
Formandens beretning om bestyrelsens arbejde i året der gik  

Generalforsamling i Dansk Stabyhoun Klub 12. juni. 2022  

 

 
Et lille blik tilbage på året der gik 

Ved sidste års generalforsamling blev jeg og flere medlemmer af den siddende bestyrelse vist den tillid 

at blive stemt ind i bestyrelsen. På daværende tidspunkt havde vi på ingen måde forestillet os et år, 

som det, der er gået. 

 

Efter en turbulent start, der endte med en omorganisering blandt bestyrelsesmedlemmerne, blev 

bestyrelsen for DASK fastsat. Den nye bestyrelse påtog sig opgaven med gåpåmod og en tro på, at vi 

nok skulle klare det. I dag synes jeg, vi kan se tilbage på året med stolthed og sige, at vi gjorde det.  

 

 

Fokus for bestyrelsen har i det forgangne år været  

 

at vi som minimum ville fastholde og gerne øge antallet af medlemmer 

at vi ville arbejde for korte svartider fra klub til medlemmer  

at vi ville arbejde for vidensdeling 

at vi i bestyrelsen har et positivt samarbejde med struktur på opgaverne  

at oprettes systemer for gennemskuelighed og tracking af forretningen DASK 

at oprette procedurer for de forskellige opgaver i bestyrelsen 

 

Det synes jeg er lykkedes. 

Som en helt ny og helt grøn bestyrelse, startede vi helt forfra.  

Det tog tid. Meget tid.  

Alt var nyt og ikke alt lige gennemskueligt.  

 

Vi besluttede derfor hurtigt,  

At der skulle etableres et godt og positivt samarbejde i bestyrelsen med fokus og struktur på 

opgaverne  

At der skulle oprettes systemer for gennemskuelighed og tracking af forretningen DASK 

At der lå og stadig ligger arbejdsopgaver i det forberedende arbejde. Det arbejde, der skal til 

for at skabe nye muligheder for DASKs medlemmer og for racen Stabyhoun.  

 

Kommunikation  
I det forgangne år er der blevet fokuseret på den gode kommunikation, som altid skal holdes snarlig, 

venlig og informativ. Vi satte os det mål, at der som udgangspunkt maks må gå 4 dage, før en 

henvendelse til klubben bliver besvaret. Det er for langt de fleste henvendelser lykkedes. 

 

Det er vigtigt for bestyrelsen, at medlemmerne føler sig inkluderet og orienteret om processen.  

Der er blevet arbejdet på en standardisering af de breve og formularer, der sendes ud i forbindelse 

med parringsanmodninger/reservationer, samt til ejere, der søger optagelse af deres hanhunde på 

hanhundelisten.  



På hjemmesiden er mange tekster blevet redigeret og flere er under udarbejdelse – bl.a. en FAQ om 

Stabyen med uddybende tekst om Stabyens særlige karakter.  

 

Via 2 webinarer, et fysisk foredrag, 5 teamsmøder med 1-2-1 coaching af tæveejere, der er nye i avl, 

guide i brug af ZooEasy, via informative artikler i DASK bladet, synes jeg, at vi er kommet godt i gang 

med vidensdeling, og jeg ser frem til meget mere af samme slags.  

 

 

Udvalgene  

Avlsudvalget 
Avlsudvalget har udarbejdet et arbejdskema, der sikrer ensartet og objektiv behandling af 

parringsanmodninger. Dette arbejdsskema  betyder i dag, at alle medlemmer i avlsudvalget kan 

behandle en parringsanmodning, hvad der i sidste ende giver flere hænder til opgaven. På denne vis 

sikrer vi, ud over kortere svartider, at der ikke er habilitetsudfordringer ved behandling af sager. 

 

Avlsudvalget har siden generalforsamlingen i 2021 behandlet 19 parringsanmodninger på danske 

tæver med en gennemsnitlig behandlingstid på 25 dage, hvad jeg synes er ret flot – disse tal dækker 

over parringer med både danske og udenlandske hanhunde. Af de 19 har 4 tæveejere spurgt klubben 

om hjælp til at finde en mulig hanhund. Disse tæveejere er blevet taget i hånden, så at sige, og er blevet 

vejledt i brugen af ZooEasy, og en fra udvalget har taget en snak om tæveejerens ønsker og arbejdet 

derudfra. Dette resulterede i fundet af en lille håndfuld hanhunde, og i sidste ende har tæveejeren valgt 

sin kandidat.  

 

Ud over at tage hånd om parringsanmodninger, ønske nye hanhunde velkommen på hanhundelisten, 

sige pænt farvel og tak for indsatsen til hanhunde, der tages af listen, arbejder avlsudvalget ligeledes 

med planlægningen af to store begivenheder i efteråret, hvor DASK er vært.  

 

Den ene er Nordic Meeting i slutningen af oktober, som er et nordisk netværksmøde for Stabyfolk, der 

interesserer sig for opdræt i en eller anden form. I år har vi valgt, at alle, der har en interesse indenfor 

avl, skal være velkomne. 

