Det har kostat
pengar, och därför har resultatet för året som var tänkt att vara ett noll-resultat, blivit ett minus på
3490 kr som har tagits ur klubbens sparade kapital.
Efter dessa kostnader har vi nu ett sparat kapital på 20,099 kr kvar på banken.
Det pengarna har gått till, utöver den beräknade budgeten, är:
• inköp av rasmonter
• hyra av rasmonterplatser på Stockholm Hundmässa och MyDOG.
• en logga i flera olika typer av filformat var nödvändigt att tas fram för olika PR-ändamål.
• utgivare bevis för hemsidan har också införskaﬀats enligt SKKs rekommendation.

Utbildning

I april hade vi en utbildningsdag för styrelsen och valberedningen i Västerås med Håkan Axén.
Olika personer ur styrelsen har dessutom deltagit i olika SKK webbinarier om till exempel GDPR
och utbildningar inom SKK.
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Avelsansvarig

Avelsansvarig deltog i avelskonferensen anordnad av SvTeK och NSTR, med fokus på de behov,
utmaningar och strategier som är specifika för avel i våra raser med mycket liten avelsbas.
Därefter anordnades en konferens med temat ”Avel i numerärt små raser” för att vidare förmedla
dessa viktiga lärdomar till RAHT uppfödare, samt övriga medlemmar. Sammankallande för NSTR,
Mia Svärd, föreläste. Då inte många kunde närvara sammanfattades konferensen som ett
blogginlägg på RAHT hemsida.
Avelsansvarig deltog på SKKs avelskonferens 10-11 november i Sollentuna. Temat var
”Avel för exteriör – då, nu och i framtiden”. Det var en intressant genomgång om hur historien
lär oss de många gånger skadliga konsekvenserna för rasens hälsa när man lagt för mycket
fokus på exteriör i avel och utställning, och vad uppfödare behöver prioritera i aveln framför
exteriör och varför.
Delar av konferensen har delgivits medlemmarna i blogginlägg på RAHT hemsida.

I nära samarbete med rasklubbens kontaktperson i SvTeKs avelskommitté har klubbens
avelsprogram omarbetats för att passa en numerärt liten ras.
På Anslagstavlan på hemsidans första sida, och i hemsidans blogg, har medlemmar fått
information om och uppmuntrats till att låta sin hund göra ett BPH. Detta för att med tiden
kunna få fram en mental och beteende beskrivning av rasen.

Raskompendie

På uppdrag av SvTeKs Domarkonferenskommitté (DK) har ett raskompendie utarbetats inför
Domarkonferensen 2020 och lämnats in till DK.

Media

Vår webbplats, www.raht.se sköts av webbredaktör Cherrie Granlund. Sidan får i snitt 607 besök i
månaden av i snitt 366 unika i besökare, vilket är en trevlig ökning från tidigare år.
Nyheter och information läggs upp på Anslagstavlan på startsidan, valpar på Annonstorget,
ställningen i Årets Utställningshund, viktiga styrelsebeslut, samt inlägg i Rahtbloggen.
På Terrierkonferensen i april framkom det att det är bättre för rasklubbar att ha en oﬃciell
Facebook sida istället för en medlemsgrupp på Facebook, eftersom det är mer eﬀektiv PR för
klubben och raserna. Således har en oﬃciell RAHT sida startats på Facebook som hittills följs av
158 personer, vilket visar att det är fler än klubbens medlemmar som följer den.
Ett av de mer gillade inläggen har varit ett album med tiken Ilo som är stammoder till en stor del
av våra svenska AHT. Och ett annat uppskattat inlägg var om en AHT som som har haft ett
mycket framgångsrikt år under 2018 när han tävlat i agility och nosework. Så Facebook är ett bra
redskap för att se vad folk tycker om att läsa om och är intresserade av.

