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Extra Styrelsemöte  
 
Svenska Slovenský Kopovklubben 2015-07-23 
 
Närvarande: Sören, Carola, Henrik, Glenn, Mattias, Daniel, Johan 
Ej närvarande: Anders och Jocke 
Sekreterare: Daniel        
 
Extra styrelsemöte med anledning av den uppkomna diskussionen kring parningen mellan 
Paris och Affe 
 
Bakgrund: 
Eva Torffvit (kennel Rantafej) parade i år SE19127/2015 Paris Z Prievrany med 
SE33759/2010 Affe. Ett missförstånd uppstod då troligen i diskussionen med Avelsrådet och 
kullen annonserades ut som rekommenderad av Klubben. I ett brev 6 juli påpekade då 
styrelsen att ingen rekommendation av kullen kunde ske då Paris saknade tillräckliga meriter. 
I ett svar den 16 juli opponerar sig Eva mot detta beslut och anser att parningen borde kunna 
bli rekommenderad. Med anledning av detta brev och Evas argument valde styrelsen att 
återigen behandla ärendet. 
 
Diskussion kring parningen: 
Paris har i hemlandet genomfört ett avelsprov för vildsvin (Skusky Duricov) med mycket 
höga betyg. Detta prov är den typ av jaktprov som krävs för att ingå i deras avelsbas. Paris 
har däremot inga utställningsmeriter. Hon har ett bettfel samt en amputerad tå (en 
vildsvinsskada) så hon har inte ställts ut. Dock ska det gå att få ett veterinärintyg på 
jaktskadan och därigenom få den att inte påverka bedömningen. När Eva ansökte om 
rekommendation av parningen mellan Asta och Dexter, då sökte Glenn om dispens hos SKK 
för utställningsmeriten vilket då gick igenom. Detta har dock inte gjorts på parningen mellan 
Paris och Affe. På grund av att Paris därför saknar utställningsmeriter kan klubben inte 
rekommendera parningen. Samma bedömning gjorde styrelsen när Christian Uggla ville få 
sin parning rekommenderad.  
 
Till protokollet vill styrelsen dock påpeka att detta troligen är en mycket bra parning med 
hundar som kommer jaga bra. 
 
Ytterligare noteringar: 
Sören föreslog att för att undvika den här typen av situationer i framtiden ska uppfödare som 
vill ha sina kullar rekommenderade inkomma med en formell ansökan (eventuellt via 
formulär på hemsidan) så styrelsen kan ta ett formellt beslut och dokumentera detta i ett 
mötesprotokoll. Styrelsen biföll detta förslag. 
 
Henrik ringer Anders för att gemensamt formulera styrelsens beslut till Eva.  




