
Ejer:  Sandra Gyrn 
Kontakt: sandra@gyrn.dk 

  

Alfred er født på Samsø hos 
Samsø Stabyhouns og er en 
glad, sund, godmodig og 
aktiv dreng, der elsker tæt 
kontakt og er meget kælen.  
Han er altid positiv og er 
altid parat til leg og træning 
og er meget lærenem. Han 
elsker mennesker og især 
børn og trives godt i 
familien. Han trænes i DcHs 
lydighedsprogram, hvor vi 

også træner spor og 
søgeopgaver, som han 
elsker. Der er masser af jagt i 
ham og masser af gå-på-
mod. 
Alfred er for nylig blevet far 
til 6 fine hvalpe, og afventer 
en parring. 

ALFRED 
Reg nr: DK18521/2018    Kaldenavn: Alfred      
        

Antal hvalpe i DK: 6, afventer parring  HD: B 

Mentalbeskrevet: Ja     AD: 0 

Udstillingsresultat: Very good 2020   CDF: Fri 



Ejer: Louise Gregers-Jensen  
Kontakt:  

louise@gregers-jensen.no 

Mobil: 52233620 

Kelvin kommer fra norsk 
opdræt og er en sund og 
rask herre på 6 år. Han er en 
dejlig og hengiven 
familiehund, rolig sammen 
med familien, men er 
samtidig aktiv og elsker 
træning og turer og bare at 
være med ude sammen med 
sin familie. Han har masser af 
gå-på-mod og kan også 
være stædig, som en typisk 

staby. Han er venlig og 
kontaktsøgende overfor alle 
han møder, både voksne og 
børn og bliver aldrig træt af 
at nus og kæl. Han er robust 
psykisk og er ikke bange for 
skud/fyrværkeri. Vi har prøvet 
flere forskellige slags 
hundesport sammen, såsom 
lydighed, agility, canicross, 
nosework og schweissspor. 
De to sidstnævnte er dem, vi 

har trænet mest, og Kelvin 
har fået 2 x 1. Præmier på 20-
timers schweisssporprøve i 
Norge og har indtil videre 
fået 1. Præmie på 3-timers 
schweisssporprøve i 
Danmark. Han er desuden 
Norsk udstillingschampion.   
Han er far til 13 flotte hvalpe i 
Danmark gennem naturlig 
parring. 

ANORTOSITTS ARJEN 
Reg nr: DK17549/2020    Kaldenavn: Kelvin      
        

Antal hvalpe i DK: 13     HD: C 

Mentalbeskrevet: Ja     AD: 0 

Udstillingsresultat: Excellent 2019, N UCH  CDF: Fri 

mailto:louise@gregers-jensen.no


Ejer:  Anja Holtze 
Kontakt: Kontakt klubben for 
mere info 

Heike er 3,5 år. Han lever 
sammen med Flux Jurre og 
er meget social. Han 
kommer fra Norge og da 
Anja så ham på Sølvis 
facebook faldt hun pladask 
for han. Han er hengivende, 

sjov og  elsker at lege med 
bolde og er super god til at 
samarbejde. Han er rolig og 
opmærksom på sine 

omgivelser, men er ikke så 
glad for høje lyde. Han er 
stærk og hviler meget i sig 
selv. Han er fætter til Flux 
Jurre og oldebarn til Holtze’s 
første hold Stabyere Flux og 
Benja.
Heike har ingen hvalpe 
endnu, men er klar til at blive 
far. 

ANORTOSITTS HEIKE 
Reg nr: DK07174/2021    Kaldenavn: Heike      
        

Antal hvalpe i DK: 0, afventer parring  HD: A 

Mentalbeskrevet: Nej     AD: 0 

Udstillingsresultat: Very good 2021   CDF: Fri 



Ejer:  Julie Kühne 
Albrechtsen 
Kontakt: Kontakt klubben for 
mere info 

Er 6år. Opdrættet af Christina 
Anna Nielsen som i dag har 
kennel Ulvemosens Hunters. 
Gizmo har A i hofter og 0 i 
Albue. Og han er CDF-fri. 
Han er udstillet og er bl.a. 
champion i Danmark, Polen 
og Holland. International 
champion. Junior 
verdensvinder i 17 og 
Europavinder i 18. 
Gimzo er mentalbeskrevet. 

