Verksamhetsberättelse
Rasklubben för Rat- och American hairless terrier 2019
Styrelsen för Rasklubben för Rat- och American hairless terrier (RAHT) avger härmed
sin berättelse för verksamheten under perioden 2019-01-01 till 2019-12-31.

Styrelsens sammansättning
Ordförande: Jakop Granlund
Vice ordförande: Ellinor Forsberg
Sekreterare: Cherrie Granlund
Kassör: Raija Saikkonen
Ledamöter: Adam Lenert, Stefania Tjernberg
Suppleanter: Johan Forsberg, Andreas Tjernberg

Sammanträden

Under året har styrelsen haft 4 protokollförda styrelsemöten, varav ett konstituerande. Samtliga
möten har på grund av de stora avstånden mellan ledamöterna skett online. Mellan mötena har
kontakt hållits mellan ledamöterna då ärenden behandlats som fordrat omedelbar handläggning.

Representation

RAHT har under 2019 deltagit med representant vid Terrierkonferens och Terrierfullmäktige som
hölls 13-14 april.
Styrelsemedlem har under året deltagit i Avelskonferens anordnad av SKK.

Medlemsutveckling

2019-12-31 hade RAHT totalt 122 medlemmar, jämfört med 113 medlemmar året innan.

Ekonomi

Som ny och växande rasklubb behöver vi synas och marknadsföra våra raser. Det har kostat
pengar, men trots det har vi ändå gått med 5,446 kr i vinst.
Efter våra utgifter har vi nu ett sparat kapital på 23,303 kr kvar på banken.

Utbildning

Vi har haft en givande utbildning av de uppfödare som närvarade på rasklubben
uppfödarkonferens 23 november 2019. Föreläsare var Mia Svärd som är sammankallande för
Svenska Terrierklubbens kommitté för numerärt små terrierraser. Detta är oerhört viktigt eftersom
man måste tänka lite annorlunda när man föder upp en liten ras jämfört med en stor. Mia Svärd är
även ledamot i terrierklubbens avelskommitté. Och hon hjälpte oss att gå igenom och dra ut
maximal lärdom av resultatet från vår hälsoenkät som gjordes under 2019.

Avelskommittén
En avelskommitté (hädanefter RAHT/AK) bildades efter det konstituerande mötet 2019, och
RAHT/AK anordnade ovanstående uppfödarkonferens.
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Under året har RAHT/AK publicerat en artikelserie som förklarar de olika hälsotester som RAS
rekommenderar. Där beskrivs de olika sjukdomar som det gäller, hur sjukdomen nedärvs och
hur man testar potentiella avelsdjur. Detta för att motivera alla klubbens uppfödare att vilja
göra dessa hälsotester, förstå varför de behövs, samt att de ska kunna svara på frågor från
eventuella valpköpare angående hälsotesterna.
RAHT/AK genomförde rasklubbens första hälsoenkät någonsin på uppdrag av årsmötet.
Enkäten var omfattande och gällde rasen american hairless terrier. Vi fick beröm av NSTR för
hur väl utformad enkäten var och valet av frågor, och där går ett extra tack till Ellinor Forsberg
som la ner så mycket arbete på enkäten!
Till vår stora glädje skickades 136 svar in till RAHT/AK. Resultatet visade att vår ras har få
hälsoproblem, och en kort sammanfattning av resultaten från enkäten har publicerats i
Rahtbloggen på rasklubbens hemsida. Något som verkligen gladde oss lite extra var att hela
99.26% av AHT-ägarna är nöjda med sitt val av hundras!

Utvärdering av RAS

Samtliga mål i RAS för båda raser är uppnådda utom en.
I RAS för AHT är målet vad gäller mentalitet ”Bibehållen god mental status hos rasen”. Med tanke
på bland annat årets A-markeringar på utställningar känns inte målet uppnått. De strategier i RAS
för att uppnå målet är följande:
• I avel ska endast hundar som har ett gott och för rasen typiskt temperament användas.
• Uppmuntra uppfödare och ägare att genomföra BPH-beskrivningar.

Vi vill starkt uppmuntra rasens uppfödare att vara extra noga med detta under kommande år.
Och även uppmuntra samtliga medlemmar att låta BPH testa sina hundar. Hittills har totalt 10
hundar i rasen BPH testats. Det vore till stor hjälp om mentaliteten kunde kartläggas mer
tydligt genom att många fler AHT gjort ett BPH.
Att styrelsen bjudit in en föreläsare från Mentalpoolen i samband med detta årsmöte för att
föreläsa om Mentalitet hoppas vi kommer hjälpa oss på vägen att omsätta dessa strategier i
handling.
I RAS för Rat terrier har målen uppnåtts. Dock har det skett rätt stora förändringar eftersom
man kan läsa under rubriken Rasens population/avelsstruktur - Nulägesbeskrivning:
”Det finns två Rat Terrierhanar registrerade i SKK per augusti 2017, båda använda i avel med
American Hairless Terrier… Någon uppfödning av Rat Terrier förekommer ännu inte i Sverige.”
Sedan dess har flera rat terriers importerats till Sverige, en kull har fötts, och fler kullar
planeras. Flera rat terriers har visats på utställning, och 1 har gjort ett BPH. (Två Rat terriers
har även använts till outcross kullar med AHT under året).

