
 
 Hvordan fungere hvalpeformidlingen?  
 
Hvalpeformidlingen er det sted, hvor klubbens hvalpe kan bliver afsat. Opdrætter der ønsker deres hvalpe 
formidlet igennem klubben, skal hurtigst muligt efter fødslen melde ind hvor mange hvalpe de ønsker at 
klubben skal formidle. Bestyrelsen anbefaler at klubbens opdrætter afsætter flest muligt af hvalpene 
gennem formidlingen hvor rigtig mange køber bliver skrevet op på klubbens venteliste. 
 
Når hvalpekøber ønsker at købe eller hører om racen kontakter de hvalpeformidlingen. Kontakten til 
klubben kan ske pr. telefon, men der kommer også en del mails. Formidlingen hører om køberens ønsker 
og fortæller om racen. Hvis køberne ikke kender racen opfordre vi altid til at tage ud til klubbens 
besøgsfamilier for at møde og se racen i virkeligheden. Såfremt der er tvivl om det skal være en hanhund 
eller tæve opfordres de til at besøge 2 besøgsfamilier, så de kan opleve både en hanhund og en tæve.  
 
Besøgsfamilierne findes på klubbens hjemmeside. For at blive besøgsfamilie, skal de der ønsker det, via 
klubbens hjemmeside udfyldes formularen for at kommet på listen for besøgsfamilier. 
 
Såfremt køberen ønsker at komme på ventelisten til en hvalp, skal de udfylde ansøgning om hvalp, der 
findes på klubbens hjemmeside. Der er den del oplysninger og spørgsmål som skal udfyldes. 
 
Hvalpekøberne kontaktes i den rækkefølge de er blevet skrevet op, og hvis det passer ind i forhold til 
tidspunktet de har ønsket at få hvalp, dvs. at dem der har været skrevet op længst, bliver først kontaktet. 
Nogle takker ja til tilbuddet om hvalpen, men andre af forskellige årsager takke nej til tilbuddet. Såfremt 
der takkes nej, beholder de pladsen de havde på ventelisten, dvs. at man ikke kommer bagerst i køen og 
bliver kontaktet igen næste gang der kommer hvalpe.  
 
Hvis hvalpekøberen har et specielt krav til en hvalp, prøver formidlingen så godt det er muligt at opfylde 
køberens ønske, men købere med specielle ønsker, må som regel også være indstillet på at ventetiden kan 
være længere end normal. Det er ikke muligt at komme foran i køen, ved at ønske hvalp fra en avler som 
man ved skal have hvalpe inden for kort tid, så må man vente til næste gang avleren skal have hvalpe.  
Hvalpekøberne er altid velkommen til at kontakte hvalpeformidlingen for at få oplyst hvilket nummer de er 
på ventelisten. Opdrætteren er ligeledes velkomne, til at forhører sig om der er nogle skrevet op på listen.  
 
På klubbens hjemme side bliver der løbende opdateret når der kommer et nyt kuld hvalpe. Står du på 
venteliste til en Stabyhoun hvalp skal du være klar over der somme tider kan være mange der takker nej til 
hvalpe, så det kan ske, at dem som er kommet næsten sidst på listen får tilbudt en hvalp efter kort tids 
venten.  
Så er du skrevet op til hvalp, kan det gå hurtigt, men det kan også gå lidt langsomt, men husk en Stabyhoun 
hvalp er værd at vente på!!!  
 

I skal også huske det aller, aller vigtigste er, at der bliver svaret tilbage på de henvendelser DASK sender til 

jer og at der bliver svaret tilbage så hurtigt som muligt – også bare hvis I gerne vil have betænkningstid. 