Han er en rolig og nem 
familiehund, som elsker 
mennesker. 
Han vil gerne arbejde for 
godbidder og har været 
brugt lidt på jagt. 
Han reagerer ikke på skud 
eller fyrværkeri. 
Gizmo er far til 19 hvalpe 
fordelt på 3 kuld.

GIZMO 
Reg nr: DK14281/2016    Kaldenavn: Gizmo      
        

Antal hvalpe i DK: 19     HD: A 

Mentalbeskrevet: Ja     AD: 0 

Udstillingsresultat: Excellent 2020 x 2  CDF: Fri 



Ejer:  Mette Hede 
Kontakt: 
mettehede_@hotmail.com 

Mobil: 53805241 

3 år han, flot type og 
størrelse korrekt. 
Er harmonisk og solid 
bygget, korrekt rektangulær.  
Har korrekt bid og velansatte 
ører og et kønt ansigt. 
Har passende flot manke og 
lige ryg, meget harmonisk 
hund. 
En charmerende ung 
hanhund med potentiale for 

rigtig gode hvalpe med den 
rigtige tæve. 
Sind; 
Arbejdsom og god jagthund 
ved mindre selskaber eller 
for enkelt skytte. God 
kontakt. Ivrig. 
Indeholder enorme mænger 
kærlighed som gerne deles 
ud til familie og venner - ikke 
mindst børn. 

💚  Goffo-Von-Hassel aka 
Balder 💙  
Gi ham en hånd!

GOFFO-V-HASSEL 
Reg nr: DK01600/2019   Kaldenavn: Balder       
       

Antal hvalpe i DK: 0    HD: A 

Mentalbeskrevet: Ja    AD: 0 

Udstillingsresultat: Very good 2021  CDF: Bærer 



Ejer:  Mette Merete 
Pedersen 
Kontakt: 
mettemerete@gmail.com 

Mobil: 29649082 

Diesel er en stor, slank og 
muskuløs hanhund på 29 
kilo, som er lige så mild og 
kærlig, som han er stor. Han 
har et meget roligt sind og er 
god til at håndtere og 
acceptere selskab af hvalpe, 
unghunde og andre hunde 
generelt – han er dog en 
smule utryg i selskab med 
mange hvalpe. Det virker 
som om, han synes de er lidt 
for utilregnelige. Han er ikke 
en dominerende han, men er 
heller ikke underdog. Han er 
en meget kærlig og 
godmodig fyr, der elsker at 
komme med alle steder, og 

som er meget nem at have 
med alle steder. Han kan lide 
at køre i bil, bus, tog og 
særligt på cykel, og er i det 
hele taget god til at omstille 
sig til nye omgivelser. Han 
har gået til 
lydighedstræning, som han 
syntes var ret kedeligt i 
længden, og til Nosework, 
som han synes rigtig godt 
om – han foretrækker dog at 
få en god gåtur med god tid 
til at snuse og lede efter 
dejlige tæver. Han er god til 
mennesker i alle aldre og er 
meget blid i sin tilgang til 
mennesker. Han går ofte 

uden snor og kommer ved 
indkald (nogle gange med 
lidt latens, hvis der er en 
dejlig tæve i nærheden). Han 
har god selvkontrol og kan 
stoppes efter han har 
påbegyndt jagt af fugle, vildt, 
katte etc. Han er god til at 
være alene hjemme, men en 
uheldig episode med massiv 
eksponering for nedfald af 
stillads har bevirket, at han 
ikke er glad for fyrværkeri og 
skud. Så kort sagt er han en 
rolig og kærlig fyr, der hviler i 
sig selv og ikke er bange for 
noget som helst ud over 
fyrværkeri og skud.

