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2015 var året, hvor bestyrelsen har brugt meget tid på at få avlsregulativet tilpasset så det kan godkendes af 
DKK, og samtidig passe ind i forhold til den Hollandske klub, der er behjælpelig med godkendelse af 
parringerne. Vi regner med at avlsregulativet bliver godkendt inden længe. Anette og Helle gør et kæmpe 
arbejde med at rådgive og vejlede medlemmerne i forhold til avlen, samt er behjælpelig med at finde en 
egnet hanhund, hvis tæveejeren ønsker det. Bestyrelsen lægger meget vægt på at vores race skal forblive 
sund og rask, og vi vil arbejde på at få en større population. Avlerdagen er kommet rigtig godt i gang, og 
denne gang havde klubben inviteret Dommer Diana Strigel fra Holland, der var meget begejstret for den høje 
standart vi har på vores hunde. Der var inviteret 46 hvalpe, og 12 forældredyr, og der mødte 23 hvalpe og 11 
forældredyr, hvor 2 af hanhundene havde taget turen fra Holland. 
 
Racen er fortsat i fremgang og der er god efterspørgsel på racen. Der blev i 2015 født 55 hvalpe, selvom der 
desværre også var en del tæver der gik tomme. På nuværende tidspunkt er der kun født 13 hvalpe, men der 
er flere kuld på vej. Der har igen været størst efterspørgsel på tæver, og igen blev der født flest hanhunde, 
hvilket også har bevirket, at der er kommet en lidt lang venteliste for tæverne. 
Racens fremgang kan klubben takke de mange familier, der åbner deres hjem for at vise denne skønne race 
frem og fortælle hvor fantastisk den er. Det sætter klubben en meget stor pris på denne gæstfrihed. Jeg får 
ofte megen ros fra de familier, der er ude og møde racen, at det er et fantastisk tilbud vi har. Denne ros vil jeg 
gerne videregive til alle der åbner jeres hjem for evt. nye Stabyejere. 
 
Medlemmerne og folk der søger en Staby, er også flittige til at bruge Klubbens Facebook side, hvor der altid er 
en venlig sjæl, der gerne vil hjælpe med f.eks. pasning af hund, eller hvis en familie ønsker at besøge en hund, 
samt reklame for diverse arrangementer der er både i klubregi, men også dem som medlemmerne selv 
arrangerer i deres område. Lise yder en stor indsats ved at følge de opslag der kommer på siden, hvor hun 
sørger for den gode tone, som der hersker i klubben. Den gode tone og det gode sammenhold er noget der 
kendetegner klubben. Når der er et arrangement bliver det bakket op af medlemmerne og der er altid et godt 
sammenhold mellem Staby-folket, når de mødes. 
 
Ved udgangen af 2015, var der ca. 170 medlemmer og i Danmark er der ca. 580 hunde, så tilgangen af hunde 
er stadig større end afgangen af hunde. 
 
Klubbladet er et af bestyrelsens kæpheste, det er svært at blive ved med at finde på indhold til bladet, så alle 
små indslag er velkommen.  
 
UHM-testen (Ung hunde mentaltest), der kommer stadig flere hunde som tager testen. Klubben betaler 
fortsat for testen og vi opfordrer stadig flere til at prøve at gå op 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 
Madsen, der med glæde fortæller om testen.  
 
Fremtiden: 
Avlen vil der stadig blive lagt kræfter i, og især i forhold til at få de Danske hanhunde avlsgodkendt vil vi 
arbejde på. De udenlandske avlere er begyndt at se mod Danmark når de skal parre tæver, så der vil blive 
brug for gode hanhunde i fremtiden. 
Et system der kan håndtere alle hundene i Danmark er også på ønskelisten, men der skal tid og kræfter til at 
implementere disse systemer.  
Til sidst vil jeg gerne takke alle i bestyrelsen for den store indsats de yder år efter år i klubben. 


