Formandens beretning 2016
Bestyrelsen har i 2016, lagt en del kræfter i at få optimeret folder, blanketter m.m., fordi vi ser en positiv
udvikling i klubben med mere aktivitet. Efterspørgslen på racen, er i kraftig fremgang, hvor der både via mail og
telefon er mange samtaler om racen og den egenskaber. Vi prøver hele tiden på at få arbejdsgangene
smidiggjort, så al tiden ikke går med at besvare mails, men så vi kan bruge tiden på klubbens kerneopgaver. Der
er kommet rigtigt mange gode input fra nogle af de dialoger, der har foregået på Facebook, og nogle af ideerne
er allerede blevet gjort til virkelighed. Arbejdet i bestyrelsen, der er afhængig af frivillig arbejdskraft, fungerer
helt optimalt blandt de 5 medlemmer, der sidder i bestyrelsen. Vi supplere hinanden rigtig godt, og vi kommer
rigtig godt rundt om de forskellige emner, der er på dagsorden, da vi har forskellige indgangsvinkler til racen.
Bestyrelsen værdsætter den åbne dialog, men det er vigtigt at de rigtige kanaler bliver brugt som
kommunikationsform, i forhold til det budskab der ønskes kommunikeret, samt at den gode og positive tone
bliver holdt. Her skal Lise Glindvad der som medlem yder en stor indsats for klubben, have en stor tak for at hun
er med til at den gode tone bliver holdt på klubbens Facebookside.
Vi har fået skabt en rigtig god dialog med den Hollandske klub, som vi er meget afhængig af i forbindelse med
avlen. Det har været et langt og sejt træk at få denne kommunikation op og stå, da dialogen ikke altid er særligt
åben i den Hollandske klub og der har været udskiftninger på bestyrelsesposterne. At kommunikationen fungerer
i forhold til Holland, er altafgørende, hvis der skal være et godt samarbejde mellem jer danske opdrættere og
avlsrådgiverne i klubben, da det oftest er den Hollandske klub, der sidder med viden om evt. sygdomme i forhold
til en parring. Anette og Helle der i dag sidder med avlsrådgivningen i klubben og hjælper opdrætterne, lægger et
stort arbejde i at være behjælpelige med at finde den rigtige kombination. De yder en meget stor service for
opdrætterne - lige fra at finde hanhunden til at tjekke indavl og sygdomme, men også hvis der opstår
komplikationer i forbindelse med parringen, så er de altid klar til at hjælpe når en frustreret opdrætter ringer på
alle tider af døgnet.
I november 2016 var DASK inviteret til Holland til deres Fokkersdag (avlerdag). Fra bestyrelsen deltog Helle,
Anette og Birgit. Vi så rigtig mange dejlige hunde. Det var især hanhundene som vakte vores interesse, men også
deres afkom blev grundigt studeret, og der blev taget flittige notater. Dagen sluttede med, at vi alle 3 havde en
uformel snak med den Hollandske bestyrelse om klubbernes værdier og avlsrestriktioner. Der blev drøftet
mentaltest, som desværre ikke er noget der bliver brugt i Holland. Der blev også drøftet fotografering af albuer,
som lige nu ikke er et avlskrav i Holland, men et af de store ønsker fra ”DASK’ side. Det ses, at hanhunde bliver
spærret i Holland på grund af albueproblemer, så vi håber der er flere opdrætter, der får taget billederne i
Holland. Den manglende fotografering af albuer hos hanhundene i Holland, er også en af grundene til at der ikke
udstedes så mange stambøger med den gyldne pote her i Danmark, da de Hollandske hanhunde ikke opfylder
vores avlsrestriktioner og det vi som specialklubben stiller, men opfylder DKK’s.
Hollænderne fortalte os om deres store kortlægning vedr. hjernesygdommen CDF ”Cerebral Dysfunction”, som i
dag er et avlskrav i Holland. Status skal være kendt på hunden, og derfor skal vi kende status på de danske
hunde, hvis de ønsker en parring i Holland.
2016 var også det år, hvor klubben snart kan få sin egen specialdommer i Danmark. Bestyrelsen har sagt ja til at
Lene Johannesen, der i dag er DKK dommer, påbegyndte sin uddannelse som specialdommer for Stabyhoun.
Lene Johannesen, var med bestyrelsesmedlemmerne i Holland, og bestyrelsen havde gennem vores kontakter i
Holland arrangeret, at hun på Fokkersdag kunne være med i ringen, hvor hundene blev bedømt.
