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GEMENSAM RASKLUBB FÖR NUMERÄRT SMÅ RASER INOM SVVK

GRAINS

Rasklubben för
Azawakh, Chart Polski, Podenco Ibicenco. Galgo Espanol,
Cirneco dell ’Etna, Sloughi, Magyar Agar & Podenco Canario

GRAINS.SE

ORDFÖRANDESPALT
Att vara ordförande i en klubb som skall representera 8 raser är inte det allra enklaste och det kommer
säkert att finnas tillfällen när man upplever att den
egna rasen eller hunden har blivit styvmoderligt behandlad. Det enklaste sättet att råda bot på detta
är att skicka en mail till styrelsen@grains.se och berätta vad som händer inom rasen, eller berätta om
den egna hunden. Medlemmarna i styrelsen representerar de flesta av raserna i GRAINS men inte alla
och ingen av oss är expert på samtliga raser så den
största tjänsten man kan göra sig själv och sin ras är
att hålla styrelsen informerad om vad som händer.

Ett sätt som vi kan göra detta gemensamt är t.ex.
att delta i de utställningar som GRAINS ordnar för
sina raser som t.ex. nu på Tånga Hed och delta i det
medlemsmöte som skall hållas på lördagen efter
Vinthundklubbens finaler. Det är ett utmärkt tillfälle
att framföra synpunkter och önskemål, men naturligtvis kan kanske inte alla vara med där så skriv
gärna en rad till styrelsen om vad ni tycker bör tas
upp till diskussion. GRAINS skall vara en klubb med
”högt i taket” så man har definitivt rätt att vara obekväm om man anser sig ha fog för det. Jag hoppas
att vi skall hitta en bra samarbetsform som gör att
alla känner sig bekväma i klubben.

Huvudsyftet med GRAINS är att underlätta för de
numerärt små raserna inom SvVK att göra sina rös- Vi ses på Tånga Hed
ter hörda och kanske i det långa loppet möjliggöra
en egen rasklubb. Det är nog en ganska unik situation att vara ordförande i en klubb som skall arbeta
för att göra sig själv överflödig, men dit är det ganska långt ännu och innan vi har kommit så långt
finns det en hel del vi kan göra tillsammans.

Vi välkomnar alla till ett medlemsmöte i
Tånga Hed den 15 juni 2013.
Vi ses i Tångahallens restaurang efter
vinthundklubbens finaler
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NYHETSBREVETS UTGIVNINGSPLAN
Datum för manusstopp och utskick av nyhetsbrev.
Manusstopp 15 augusti 2013 med utskick månadsskiftet augusti/september.
Manusstopp 5 december 2013 med utskick omkring 15 december.

MEDLEMSINFORMATION
Medlemsavgiften är 150 kr per år.
Blir du medlem efter 1 oktober gäller ditt medlemskap även det nästkommande året.
Betala in din medlemsavgift till:
Plusgiro 64 24 87-3
Bankgiro 871-0840
Skicka dina uppgifter till sekreterare@grains.se
Mailet ska innehålla namn, fullständig adress, email och din hundras/er.
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Azawakh
Ansvarig i styrelsen
Kontaktperson Susanna Thyni
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PM - 16/6 Tånga Hed GRAINS – inofficiell
Domare Nicklas Eriksson, Kennel Qirmizi
Vi reserverar oss för domarändring

cirneco dell’etna, podenco canario, podenco ibicenco, azawakh, chart polski, magyar agar och sloughi
(för galgo español se längre ned, egna klasser)
Klasser & avgifter (EJ galgo español)
Valpklass (6-9 mån) 		
Juniorklass (9-15 mån)
Öppenklass (från 15 mån)
Veteranklass (över 8 år)

120:180:180:gratis

Finns det önskemål för andra klasser, t.ex. Bruksklass, babyklass:
Hör av er till styrelsen@grains.se innan ni anmäler

