
 

 

Kære avlere, kære Stabyhoun ejere. 
 

I inviteres hermed til avlerdag i Dansk Stabyhoun Klub 2021 
 
Lørdag d. 29.05.21 
Starttidspunkt kl. 10:00  
Sted:  Hundestjernen Munkebo, Smedeløkken 24, 5330 Munkebo 
 
Avlerdagen i 2020 blev aflyst pga COVID 19. 
Vi håber vi kan afholde både sidste år og dette års avlerdag.  
 
Der inviteres de kuld der er født fra:   1. maj 2018 til 30.april 2019 – RING 1 
Der inviteres de kuld der er født fra:   1. maj 2019 til 30. april 2020 – RING 2 

 
Dommere bliver Henrik Søeborg og Annette Bystrup 
Da det er to årgange avlerdag har vi inviteret to dommere, så der vil blive to bedømmelses ringe, med hver deres 
ringpersonale. 
 
Vi kender jo området i Munkebo fra vores udstillinger og der er mulighed for at de to ringe bliver placeret fra 
hinanden. 
 
Begge forældredyr bliver inviteret. En del tæver er parret i Holland og fædrene fra disse kuld vil også blive inviteret 
til at deltage.  
Det er ikke altid at begge forældre kan være til stede, men uanset om forældredyrene er repræsenteret eller ej, 
så kan man, ved at sammenligne et kuld, få en fornemmelse af, hvor vi avlsmæssigt er på vej hen med vores 
fantastiske race.  
 
Vi håber, at rigtig mange af jer kan komme til denne fantastiske dag, med mulighed for en bedømmelse af jeres 
unge stabyhoun sammen med kuld-søskende og forældredyr. 
Vi håber, at også tæve og hanhundeejere vil bakke op om dette arrangement og muligheden for at se deres opdræt 
blive bedømt samlet. 
 
Det vil koste 50,- kr. pr hund, at blive bedømt på avlerdagen - beløbet betales kontant på dagen. Eller mulighed 
for MobilPay 
 
Start række følgen på dagen vil være det ældste kuld først og fremdeles og med det yngste kuld sidst. Gældende 
for Ring 1 og Ring 2 hver for sig. Så er det afhængigt af hvor mange der melder til fra hvert kuld, hvornår det 
præcise tidspunkt er for jeres hund. Mere præcist kan det ikke siges, før vi har de endelige tilmeldinger. 
I er selvfølgelig velkommen til at være der hele dagen, men det er ikke nødvendigt.  
 
Katalog bliver sendt på mail ca. 10 dage før. 
 
Avlerdagen afholdes udendørs. Der er toiletforhold. 
 
Det er en god ide, at deltage i ringtræning, inden man skal udstille/fremvise jeres hund. 
Vedhæftet den mail du har fået er der DASK´s aktivitetsudvalgs tilbud om ringtræning forskellige steder i landet. 
 
Når I tilmelder jer pr. mail, så er det vigtigt, at I tilmelder jer med det RING nummer jeres hund hører til, jeres 

hunds stambogs-nummer og hundens stambogsnavn. Skriv ringnummer, navn og stambogs-nummeret 
i mailens ”emne”. 
Alt dette gør vores administration af tilmeldingerne meget nemmere. 
 
Tilmelding kan ske til bestyrelsen på anette@stabyhoun.dk senest 28. april 2021.  
 
Hvis der på tidspunktet for afholdelse af arrangementet er restriktioner vi ikke kan overholde bliver arrangementet 
aflyst.  
Skulle det blive aflyst, vil vi orientere jer alle via mail og på vores hjemmeside.  
 
 
Mange hilsner 
Bestyrelsen i DASK 

mailto:anette@stabyhoun.dk

