
D. 17. juni er der 
generalforsamling i Dansk 
Stabyhoun Klub. Da jeg er et 
menneske der ikke kan lade være 
med at engagere mig og ind 
imellem har haft forslag til 
ændringer omkring den 
nuværende bestyrelses arbejde, 
har jeg bestemt mig for at tage 
konsekvensen heraf og selv stille 
op til bestyrelsen i DASK, og vil 
derfor gerne fortælle lidt om min 
baggrund og drivkraft. 
Jeg er 46 år, og har haft 
forskellige hunderacer gennem 
mere end 25 år.  
Min passion omkring hunde er 
både opdræt af stabyhouns og 
træning af hund. Jeg deltager 
gerne i tre internationale 
udstillinger årligt, både for at få 
kompetente øjne på mine hunde 
men også fordi det er en god 
lejlighed til at møde andre 
stabyejere og drøfte vores 
hunderace, men min interesse 

ligger primært i træningen og samarbejdet med mine hunde. Det er vigtigt for mig at være opmærksom 
på, at stabyen er en jagt- og familiehund og ikke kun en smuk udstillingshund, og i mit avlsarbejde går 
jeg hellere på kompromis med en lidt for lang snude, for mange sorte pletter end med stabyens 
robusthed. Når jeg sælger hvalpe stiller jeg krav om at hvalpekøberne er aktive med deres nye hvalp - 
det behøver ikke være i jagtsammenhæng men kan ligeså vel være via løbeture, rallytræning, 
sporarbejde eller anden hundesport. Jeg har selv: 
• Opdrætter- og lovpligtigt hundeholderuddannelse i DKK 
• DKK Hvalpe- og familiehundeinstruktøruddannelse 
• Jagt-klikkerudd. i Canis-regi  
• Kursus i "stand med fuglehund" via Hunters Limited. 
• Diverse kurser i empowerment, platformstræning, nosework og schweisskurser 

I mit professionelle arbejdsliv har jeg gennem 20 år haft lederstillinger i både offentligt og privat regi i 
forskellige behandlings- og døgninstitutioner og de sidste 8 år været selvstændig psykoterapeut med 6-
7 ansatte pædagoger, fængselsbetjente og familieterapeuter i min virksomhed. 

Mit overordnede fokuspunkt i et eventuelt bestyrelsesarbejde i DASK vil være at arbejde for: 

• Åben kommunikation i positiv tone og god dialog med medlemmerne 
• Synlig ledelse 
• Systematiseret samarbejde mellem avlsråd og opdrættere i DASK 
• Stabyens fysiske og ikke mindst mentale sundhed 

Som menigt medlem af DASK kan jeg kun forsøge at gøre en forskel ved at ytre mine meninger, men 
hvis nogen af jer der læser med har samme visioner som jeg og ønske om at jeg skal lægge kræfter i 
bestyrelsesarbejde , håber jeg, at I vil bakke mig op og stemme på mig ved kommende general 

forsamling .... og ellers så fortsætter jeg med at kæmpe for det jeg tror på alligevel 😊 
Kh. Eva 
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