GRAINS.SE

Anmälan online på www.grains.se eller skicka anmälan till
Britzyk Bell, Hälsovägen 9, 28064 Glimåkra.
Samtliga uppgifter om hund och ägare skall vara ifyllda anmälan.
Anmälan är bindande.
För sent inkommen anmälan och/eller anmälningsavgift returneras.
Tänk på vid onlineanmälan, att din anmälan inte är mottagen förrän du har fått en bekräftelse tillbaka via
e-post. Har du inte fått en bekräftelse på ett par dagar, hör av dig till britzyk@grains.se.
Telefonanmälningar och mailanmälningar mottages ej, men vi hjälper dig gärna om du är osäker.
Anmälningsavgift sätts in samtidigt med anmälan på plusgiro 64 24 87-3.
Hundens ras, registreringsnummer och namn skall anges vid betalning!
Utländska utställare kan betala på plats.
Krav för deltagande:
Vaccinationer enligt SKK:s championat- och utställningsbestämmelser.
För deltagande krävs att samtliga ägare till svensk hund är medlem i GRAINS.
För utlandsregistrerade hundar inskickas också kopia på originalstamtavlan.
Inga valpar under fyra månader får vistas på området.
Information
Förmiddagens BIR-vinnande galgo espanol samt BIR valp, BIR junior, BIR veteran går vidare till den gemensamma BIS-finalen som hålls senare på dagen efter att övriga GRAINS-raser bedömts.
Hederspriser mottages tacksamt.
Upplysningar
Britzyk Bell, e-post britzyk@grains.se eller tel 076-4046598
www.grains.se

Sista anmälnings- och betalningsdag 25/5 2013
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PM - 16/6 Tånga Hed GRAINS/GE-gruppen – inofficiell
Domare Nicklas Eriksson, Kennel Qirmizi
Vi reserverar oss för domarändring

endast galgo español

Klasser & avgifter (galgo español)
Babyvalpklass (4-6 mån)
Valpklass (6-9 mån) 		
Hanar/tikar (9-18 mån)
Hanar/tikar (15-24 mån)
Hanar/tikar (2-3 år) 		

120:120:180:180:180:-

Hanar/tikar (3-5 år) 		
Hanar/tikar (5-7 år) 		
Hanar/tikar (8-10 år) 		
Hanar/tikar (över 10 år)

180:180:120:gratis

Anmälan online på www.grains.se eller skicka anmälan till
Annika Jansson, Torp 333, 710 41 Fellingsbro.

Anmälningsavgift sätts in samtidigt med anmälan på plusgiro 64 24 87-3.
Hundens ras, registreringsnummer och namn skall anges vid betalning!
Utländska utställare kan betala på plats.
Krav för deltagande:
Vaccinationer enligt SKK:s championat- och utställningsbestämmelser.
För deltagande krävs att samtliga ägare till svensk hund är medlem i GRAINS.
För utlandsregistrerade hundar inskickas också kopia på originalstamtavlan.
Inga valpar under fyra månader får vistas på området.
Information
Förmiddagens BIR-vinnande galgo espanol samt BIR valp, BIR junior, BIR veteran går vidare till den gemensamma BIS-finalen som hålls senare på dagen efter att övriga GRAINS-raser bedömts.
Hederspriser mottages tacksamt.
Upplysningar
Annika Jansson 073-7765073 och Karin Hurtig 070-2152229
www.grains.se

Sista anmälnings- och betalningsdag 25/5 2013
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Samtliga uppgifter om hund och ägare skall vara ifyllda anmälan.
Anmälan är bindande.
För sent inkommen anmälan och/eller anmälningsavgift returneras.
Tänk på vid onlineanmälan, att din anmälan inte är mottagen förrän du har fått en bekräftelse tillbaka via
e-post. Har du inte fått en bekräftelse på ett par dagar, hör av dig till hotisle@swipnet.se.
Telefonanmälningar och mailanmälningar mottages ej, men vi hjälper dig gärna om du är osäker.
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Lure Coursing EM 2013
I år hålls Lure Coursing EM i Halbinsel Pouch i Tyskland den 22-23 juni.
För mer information kring Lure Coursing EM gå in på deras hemsida
http://www.eurocoursing2013.de/?lang=en
Så här beskriver SvVK vad Lure coursing är för något.
” Lure coursing är en tävlingsform för vinthundar. Provet ska simulera den typ av harjakt som raserna en
gång avlades fram för. Vinthundar jagar med både syn och luktsinne till skillnad från till exempel drivande
jakthundar som endast spårar upp bytet. I tävlingsformen lure coursing springer hundarna i par och jagar
en simulerad hare i form av en trasa som löper i svängar över ett stort fält. Bana är mellan 700–1 000 meter
och tävlingen är på två heat. Domarna bedömmer bland annat hundens iver, förmåga att följa, rörlighet
och uthållighet. Proven arrangeras av klubbar inom Svenska Vinthundklubben, som ansvarar för provreglerna. För att tävla i lure coursing krävs godkänd licens från Svenska Vinthundsklubben. Endast hundraser
som Svenska Vinthundsklubben har rasansvar för får delta samt basenji.”