Raskompendie

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

Media

Vår webbplats, www.raht.se sköts av webbredaktör Cherrie Granlund. Sidan får i snitt 736 besök i
månaden av i snitt 495 unika besökare, vilket är en ökning från förra året med 35%. Det visar det
ökade intresset för våra raser och verkligen glädjande.
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Nyheter och information läggs upp på Anslagstavlan på startsidan, valpar på Annonstorget,
ställningen i Årets Utställningshund, samt inlägg i Rahtbloggen.
Vi har också en oﬃciell RAHT sida på Facebook som startades förra året. Sidan följs av 198
personer, vilket visar att det är fler än klubbens medlemmar som följer den. Detta är en ökning av
antalet följare på 25%, så folk börjar upptäcka facebooksidan och den börjar bli populär.
Medlemgruppen på facebook som är kopplad till den oﬃciella sidan har också under året
förmedlat information till medlemmarna om klubbens olika evenemang och aktiviteter, samt
ställningen i Årets utställningshund.

Rasmonterkommitté

Denna kommitté har fortsatt arbetet med PR för våra raser, genom att marknadsföra raserna på
Stockholm Hundmässa och MyDOG som har många tusentals besökare. Både på MYDOG i
januari 2019, och på Stockholm Hundmässa 2019 hade vi egen monter.
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.
Kommittén såg även till att det fanns schemalagd personal och hundar till att bemanna montern,
under alla de tider som krävdes. De ordnade också med deltagandet i rasparaderna.
Inför Stockholm Hundmässa i december reviderades informationsbroschyren och trycktes upp i
fler exemplar. Inredningen till montern kompletterades men i övrigt gjordes i år inga större
förändringar.
Klubbens monter vid båda dessa tillfällen var otroligt välbesökta. Nytt för i år var att vi även kunde
visa upp rat terriers i montrarna. Folk stod och köade för att få prata med en monterpersonal och
få se och klappa en rat terrier eller AHT. Så rasmontern visade sig än en gång vara ett synnerligen
eﬀektivt sätt att marknadsföra våra fina hundar.

Aktiviteter

Sommarträﬀen hölls i augusti, och över 80 personer tog sig från när och fjärran till rasklubbens
årliga Sommarträﬀ. Även i år hölls träﬀen i Märsta-Sigtuna brukshundsklubb, och vi vill tacka för
att vi fått använda deras fina stuga och gräsplaner, samt agilityutrustning!
Nytt för i år var att vi inte tog något inträde. Ändå gick sommarträﬀen med vinst.
Många var där för första gången och ville gärna komma igen nästa år. Förutom att vi grillade,
fikade och hade trevligt tillsammans, så kunde man köpa nya kläder av de som sålde det, eller
begagnade hundkläder och hundtillbehör på klubbens loppis. Vi hade också ett lotteri med
massor med fina sponsrade priser.
Dessutom kunde man prova på dragweight med hjälp av Emma Ryberg som hade tagit med sig
många selar och kedjor i olika storlekar. Detta var ett mycket uppskattat inslag.
Vi hade också föreläsning med temat ”Konsten att ställa hund”. Föreläsare var handlern Jörgen
Lundqvist som också höll i utställningsträning senare under dagen. På så sätt fick vi både teori
och praktik.
Ringträning anordnades även för barn med hund eftersom vi vill uppmuntra till fler juniorhandlers
som tävlar med våra raser i ringen.
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Övriga händelser

Under 2019 har 1 rat terrier, och 38 american hairless terriers registrerats hos SKK.
Under året har american hairless tävlat i utställning, agility, och nosework. Även rat terriers har
tävlat på utställning.

Årets utställningshund

Tävlingen har sporrat fler till att ställa ut och oftare, och det har varit roligt och uppskattat. Här är
resultatet för 2019:
AHT-hane
1. Elly Plump's Deadly-Desoto
2. Rollo From Moldanyuk,
3. Elly Plump's Sneaky Yperite,

Karin Stiverius Lundqvist
Stefania & Andreas Tjernberg
Karin Stiverius Lundqvist

AHT-tik
1. Rubynells Anna,
1. Elly Plump's Magic-Mimmi,
3. Sarantais Carefree Carla,

Marie Rönnberg
Stefania & Andreas Tjernberg
Åsa Känngård

Rat hane
1. Rosethorn Obsidian At Rubynells,
2. Start of a Legend at Rubynells,
3. Elly Plump´s Elephant In The Room,

Jakop Granlund
Cherrie Granlund, Roger Svensson
Emma Ryberg

Rat tik
1. Elly Plump´s Let Bygones Be Bygones, Ellinor Forsberg
2. Welcome to Miami at Rubynells,
Daniel Brosius, Jakop Granlund
3. Fire Mtn Norths Sparking The Dream,
Carina Sund, Jakop Granlund
AHT-veteran
1. Skindividual Smulan

Jakop Granlund

AHT-valp
1. Sarantais Cotton Candy,
2. Rita From Moldavanyuk,
2. Rubynells Dancing Queen,
2. Rubynells Waterloo,
2. Sarantais Cracker Jack,

Åsa Känngård
Ellinor Forsberg
Max Birath
Marielle Faarinen
Emmy Engström

Rat-valp
1. Welcome To Miami At Rubynells,
Daniel Brosius, Jakop Granlund
2. Rosethorn Obsidian,
Jakop Granlund
2. Elly Plump's Let Bygones Be Bygones, Ellinor Forsberg
2. Elly Plump's Elephant In The Room,
Emma Ryberg
Årets uppfödare AHT
1. Elly Plump's
Ellinor Forsberg
2. Rubynells
Jakop & Cherrie Granlund
3. Bampiece,
Stefania & Andreas Tjernberg
Årets uppfödare Rat
1. Elly Plump's
Ellinor Forsberg
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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 2020-02-29

________________________________________
Jakop Granlund, ordförande

________________________________________
Ellinor Forsberg, vice ordförande

________________________________________
Raija Saikkonen, kassör

_________________________________________
Cherrie Granlund, sekreterare

________________________________________
Stefania Tjernberg, ledamot
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