KASPER 
Reg nr: DK05238/2018   Kaldenavn: Diesel       
       

Antal hvalpe i DK: 15    HD: A 

Mentalbeskrevet: Nej    AD: 0/1 

Udstillingsresultat: Very good 2019  CDF: Fri



Ejer: Anne Grethe (Søs) 
Jørgensen  
Kontakt: 
soesjorgensen@gmail.com 

Huxley er kendetegnet ved 
at have et roligt sind, og er 
nysgerrig og interesseret i 
det, der sker omkring ham. 
Han udviser stort set i alle 
situationer et mentalt 
overskud og finder nemt ro i 
sig selv. Han har et kærligt 
og åbent sind over for både 
familien og nye mennesker – 

voksne som børn. Og så 
elsker han at få massage. 
 Huxley har aldrig haft 
problemer med at være 
alene hjemme. Og han gør 
aldrig, hvis der kommer 
besøgende eller 
forbipasserende. Men når 
han skal med familien i 
vandet og der bliver kastet 
en pind - så gør han af 
entuiasme. 
I hundeskovene kan han 
med alle hunde. 
Dominerende hanhunde kan 
han finde på at  brumme lidt 
med, men det bliver aldrig til 
mere - han ønsker ikke at 
slås, men han udstråler 
alligevel stor selvtillid og 
stamina. 

Fyrværkeri tager han pænt, 
når han er hjemme i trygge 
omgivelser. Geværskud 
reagerer han kort på, og går 
så videre. Han kan godt blive 
utryg ved særlige lyde eks. 
vis en sømpistol, men han 
afreagerer hurtigt, når han 

kommer væk fra det. 
Huxleys aktivitets niveau er 
middel. 
Han er generelt 
samarbejdsvillig og hurtigt til 
at lære nye ting. 
Men ikke for mange 
gentagelser, da han så 
begynder at kede sig, og 
bliver ufokuseret, og kan 
finde på at gå egne veje. 

Staby’ens egenrådighed har 
han bestemt også. 
Han er ikke trænet i jagt, men 
han er meget optaget af at 
bruge sin snude, og elsker at 
finde og grave efter mus og 
snuse efter gemte duftposer 
og godbidder.  
Og får han færden af en 
velduftende tæve, eller 
sporet af en hjort eller hare 
er det med at få snor på 
ham. 
 
Huxley er en rigtig dejlig 
hund og højt elsket af sin 
familie. 
 

KEENAI 
Reg nr: DK05896/2018   Kaldenavn: Huxley       
       

Antal hvalpe i DK: 8    HD: C 

Mentalbeskrevet: Nej    AD: 0 

Udstillingsresultat: Very good 2020  CDF: Fri 



Ejer:  Anja Holtze 
Kontakt: Kontakt klubben for 
mere info 

Flux Jurre er 8,5 år. Han lever 
sammen med Heike og er 
førerhunden i Holtze 
familien. 
 Han er selvsikker, bestem og 
meget lydig - en erfaren 
herre. Han kom ind i avlen 
som 7 årig og har det sidste 
år leveret 15 hvalpe og 
endnu flere er på vej. Han 
elsker at være sammen med 
andre hunde og er dygtig til 

at opdrage og lære fra sig. 
Han er skudsikker 
 og ikke bange for noget. 
Han er opsøgende og 
opmærksom på 
omgivelserne.  
Han er fætter til Heike og 
oldebarn til Holtze’s første 
hold Stabyere Flux og Benja.  

RØGILD’S FLUX JURRE 
Reg nr: DK03647/2014   Kaldenavn: Flux Jurre       
       

Antal hvalpe i DK: 15    HD: B 

Mentalbeskrevet: Nej    AD: 0 

Udstillingsresultat: Excellent, 2017.   CDF: Fri 

Very good 2021 



Ejer:  Randi Hasselgren 
Kontakt: 
randihasselgren@gmail.com 

Mobil: 61993628 

Røgild’s Yoggi Nienke 
Himme Abe til daglig kaldet 
Yoggi er en dejlig og glad 
familiehund med et rigtig 
godt temperament. Han 
reagerer ikke på tordenvejr 
eller skud. Han blev 
mentaltestet da han var 14 
måneder gammel.  
Bedste udstillingsresultat er 
fra Herning sidste efterår 
hvor han blev Nordisk Junior 
Vinder fik Excellent med CK 
og fik sit første junior CERT.  
Vi løber canicross med ham 
og har ligeledes deltaget i 
K9 Biathlon løb flere gange, 