GRAINS.SE

Startlista
Galgo Espanõl
Galgo Espanõl
Galgo Espanõl
Galgo Espanõl
Galgo Espanõl
Galgo Espanõl
Galgo Espanõl
Galgo Espanõl
Galgo Espanõl
Galgo Espanõl
Galgo Espanõl
Galgo Espanõl
Galgo Espanõl
Galgo Espanõl
Galgo Espanõl

Hane ECC
Hane 1
Hane 2
Hane 3
Hane 4
Hane 5
Hane 6
Hane Reserv
Hane Reserv
Tik 1
Tik 2
Tik 3
Tik 4
Tik 5
Tik 6

Warlock’s Regaliz
Hot Isle Basileo
Hot Isle Arsenio
Hot Isle Cebrián
Zakeya’s Mr Mistral II
Magic Blues Alvin Lee
Alcazar du Bouleau de Argente
Hot Isle Bricio
Hot Isle Cayetano
Zarandillo Querida Chamaca
Hot Isle Amalsinda
Zekaya’s Mizz Merizza
Zekaya’s Wooden Heart
Warlock’s Lucir
Hot Isle Arcelia

Sloughi
Sloughi
Sloughi

Tik 1
Tik 3
Tik 4

Tillieville Woqooyi
Tillieville Wassadou
Tillieville Xingu Lahr

Podenco Ibicenco

Hane 1

Quemh’s Bel’A Mondo

På bilden ser vi Sanna Rogersdotters Quemh’s Bel’A Mondo ”Carlos”
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Grattis till gruppfinalvinsten
Ett stort grattis till ”Gregor” och matte Trude Mathisen!
På lördagen den 29 april på utställningen i Västerås så tog Podenco Ibicencon, SE UCH NO UCH Barrongiz
Great Expectations alias Gregor hem gruppfinalen.
Ägare och uppfödare är Trude Mathisen i Jättendal. Domare var Maija Mäkinen. Det är inte så vanligt att
vi ser någon av våra raser i gruppfinalerna så det vill vi ju uppmärksamma lite extra. Men Gregor har det i
blodet.
Mamma Bambi blev BIG 1 och BIS 4 på Lilla Stockholm 2007.
Ett stort grattis till både Gregor och matte Trude.

GRAINS.SE
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EN MAGYAR I WHIPPETFLOCKEN

…eller en katt bland hermelinerna…

En berättelse om våra första år med Nòri, vår magyar agar.
Efter att ha haft whippets i 20 år så tyckte vi det skulle vara
roligt att ha en lite större vinthund. Själv har jag i hela mitt liv
velat ha saluki men det har aldrig blivit någon. På senare år har
galgon varit ett tänkbart alternativ, enligt mig, men husse…
njaä…han var väl måttligt förtjust.
Men…så en dag i december 2009, satt han vid datorn och kollade på hundar och helt plötsligt uppenbarade sig den rätta
rasen. En magyar agar. En ungersk vinthund. Han undrade om
jag visste vad det var för en ras. Det visste jag men bara till
namnet. Hade ju aldrig varken träffat eller sett någon, möjligen en bild i någon hundtidning eller så, men mer var det inte.

GRAINS.SE

Blondie och Nòri

Det var i alla fall en bild på en importerad tik från Ungern. Hon
var parad och det skulle bli den första kullen i Sverige. Även
pappan var från Ungern och båda föräldrarna fanns hos uppfödaren, kennel Mijano´s i Bullaren.
Vi tog kontakt med uppfödaren, frågade mycket, försökte läsa
om dem på nätet och så blev det en resa till Bullaren när kullen
var född. Vi hade ju ännu inte träffat någon. Hos uppfödaren
fanns det 3 stycken magyarer och det var imponerande hundar. Vänliga men ändå vaksamma och respektingivande. Så
småningom tingade vi en tik.
I februari 2010 hämtade vi vår nya lilla familjemedlem. Ja så
liten var hon kanske inte, Redan vid 3 månaders ålder var hon
stor som en whippet. Nòri, var en mycket framåt och orädd
valp. Hon gillade både folk och fä.