 

Det andet store arrangement er klubbens nye unghundeshow d. 8. oktober, hvor alle Stabyhounkuld 

med DKK-stamtavle vil blive inviteret med deres forældre. Som noget nyt bliver det her muligt at opnå 

en avlsvurdering på din hund.  

Inviterede er kuld, der er født i tidsrummet 1/5-2018 -30/4-2021 – 288 unge hunde fordelt på 42 

kuld. 

Avlsudvalget arbejder på, at denne dag, udover at være et hyggeligt gensyn med opdrætter og 

kuldsøskende, også er oplysende og informativ – med forskellige små nye tiltag for dagen.  

 

 
Internationalt samarbejde 
Bestyrelsen har indledt et internationalt samarbejde med henblik på registrering af racens fysiske 

sundhed. DASK har ikke grund til at tro, at vores race er hverken mere eller mindre sund end andre 

hunderacer, men kun ved at starte en årlig tracking, kan vi rent faktisk udtale os om det. Derfor 

udsendte bestyrelsen her i maj måned et spørgeskema til klubbens medlemmer for at kortlægge dette.   

 

Diversitetsgruppen under avlsudvalget har i samarbejde med internationale kontakter fundet frem til 

en række hunde med sjældnere brugte linier – dvs. hunde med høj genetisk værdi. Ejerne af disse 



hunde er ved at blive lokaliseret og kontaktes med henblik på at få nogle af disse hunde i avl. Indtil 

videre er ejerne af 2 danske hunde blevet kontaktet. Begge er positive omkring ideen. Så nu må vi se, 

om vi ser afkom efter disse 2 hunde. Vi krydser fingre. 

 

Kommunikationsudvalget 
Bestyrelsen er forfattere til en stor del af de tekster, der er blevet skrevet til vores alles klubblad. 

Bladet har siden Maibritt for et par år siden tilbød sin hjælp med opsætning og redigering fået et 

kæmpe løft – men det skal ikke være nogen hemmelighed, at det ville være skønt, hvis der kom mange 

flere fantastiske, sjove, spændende og interessante beretninger fra medlemmernes hånd. Det er en 

udfordring hver gang, der skal udgives et blad, så KOM FRISK med dine historier – træningsråd, 
jagtoplevelser – gode eller dårlige - videregiv dine gode råd, beret din rejsehistorie, fortæl hvordan du 

fik din hvalp renlig i en håndevending. Ingen historier er for små.  

 

Facebookgruppen for klubbens medlemmer fik et tiltag i form af små fotokonkurrencer. Desværre har 

det vist sig en alt for stor opgave at skaffe en sponsorpræmie til hver måned, hvorfor denne aktivitet 

pt. er sat i bero.  

 

Aktivitetsudvalget 
Aktivitetsudvalgets vigtigste opgave er at skabe muligheder for networking og træningsmuligheder for 

de aktive Stabyejere. Udvalget sætter primært introduktionskurser op, hvor hund og ejer sammen kan 

snuse til en fælles leg. Gennem det sidste år har der været en række arrangementer – eks. ringtræning, 

schweisssporstræning, feltsøg, jagttræning, Nosework m.m. 

Træning med racefæller styrker fællesskabsfølelsen, og networking med andre ejere af samme race er 

en vigtig kilde til vidensdeling og sparring. Udvalget vil fortsætte med arbejdet for at aktiviteter for 

Stabyejere geografisk dækkes bredere, og målet er, at medlemmer i alle landsdele vil blive tilbudt 

aktiviteter til fælles sjov og leg. 

 

Udstillingsudvalget 
Klubbens udstillingsudvalg blev sat på noget af en udfordring, da udvalget på ganske kort tid skulle 

overtage klubbens specialudstilling i Munkebo. Bag kulisserne i en udstilling ligger der en masse 

arbejde i at kende udstillingsregler, at kunne navigere i DKK-hundeweb, skaffe sponsorater, arrangere 

dommere, ringpersonale og meget meget mere. Udstillingen blev, trods uforudset skydning tæt på, en 

succes. Men af læring bliver man klogere – og der er aftalt ”skydningsfridag” på datoen 27. aug. 2022, 

hvor næste specialudstilling er ved at blive arrangeret.  

 

Udvalget er i samarbejde med Kooikerklubben i gang med at arrangere en større udstilling for de 

hollandske racer.  

 
Jagt- og prøveudvalget 
Som formand for en jagthunderace, der trods den ikke er den hyppigste jagthund at se på en jagt, 

stadig er og bliver en jagthund, glæder det mig overordentligt, at der er kommet gang i klubbens jagt- 

og prøveudvalg. Med en flot stand på jagt- og outdoormessen i Odense 1-3 april, tiltrak standen og de 

repræsenterede hunde sig stor opmærksomhed fra mange interesserede. Dette er en god og 

uvurderlig reklame for vores race.  