senest i Vilhelmsborg i 
september måned. K9 
Biathlon løb er et 
forhindringsløb, hvor både 
hund og fører skal klare 
forhindringerne. 
I juli var vi på schweiss kursus 
i Gludsted Plantage 
arrangeret at Dansk 
Stabyhoun Klub. Her kunne 
vi se at Yoggi var meget 
interesseret og lærenem i 
forhold til schweiss spor. Vi 
har siden trænet det 
hjemme, så mon ikke vi skal 
til schweiss prøve med ham 
en dag. Yoggi har arveanlæg 

for både sort og brun, da 
hans mor er sort/hvid og 
hans far er brun/hvid. Ved 
parring med en tæve med 
arveanlæg for både sort og 
brun, vil der kunne komme 
hvalpe af begge farver.  
I kan læse mere om Yoggi på 
goldshines.dk eller finde 
ham på Dansk Stabyhoun 
Klubs hanhundeliste.  

RØGILD’S YOGGI NIENKE HIMME ABE 
Reg nr: DK15743/2020   Kaldenavn: Yoggi       
       

Antal hvalpe i DK: 0    HD: B 

Mentalbeskrevet: Nej    AD: 0 

Udstillingsresultat:     CDF: Fri 

Excellent CK 3.BHK R.CERT Junior CERT 

http://goldshines.dk/


Ejer:  Anitta Hansen 
Kontakt: 
bakkevej11a@gmail.com 

Mobil: 51201612 

Skønne Duplo på 8 ½ år er 
en erfaren avlshan med 
hvalpe i DK, Sverige, Norge. 
Han er en kærlig 
 familiehund, robust og fuld 
af selvtillid, én rolig sofahund 
inde, og aktiv legesyg 
vandhund ude. 
Han har en stærk psyke, og 
kan være alene hjemme 
uden problemer. 

Duplo modtager alle gæster 
med stor glæde, kram og 
nysgerrighed, og gøer´ stort 
set aldrig.

STABYWORLDS DUPLO FROST FAN LEFFE 
Reg nr: DK05666/2014   Kaldenavn: Duplo       
       

Antal hvalpe i DK: 23    HD: A 

Mentalbeskrevet: Ja    AD: 0 

Udstillingsresultat: 2 x Excellent 2019 CDF: Fri 



Ejer:  Sarah Netter  
Kontakt: 

Mobil:  

Dejlige Yksi - særlig, kærlig 
og med et helt fantastisk 
godt og velafbalanceret sind. 
Hvis man skulle beskrive Yksi 
i en nøddeskal, så ville man 
nok sige ”blid og kærligt 
legebarn”, som er ”modigt, 
velafbalanceret og friskt på 
det hele”. Formodentlig 
skulle man også tilføje at han 
vist ikke er klar over at han 
ikke er et menneske, 
eftersom han vil være med til 
at hans menneske-flok 
foretager sig: At sejle med 

sejlbåd, svingeture med 
gyngen, en tur på 
rutsjebanen, i ladcyklen, 
storbyferie med offentlig 
transport eller lange 
køreture: Yksi er frisk på det 
hele og tager det i stiv pote. 
Yksi møder nye situationer 
med nysgerrighed, overskud 
og refleksion. Han er nem at 
træne og har stor 
samarbejdslyst. Aktiv i 
træning og på tur og 
samtidig god til at finde selv 
til ro og afvente roligt hvad 

der så skal ske. Yksi er roligt i 
hjemmet og god til at være 
alene hjemme. Han er 
enormt blid, hengiven og 
åben over for mennesker 
(voksne såvel som børn) og 
lader sig håndtere af alle. 
Også i møde med andre 
hunde er han enormt blid og 
overskudsagtig og udviser 
ingen aggressivitet eller 
dominans. 

STABYWORLDS KIITOS YKSI FAN KIEK 
Reg nr: DK01148/2018   Kaldenavn: Yksi       
       

Antal hvalpe i DK: 0, afventer parring HD: B 

Mentalbeskrevet: Ja    AD: 0 

Udstillingsresultat: Excellent + good 2019  CDF: Fri 