Blondie och Nòri

Blondie och Nòri

Dagligen fick hon springa lös i skog och mark och hon var väldigt vild och hade ett mycket stort behov av att röra sig fritt.
Rusade som en galning och man bara såg hur hon njöt av att
vara lös. Tyvärr så skadade hon sig när hon var 5 månader. Hon
sprang på en vass grangren som stack ut och hon fläkte upp
ett stort sår på ryggsidan. Det blev veterinärbesök och hon fick
stanna över natten. Hon fick dränageslangar som hon först bet
bort och hon blev rakad på motsvarande sida och fick ett stort
morfinplåster. Inte lätt att vara valp och finna sig i allt detta.
När det var så roligt att springa och plötsligt fick man inte ens
gå lös. Ja, det är livets prövningar, även för en hund.
Så småningom blev hon bra och fick springa lös igen. Men säg
den lycka som varar. Är man en magyar så gillar man att jaga
och helst då vilt. När hon väl upptäckte det så blev det begränsningar i springandet i skogen. Vi hyrde ett ridhus en timme då och då och där fick hon springa. Inte riktigt detsamma
som att vara lös i skogen men hon fick ju ändå utlopp för sin
lust att rusa i full fart, gärna med en leksak i munnen.
Även whipparna fick vid dessa tillfällen också springa i ridhuset, men inte samtidigt. Vi har bara ett fåtal gånger släppt
dem ihop i skogen men det går inte så bra. Man har hjärtat i
halsgropen hela tiden. Det är alldeles för stor storleksskillnad
på dem för att det skall vara ofarligt. Whipparna blev nästan
nermejade, inte av elakhet men av intensiteten i springandet.
Nòri väger ju nästan 3 gånger mer än en whippet.
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Faktum var att Nòri lugnade ner sig lite när hon inte fick
springa lös dagligen. Hon förväntade sig ju att springa varje
dag och när så inte blev fallet så visade det sig i att hon blev
lugnare, både på promenaderna och inomhus. Så inget ont
utan att det kan ha lite gott med sig i alla fall. Det blev lite
cykelturer då och då och så fick hon prova på LC. Behöver jag
säga vad hon tyckte om det?
När hon hade åldern inne för att ta licens så hade hon ju ingen
hund av sin egen ras att springa ihop med. Så första licensloppet sprang hon ihop med en saluki, andra med en en galgo
och tredje licensloppet med en greyhound. Hon klarade alla
tre loppen utan vidare.
Första LC provet blev det internationella i Kode i september
2011. Hon sprang ju ensam men fick en slutpoäng på 95,75
poäng. En domare gav henne 100 poäng i båda loppen. Han
hade aldrig sett något liknande och var helt lyrisk. Han sa att
en dröm hade gått i uppfyllelse. Han hade fått se det ultimata lure coursingloppet. Husse som var där själv med Nòri var
överlycklig och det lyckoruset varade länge.
I oktober hade VKLC Klubbmästerskap och Nóri vann där också. Vilken hund!

GRAINS.SE

Vi smidde planer på att rabiesvaccinera våra hundar för att
kunna låta Nòri tävla utomlands där det finns fler magyarer.
EM skulle ju dessutom gå i Ungern 2012. Rasens hemland. Hur
lockande lät inte det?
Ödet ville dock annorlunda. Den 12 november 2011, var hon
lös i skogen med husse och hon var borta i några minuter. När
hon kom tillbaka var hon halt på höger bak och ville inte stödja på benet. Jag fick ta bilen och åka och hämta dem i skogen.
Det blev en tur till det enda helgöppna djursjukhuset i närheten. Hon blev röntgad men veterinären kunde inte se något
konstigt förutom något litet på tassen, som var svullen. En annan veterinär skulle kolla på plåtarna på måndag ifall ifall.
Ja det blev sen många och långa turer till veterinären. Det visade sig att ena tån var rejält stukad. Nästan i en vecka hoppade hon på tre ben. Sen blev det bandage för att hålla ihop
tårna som spretade. Ibland blev hon galen och bet och slet i
sitt bandagerade ben. Hon kom åt även med krage på. Kanske
kliade det bara eller också gjorde det ont. Hon haltade mindre
i alla fall.