Til avlerdagen havde klubben igen inviteret dommer Diana Striegel fra Holland, der også i år var begejstret for
den høje standard, som vi har på vores hunde. Hun var ikke alene i ringen, da klubben havde sendt en invitation
til Dansk Kennel Klub om, at hvis der var nogle de danske dommer, der havde lyst til at deltage for at lære mere
om racen, så var de velkommen. Der var 3 dommere der takkede ja til tilbuddet og Diana gav dem en grundig
introduktion af racen. Der var inviteret 38 hvalpe, og 10 forældredyr, og der mødte 22 hunde op, og igen i år var
der hanhundeejere, der havde tage turen fra Holland for at deltage i arrangementet. Helle og Anette lægger et
kæmpe arbejde i at få avler dagen stablet på benene, og planlægningen starter mindst et halvt år før afholdelse
af arrangementet.

Bestyrelsen igangsatte i 2016 også arbejdet med at få arrangeret en specialudstilling for racen og Louise som har
arbejdet med projektet, har snart en færdig skabelon til at få skudt en specialudstilling i gang, dog mangler hun
involvering fra jer medlemmer. Bestyrelsen ønsker, at der vil være nogle ildsjæle blandt vores medlemmer, der
ville arbejde med et emne - enten i samarbejde med nogle bestyrelsesmedlemmer, eller som et arbejdede
udvalg, og her kunne en specialudstilling være et emne.
En mentaltest i klubregi så også sin spæde start i 2016, og er et af de emner som Bente arbejder videre med.
Men her vil det også være afhængigt af medlemmernes involvering for at få et sådan arrangement stablet på
bene. Klubben betaler fortsat for mentaltester og vi opfordrer stadig flere til at prøve at stille deres hund til
testen, så klubben kan få flere informationer i forhold til det mentale i racen. Er man i tvivl om, hvad det
indebærer, så kontakt Bente, der med glæde fortæller om testen.
2016, var et fantastisk år i forhold til antal fødte hvalpe, der kom 81 hvalpe, og det er en fremgang på 25 – 30% i
forhold til de tidligere år. Efterspørgslen på racen er dog steget mere end fremgangen af hvalpe, hvilket har
bevirket at vi har en ret lang venteliste. I forbindelse med formidlingen af hvalpe, har der været udfordringer i
form af at køberne ikke melder tilbage af forskellige årsager, og de udsætter at få hvalp, så det har ind i mellem
været noget af et puslespil at få lagt. Det har vi drøftet og fået ændret på procedurerne, så vi håber med de nye
tiltage at det skulle blive lettere at administrere og at der vil være flere i bestyrelsen, der kan formidle hvalpe.
Når jeg som formand er til møde med formænd fra andre specialklubber, er de meget imponeret over det flotte
medlemsantal vi har i klubben, i forhold til hvor lille racen er. Jeg tænker det er et udtryk for at medlemmerne
bakker op om klubben og det som bestyrelsen gør for racen. Vi ser også altid et flot fremmøde ved de
arrangementer der bliver lavet.
Fremtiden:
Bestyrelsen vil arbejde videre med de arrangementer, der blev startet i 2016, om en specialudstilling og
mentaltest i klubregi. Ved at få mentaltesten i klubregi håber vi på, at der vil komme betydelig flere og få deres
hunde beskrevet. Den mentale sundhed betyder meget for bestyrelsen.
Bestyrelsen har også igangsat et nyt initiativet, da der er kommet flere nye opdrætter. Opdrætterne vil hvis de
ønsker det og det er muligt, få besøg af en af bestyrelsesmedlemmerne når de har et kuld hvalpe. Formålet med
besøget er, opdrætteren vil kunne få hjælp og sparring hvis de har nogle spørgsmål, samt at få den gode dialog
med opdrætteren i forhold til opdrættet af hvalpekuldet.
Et andet ønske er også mere medlemsinvolvering i projekterne, men også at medlemmerne selv kommer med
ideer, som de ønsker at arbejde med, for bestyrelsen kan ikke favne alt alene. For at få mere involvering fra
medlemmerne, vil vi afprøve de forskellige kommunikationskanaler, for at se hvor det er mest givtig.
Til sidst vil jeg gerne takke alle i bestyrelsen for den store indsats de yder år efter år i klubben og det fantastiske
samarbejde der er, og konstruktive diskussioner der har været igennem året på møderne.