Rasmonterkommitté

Denna kommitté bildades då det är nödvändigt med PR för våra raser, och ett välkänt eﬀektivt
sätt att marknadsföra en ras är just genom att hålla rasmonter på Stockholm Hundmässa och
MyDOG som har många tusentals besökare.
Inför Stockholm Hundmässa i december införskaﬀade och designade kommittén därför klubbens
första egna rasmonter med bakgrundsvepa och inredning. Mycket av inredningen skänktes
klubben, och ett stort tack går till den professionella fotografen och rat terrier ägaren Gunnel
Sahlén bosatt i USA, som skänkte fotot som pryder vepan till klubben.
Kommittén ansvarade för att frakta dit och sätta upp montern dagen innan. Efter mässan var över
monterade de ner, fraktade bort, samt förvarar montern åt klubben.
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Kommittén såg även till att det fanns tillräckligt med personal förutom de själva till att bemanna
montern, och att det fanns ett schema till denna mycket uppskattade monterpersonal.
De ordnade också med deltagandet i rasparaderna.
Inför Hundmässan framställdes även en mycket fin och informativ broschyr som trycktes upp och
skänktes till klubben. Hundratals av dessa broschyrer har delats ut till monterbesökare som ville
veta mer om våra raser.
Klubbens monter på Stockholm Hundmässa var otroligt välbesökt. Folk stod och väntade i kö på
att få prata med en monterpersonal och få se och klappa en AHT. Rasmontern visade sig mycket
riktigt vara ett synnerligen eﬀektivt sätt att marknadsföra våra fina hundar.

Aktiviteter

Sommarträﬀen hölls i augusti och var som tidigare år mycket uppskattad och trevlig. Träﬀen hölls
på Märsta-Sigtuna Brukshundklubb där hundarna kunde springa fritt både ute och inne och hade
väldigt roligt. Många var där för första gången och ville gärna komma igen nästa år. Förutom att vi
grillade, fikade och hade trevligt tillsammans, så provade många på agility med hjälp av en
agilityinstruktör. Vi hade också ringträning både för vuxna och barn med hund. Och givetvis kunde
man även i år fynda på den trevliga loppisen. En mycket lyckad träﬀ.

Övriga händelser

Under 2018 har 11 rat terrier, och 29 american hairless terriers registrerats hos SKK.
Under året har american hairless tävlat i utställning, agility, och nosework.

Årets utställningshund

Efter önskemål från medlemmar infördes under året denna tävling i klubben. Tävlingen har sporrat
fler till att ställa ut och oftare, och det har varit roligt och uppskattat. Här är resultatet för 2018:
AHT-hane
1. Elly Plump's Deadly-Desoto
2. Rubynells Summer Crush
3. Disabelles Sheriﬀ

Karin Stiverius Lundqvist
My Flodström
Sara Andersson

AHT-tik
1. Rubynells Beautiful Zuri
2. Feeorin Raspberry Pink
3. Rubynells Anna

Åsa Känngård
Emmy Engström
Marie Rönnberg

AHT-veteran
1. Skindividual Smulan

Jakop Granlund

AHT-valp
1. Viking Bull Kapten Konrad
2. Sarantais Carefree Carla
3. Elly Plump's Sneaky Yperite

Tina Thegelström
Åsa Känngård
Karin Stiverius Lundqvist

Rat-valp
1. Start of a Legend at Rubynells

Roger Svensson

Årets uppfödare
1. Rubynells
2. Elly Plump's
3. Disabelles

Jakop & Cherrie Granlund
Ellinor Forsberg
Sara Andersson
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Slutord

Styrelsen vill framföra ett varmt och innerligt tack till alla, medlemmar och andra intresserade, som
i sann volontäranda lagt ner tid, kraft och pengar för att vara med och arbeta för våra raser och
rasklubben. Vi ber också att få tacka för förtroendet och allt stöd under året.

Sollentuna 2019-03-24

________________________________________
Jakop Granlund, ordförande

________________________________________
Thomas Ahlberg

_________________________________________
Cherrie Granlund

________________________________________
Adam Lenert

_________________________________________
Cilla Wenderlöf (suppleant)
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