Nòri har koll på läget

Efter 6 veckor hade inte mycket hänt. Veterinären blev sjuk
och vi hade bara telefonkontakt. Hon hade nu fått 4 omgångar Remadyl och hon var då och då bättre men med hennes
energi så var hon tvungen att få ut den på något vis och det
blev genom att rusa runt inomhus. Det fick hon naturligtvis
inte men innan man fått stopp på ”räserhunden” så hade det ju
blivit några rundor. Hörnsoffan användes som velodrom och
vår yngsta whippet var inte sen med att hjälpa till att springa
hon också.
Efter 10 veckor bytte vi veterinär. Nya röntgenbilder togs och
jämfördes med de gamla och tassen var mycket sämre. Hon
fick injektioner och så fick hon gå i vattentrask, vilket hon
skulle göra varje vecka. Ganska snart insåg veterinären att det
måste göras något mer och hon blev i februari 2012 remitterad till Strömsholm och veterinär Lennart Sjöström. En duktig veterinär som helst inte tar bort några tår, speciellt inte på
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vinthundar. Men väl där så kom chockbeskedet att den ena
tån måste amputeras. Hon fick stanna kvar och en ledsen husse fick åka ensam hem de 21 milen. Ingen rolig resa!
Vad hade hänt om vi åkt till Strömsholm direkt? Hade det gått
att rädda tån då? Ja, det tror jag i alla fall.
8 månader senare är Nòri fortfarande inte bra. Hon har gått i
koppel sen operationen och har först nu i höst fått springa lite
lös i en inhägnad på ca 500 kvm. Hon gick i vattentrask hos
veterinären i våras några gånger, men det blev jättedyrt. Med
bilresa fram och tillbaka skulle det kosta oss ca 700 :- i veckan,
och vem vet hur länge hon skulle behöva hålla på. Har rehab
på Nòris försäkring, men eftersom hon inte brutit tån så ersätts
ingen rehab!!!!!!!
För att stärka upp tassen så fick vi köpa en luftmadrass som
hon skulle stå på varje dag, helst flera gånger. Då skulle man
putta lite på henne så att hon fick jobba lite för att hålla balansen. Det gjorde vi ganska länge i alla fall. Så småningom
fick hon gå långa promenader i koppel så det blev ca 1 mil om
dagen.

GRAINS.SE

Nòri i full fart på lc banan

Nòri har långsamt blivit lite bättre och haltat allt mindre.
I mitten av oktober var vi på MH test med Nòri och Vanessa, vår
yngsta whippet.
Då blev det en del lösspringande, dels under leken och även
vid jaktbytet. Jag vill lova att Nòri sprang. Oj vad hon dundrade
fram. Hjälp tänkte jag, hur skall det gå med tassen. Olyckligtvis
så blev hon trampad på tassen av husse som precis skulle släppa den helvilda hunden på jaktbytet. Höger baktass, naturligtvis. Hon blev hur som helst väldigt halt efter detta äventyr.
Roligt att ha MH testat hundarna var det i alla fall.
Två dagar efter blev det veterinärbesök igen och nu skall hon
ta det lugnt en tid så tassen får vila och läka. Sen får vi se tiden
an.
Förhoppningsvis skall det gå att ställa ut henne igen. Hon
har ju 3 cert från junior/ unghundsklass så hon har inte blivit champion än, men vem vet, det kanske hon kan bli någon
gång i framtiden. Vacker är hon i alla fall.

Nòri fångar trasan

Att hon skulle kunna springa på LC prov igen är däremot ett
stort frågetecken. Kan hon bara få gå lös lite då och då så får
man väl vara nöjd. Frågan är om hon själv blir nöjd av det.
Hennes väl och ve får ju gå i första hand. Som sällskapshund
fungerar hon ju väldigt fint och trivs bra i sin whippetflock,
som består av 5 whippetflickor mellan 1 och 10 år. Hon vet sin
plats i den hierarkin.
Ja, det var lite om hur det är att leva med en magyar. En trogen
hund som värnar om sin familj. En hund med mycket motor
och väldig styrka. En hund med bra mycket mer vakt i sig än en
whippet men också en mycket kärvänlig hund med ett hjärta
av guld och en väldigt lång tunga!
Vid tangetbordet, matte Elisabeth
Granskat av husse Claes-Göran
Vill du läsa mer…
http://belara.bloggplatsen.se

Nòri & Vanessa
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Nòri med ”dödad” trasa
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Husse och Nòri med alla klubbmästerskapspriser
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PODENCONYTT!
Här kommer en liten komprimerad information om arbetet som skett inom Podencogruppen fram tills nu.
Är ni intresserade av att delta eller har frågor om något så kontakta oss gärna.

Domarkonferensen
Podencogruppen har varit aktiv sedan september 2012. Det första vi fick ta itu med var domarkonferensen som Svenska Vinthundklubben anordnat. Konferensen hölls den 28 oktober och var ett utbildningstillfälle för domarna på flera olika vinthundsraser samt våra urhundar från grupp 5 som finns inom SvVK.