 

Udvalget har med sin nyligt udgivne artikel i to dele øget vores forståelse for vores races brug og 

hundenes fysiske og mentale behov – uagtet om de bruges på jagt eller ej. Denne artikel har høstet 

overordentligt megen ros.   



 

Jagt- og prøveudvalget vil fremover arbejde for at skabe flere jagtrelaterede muligheder for stabyejere 

f.eks. via prøver og mulighed for at opnå et championat. 

 

Mentalbeskrivelsesudvalget 

I januar lancerede bestyrelsen et nyt udvalg, der skal fokusere på vores Stabyhouns mentale 

egenskaber. Udvalget vil via data arbejde på at sætte fokus på racens stærke og svage sider for på sigt 

via avlsarbejdet at forsøge at styrke de egenskaber, hvor racen er udfordret.  

 

Derudover ønsker udvalget, i samarbejde med danske opdrættere og danske hundeejere, at indlede et 
internationalt samarbejde og en vidensdeling til de øvrige Stabyhounklubber.  

 

Kasserer 
For at øge kundepleje samt for at lette, strukturere og sikre sporbarhed i DASKs regnskaber, har 

klubbens kasserer taget det elektroniske regnskabssystem Dinero i brug. Alle indbetalinger kvitteres 

med en personlig mail og en faktura på indbetaling.  

Nye medlemmer bydes hjerteligt velkommen, et tillykke med deres nye hund, samt sidste udgave af 

DASK-bladet.  

 

Via et fantastisk samarbejde mellem klubbens kommunikationsansvarlige og kasserer har en flot 

markedsføring bl.a. gjort, at klubben nu har hele 272 medlemmer, hvoraf 39 er familiemedlemskaber. 

 

 

Tak for jer  
Herefter vil jeg gerne reflektere lidt over jer medlemmer – os alle sammen – Stabyejere.  

I er godt klar over, at vi har noget helt specielt her – ikke?  

Jeg mener, og det er også, hvad jeg hører ude i byen, at vi har noget ganske særligt.  

 

Den hjælpsomhed, vi yder hinanden i Stabyfamilien – den omsorg der udvises, hvor vi står til rådighed 

for hinanden, når det eks. kniber med pasning af en hund eller to, den stemning, der er at finde på de 

fælles gåture, samværet på udstillingerne, hvor det ikke kun gælder at vippe hinanden af pinden, men 

hvor man oprigtigt glædes over hinanden resultater - det er unikt. 

 

Det varmer mit Staby-hjerte og giver mig en tro på, at vi i fællesskab kan skabe verdens bedste 

specialraceklub. 

MEN: For at skabe denne klub mangler vi hænder fra medlemmer, der kan og vil bidrage til klubbens 

liv. Vi mangler flere engagererede medlemmer i udvalgene mm. Derfor kære medlemmer - spørg IKKE 

KUN hvad Dansk Stabyhoun Klub kan gøre for dig – Spørg OGSÅ hvad du kan gøre for Dansk 

Stabyhoun Klub. 

 

Slutteligt vil jeg gerne rette en kæmpe tak til alle jer, der har støttet op om klubbens arbejde med 

rosende ord og skulderklap – det betyder meget – og det varmer. 

Ligeledes vil jeg gerne rette en kæmpe kæmpe tak til de ”skjulte talenter” – dem der tilbyder deres 

hjælp og ekspertise:  

Jan, Louise og Kathrine i avlsudvalget 

Kathrine og Maibritt i kommunikationsudvalget 



Louise i aktivitetsudvalget 

Kathrine og Sheena i udstillingsudvalget 

Eva i mentalbeskrivelsesudvalget 

Sandra, der ikke er i udvalg, men som tilbyder sin ekspertise på sports kurser for vores hunde. 

Julie, der heller ikke er i udvalg, men som deler ud af sin store viden omkring udstillinger og 

ringtræning på kurser for stabyejere  

Louise, der trådte til med sin store erfaring i at arrangere specialudstillingen og beredvilligt 

stod klar med gode råd og vejledning til udstillingsudvalget. 

 

Til sidst vil jeg også gerne sige et stort tak til klubbens desværre afgående næstformand og klubbens 
ansvarlige for kommunikation – Jeanne Wirenfeldt Johannesen. 

Det er med stor sorg, at jeg må se i øjnene, at Jeanne fremadrettet ikke længere ønsker at sidde i 

bestyrelsen grundet tab af sin dejlige hund. Det er fuldt forståeligt – men et kæmpe tab for os.  Du har 

været en stjerne – Jeanne. Jeg har sagt det mange gange og siger det gerne igen – en uvurderlig hjælp 

og sparringspartner. Af hjertet tak for dig og din tid.  

 

 

På vegne af bestyrelsen for Dansk Stabyhoun Klub 

Kira Meyhoff-Madsen 

Formand 


