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Gode relationer hen over landegrænser
af Søs Christina Savage

OPDRÆTTERHJØRNET

I en race så lille som vores, hvor vi 
bl.a. løbende har brug for at benyt-
te hanhunde fra udlandet, er det 
internationale samarbejde utrolig 
vigtigt. Det har specielt stor betydning 
for opdrættere, som regelmæssigt 
indsender parringsanmodninger der 
skal behandles i samarbejde med 
vores kollegaer i udlandet. Derfor jeg 
var både spændt og begejstret, da jeg 
loggede på det virtuelle møde med 
alle vores søsterklubber d. 21. novem-
ber 2021.

Det var den Hollandske klub for racen, 
NVSW, som bød velkommen til re- 
præsentanter fra Danmark, Finland, 
Norge, Sverige, USA og England. 
Mødet begyndte med en kort intro-
duktion fra alle klubberne, og her 
var der bl.a. store forskelle at se i det 
antal kuld og hvalpe, der blev født i 
2021; kun 3 kuld i for eksempel Norge, 
10 i Finland, sammenlignet med 12 i 
Nordamerika og 15 i Danmark. 

Det er altid spændende og lærerigt at 
høre fra raceklubberne rundt om-
kring i Europa og Nordamerika; deres 
ambitioner omkring avl, hvor de ser 
de største udfordringer i forhold til 
racens sundhed og adfærd, og forslag 
til hvordan vi kan styrke samarbejdet 
hen over landegrænserne. 

Avl og sundhed var et af de helt store 
emner på mødet – specielt i forhold til 
indrapportering af sygdomme i racen. 
Det er nemlig et af de områder, hvor 
avlsudvalgene i klubberne forsøger 
at gøre en vigtig forskel, i forhold til 
at undgå parring, hvor den samme 
sygdom figurerer i både tæven og 
hanhundens linjer. 

Men hvor meget ved vi egentlig? Er det 
’alle’ sygdomme der bliver indrap- 
porteret, eller er der muligvis pro- 
blemer som vi ikke er opmærksomme 
på endnu?  Det er noget alle lande  
gerne vil fokusere på fremadrettet. 
Derfor blev det vedtaget, at vi sam-
men udarbejder et sundheds-

spørgeskema som Stabyhounejere vil 
blive inviteret til at svare på. Informa- 
tionen kan derefter blive registreret 
i ZooEasy, som er den internationa-
le database for racen. Derved kan 
avlsudvalgene i alle landeforhåbentlig 
holde endnu bedre øje med sund- 
heden i racen, og ’spotte’ eventuelle 
nye udfordringer.  

På mødet blev der derudover ivrigt 
diskuteret en række forskellige emner; 
fra DNA-tests, til import og eksport 
af hvalpe, og racens jagtegenskaber. 
Derudover fortalte NVSW, at der lige 
nu undersøges om et outcross projekt 
skal iværksættes. Det venter vi natur-
ligvis spændt på at høre mere om. 

Helt overordnet var det et positivt og 
spændende møde, som fremover vil 
blive afholdt virtuelt 3 gange årligt. 
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