GRAINS.SE

Podencogruppen lyckades trots den korta tid vi hade att samla ihop oss på, att ställa upp med Sveriges 2 Podenco Canario,
WW-11 SE UCH Galán de Canera de Mouclem och Paloma de Canera de Mouclem och 7 st Podenco Ibicenco. De PI som deltog
var Snouts Neil Young, Ronsehill’s Hybrida Blanchefleur, SE V-11 SE UCH Charo de la Sierra de Avila, INT CH NORD CH SE UCH
Necronomicon Nefertari, Quemh’s Bel’a Mondo, Rosenhill’s Kordesrose-Belami och Pantoja. Inför domarkonferensen så sattes
även domarkompendium ihop för Podenco Ibicenco och Podenco Canario som snart ska finnas för försäljning hos SKK.

Både människor och djur fick göra nya spännande bekantskaper. Fotog Annica Kroon.

Stockholms Hundmässa 2012
På grund utav tidsbristen så var det inte genomförbart att anordna med en rasmonter för våra podencos men vi planerar för en
monter till detta års Stockholm Hundmässa. Däremot så kunde man få se Podenco Canario under vissa tider både på lördagen
och söndagen i Cirneco dell’Etnas rasmonter. Ett stort tack till Cirnecogruppen som lät oss vara med på ett hörn. Vi stod bredvid faraomontern så det blev många frågor vad som skiljer våra tre raser åt. På grund av det eländiga vädret så uteblev många
svenska utställare. Vi inbjöd även intresserade på en enkel fika en av dagarna.
För att få ha en monter i år, december 2013, så måste den vara bemannad alla dagarna under utställningens öppettider med
hundar. Det innebär att vi måste ha många hundar så att vi kan lösa av varandra. Det är ett ypperligt tillfälle att visa upp våra
raser och roligt för man får träffa så mycket folk med samma intressen som en själv. Det behövs också folk som sätter upp och
tar ner montern så det är ett rätt så stort arbete, men roligt. Vi måste börja planera tidigt. Om ni är intresserade så kontakta Eva
Averin eller Sanna Rogersdotter som ansvarar för rasmontern i år.
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Motioner
Till årsmötet i mars så lämnade vi in två motioner som styrelsen i GRAINS nu ska arbeta vidare med. Motionerna handlade om
att våra raser ska benämnas med korrekt namn, dvs jakthundar av urhundstyp och inte vinthundar från Medelhavet samt att
samtliga rasklubbars årsavgifter administreras centralt av SvVK.
Ni kan läsa motionerna i sin helhet här på hemsidan.
http://www.grains.se/blog/motioner-2013/

Hemsidan
Som ni nu kan se så har Podencogruppen fått en egen hemsida. Arbetet kommer fortgå med den så kom gärna med ris och ros
så att vi kan förbättra den. Det är första gången som vi arbetar med Wordpress så det finns en hel del att förbättra och utveckla.
Har ni kunskap i Wordpress så dela gärna med er av det till oss. Webmaster för vår sida är Eva Averin.
http://www.grains.se/podenco/

RAS
Nu är det dags att revidera RAS. För det arbetet så kommer vi att behöva hjälp av alla er ägare med Podenco ibicenco så ta för
vana att då och då kolla av hemsidan. Vi kommer fortlöpande att lägga upp information där kring RAS.

Arbetsgruppen

GRAINS utställning i Tånga Hed 16/6
Glöm inte bort att anmäla er till vår egen utställning i Tånga Hed. Det är en historisk händelse eftersom det är den allra första i
GRAINS regi och ett bra tillfälle för oss alla att träffas och lära känna varandra och att återknyta gamla bekantskaper.
För mer information se hemsidan.
http://www.grains.se/utstallningskalender-2013/

Bild från domarkonferensen. Foto Mia Sandgren.
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De som arbetar aktivt just nu inom arbetsgruppen för podencos är Lena Larsson (Podenco ibicenco) som även är sekreterare
för GRAINS, Eva Averin (Podenco canario) som är sammankallande för Podencogruppen och ledamot i GRAINS, Annica Kroon
(Podenco ibicenco) suppleant i GRAINS, Sanna Rogersdotter (Podenco ibicenco) som är sammankallande i valberedningen för
GRAINS och Marie Richaud (Podenco ibicenco). Som ni ser så är vi väl representerade i GRAINS även fast vi är en numerärt liten
grupp. Eva Averin och Lena Larsson har även gått en kurs i föreningsteknik som hölls av SvVK den 21 april.

