
 

 

Ref. af medlemsmødet d. 15.11.2008 i Korsør 

Medborgerhus. 
 

 
 

1.  
Velkomst  

Formanden – Kaj Klysner bød velkommen til den lille gruppe på 13 
medlemmer, som havde trodset vejr og vind og for mange lang 

transporttid – dejligt at se – selvom en større interesse for denne form 
for mødeaktivitet jo altid er ønskelig. 

 
2. 

Manglende udtalelser fra dyrlæger i.f.m. HD/AD 

fotograferinger 
Div. erfaringer blev beskrevet af de tilstedeværende og bl.a . blev det 

nævnt, at man som ejer var blevet udelukket fra tilstedeværelse ved 
selve fotograferingen, samt at visse dyrlæger udtalte sig delvist om 

resultatet af fotograferingen. De fleste havde oplevet at de ikke fik 
nogen udtalelse overhovedet. 

På denne baggrund blev det besluttet, at bestyrelsen skulle forespørge 
DKK ang. den officielle procedure i.f.m. fotografering – f.eks. : får 

dyrlægen billedmaterialet retur og kan vedkommende kommentere 
dette efterfølgende overfor ejeren? 

Der blev stillet spørgsmål til den tyske bedømmelsesform og 
umiddelbart lader det til, at den er anderledes på visse punkter. Dog 

skal FCI` s protokol følges uanset hvor. 
 

Generelt virker det som om, at der i Danmark bedømmes noget 

hårdere – set i.f.t. f.eks. andre nordiske lande. 
Samlet set er det vigtigt, at alle fotograferingsresultater indsendes, da 

det ellers ikke er muligt at vurdere hvor langt vi reelt er kommet. 
Et andet spørgsmål/forslag gik på, hvorfor klubben ikke stiller krav 

om, at alle der f.eks. skal bedømmes i åben kl. på en udstilling – skal 
være avlsgodkendt i.f.t. HD/AD krav? 

 
Ensretning af HD/AD bedømmelser i blad og på hj. side. 

For at gøre disse beskrivelser, f.eks. på hvalpeanvisningen, mere 
forståelige især overfor hvalpekøbere og nye hundeejere generelt, 

blev løsningsmodeller drøftet og der var enighed om, at 
forældredyrernes HD indeks samt bedømmelsessted skulle være 

obligatoriske krav udover de alm. oplysninger om HD/AD status. 
I den forbindelse skulle der etableres en permanent 

”oversættelsesrubrik” til blad og hj. side, således at muligheden for at 

forstå de forskellige betegnelser er til stede, hvor den skal bruges. 
 

 



Moral blandt opdrættere 

 
Under dette både vigtige og interessante og desværre aktuelle emne, 

blev der givet talrige eksempler på manglende moral hos specifikke 
opdrættere. 

Det tilbagevendende spørgsmål var: hvordan opretholdes en god 
moral? 

Her var flere forslag, såsom at lave en form for etiske 
retningslinier/gode råd til nye hvalpekøbere, som bl.a. kunne 

indeholde råd om at besøge så mange opdrættere/kenneler som 
muligt for at få et optimalt billede af hunde og opdrætter.  

Ikke accepterer negativ omtale af andre opdrættere. 
Udover dette skulle der være et link til DKK`s etiske regelsæt. 

Disse retningslinier skulle sættes permanent på klubbens hjemmeside. 
 

3.  

Spørgsmål til bestyrelsen 
Her blev der bl.a. stillet spørgsmål omkring en opdatering af 

udstillingsreglerne, som altid er bagpå tilmeldingsblanketterne i 
bladet. Det drejede sig specifikt om vaccinationskrav, hvor der max 

må gå 4 år imellem. 
Også procedurer omkring im/export af hunde, samt vaccinations krav 

i.f.m. udstilling i Tyskland blev berørt. 
 

4. 
Evt. – på dette tidspunkt, var klokken blevet tæt på 16 og der var 

almen stemning for at sætte punktum for en god og interessant dag – 
hvilket formanden gjorde ved at sige alle en stor tak for fremmødet og 

ønske god hjemrejse. 
 

ref.  

 
Jesper Thode 


