
Formandens beretning 2020 

Siden jeg skrev sidste beretning, har Danmark, ja hele verden været et andet sted at 

bo i. Det har selvfølgelig også kunnet mærkes i vores klub.  

 

Avlerdagen 

2020 avlerdagen måtte vi jo aflyse pga Covid 19 og forsamlingsforbudet. 

 

Nordic Meeting 

Forberedelserne til afholdelse af Nordic Meeting 2021 blev sat på pauseknap, idet 

mødet blev udsat til sidste weekend i maj 2022. 

Samme tidspunkt og sted og heldigvis har vores foredragsholdere sat kryds i 

kalenderen, så vi stadigvæk kan tilbyde en spændene weekend. 

 

Gf og stabytræf 

Efter flere udsættelser lykkes det os den 4.juli at afholde åres GF, dog på corona 

venlig vis med afstand og begrænset deltagelse til GF. Der var stillet et par forslag, bla 

fra bestyrelsen omkring vedtægtsændringer, som blev vedtaget, og senere godkendt 

hos Dansk Kennel Klub. Øvrige blev drøftet under evt. 

Foreningen var vært ved frokost. Et nyt tiltag som kom ud fra corona situationen. 

 

Udvalg 

Tilbage i juli 2019 blev I medlemmer adspurgt om evt. deltagelse i udvalg. Flere 
udvalg opstod andre udvidet. Det var dejligt at se den opbakning, der var omkring 
dette. 
2020 har virkelig båret frugt af dette arbejde. 
Især aktivitetsudvalget har virkelig søsat en masse events, trods det at de har måttet 
arbejde mod corona.  
Aktivitetsudvalget rækker dog hånden ud efter medlemmer fra Jylland og Fyn så 
sidder du med en masse energi, du vil bruge i dette udvalg så tøv ikke med at sende 
en besked til os. 
Avlsudvalget har fået flere medlemmer og flere tiltag er gjort, flere kommer. 
Alle udvalg har et bestyrelsesmedlem som ansvarlig, og der refereres på 
bestyrelsesmøderne til et punkt ”Nyt fra udvalgene”  
 
Her vil jeg indskyde en tak til alle som er med til at give bestyrelsen flere hænder at 

arbejde med. 

 
Blad 
 
Maibritt kom med et tilbud om at opsætte og redigere vores layout på bladet. Det tog 
vi imod med kyshånd og jeg tror alle kan sige, det er et virkelig flot blad, vi nu kan 
sende. 
Der bliver brugt mange resurser på at få lavet indhold til bladet så kan I bidrage med 
en artikel, så er I bestemt meget velkommen. 
Det virker som om vores hjælp om billeder bliver hørt, når vi sender et opråb om nye 
billeder. Tak til alle som bidrager. 



 
 
Hjemmesiden 
 
Vi har fået webmastere som har nærstuderet vores hjemmeside. Der kom et nyt layout 
på vej fra vores hjemmesideudbyder. Vi valgte at beholde ”de gamle farver” men i nyt 
design. 
Hjemmesiden opdateres løbende så finder du en fejl, så håber vi du retter 
henvendelse, så vi kan få det rettet. 
 
Facebook og Instagram 
 
Tak til Jeanne som tilbød at være ny administrator af disse sociale medier. 
Jeanne sørger for der holdes en sober tone. Hun modtager meget gerne billeder, som 
kan bruges til de forskellige opslag, hun laver for klubbens aktiviteter. 
 
 
Udstilling. 

Der blev virkelig holdt øje med hvilke restriktioner vi ville være underlagt, da vi sidste 

lørdag i august havde sat alle sejl ind på at kunne afholde vores Specialudstilling i 

Munkebo. Det lykkes med overblik over hvor mange, der var på pladsen at afholde 

dagen i fint udstillingsvejr. Der var mindre udstillere end årene før, men det tænker vi 

var en udledning af Corona og situationen.  

Vi havde snakket om i bestyrelsen om vi skulle tilbyde endnu en udstilling, hvis det var 

muligt i oktober/november. Vi spurte jer og der var opbakning bag dette. Dog måtte vi 

aflyse i sidste øjeblik, da vores dommer måtte aflyse pga look down i Nordjylland. Det 

var ikke muligt med så kort varsel, at finde en ny dommer.  

 

Hvalpekuld 

I 2020 var et lidt bedre hvalpe år end 2019. Vi fik 14 hvalpekuld registreret med 93 

hvalpe i alt.  

Det er stadigvæk opdrætter selv, som skal afsætte sine hvalpe. Klubben understøtter 
opdrætterne med annoncering på klubbens hjemmeside, hvis opdrætter ønsker dette.  
 
Der efterspørges mere og mere på vores danske hanhunde fra udlandet. Der kom 

igen en del nye hanhunde på hanhundelisten. Det er rigtig dejligt og giver flere 

kombinationsmuligheder med kun danske forældre. Dog er det nødvendigt for vores 

races fremtid, at tæverne stadigvæk bliver parret med hanhunde uden for Danmark, 

så vi i fremtiden kan tilbyde mange flere forskellige blodlinjer opdrættet i Danmark. 

Hvis ikke vi gør det, så kan vi låse os selv fast på for lille en population i Danmark. 

Også på hvalpesiden var covid 19 en meget væsentlig medspiller til at avlsudvalget 

var på overarbejde. Rigtig mange havde godkendelser med hanhunde fra udlandet og 

måtte søge på danske hanhunde i stedet, hvis de ville have et kuld hvalpe, da 

rejseaktiviteten til udlandet jo blev med væsentlige restriktioner. 

Efterspørgslen har I sikkert alle hørt om var meget stor på vores race og i det hele 

taget på hvalpe. 

 



 

 

Fremtiden 

Så længe vi har en medspiller som corona og det der sker i Danmark og hele verden, 

så er det svært at pejle sig ind på hvornår vores hverdag bliver normal igen, hvis den 

bliver det. 

 

I klubregi håber jeg 

- at vi husker at uden vores opdrættere så er der ikke en fremtid for vores race.                

Avlsarbejdet vil altid være fundamentet i klubben. 

- at vi fortsætter med at bygge vores population af Stabyhoun op i Danmark på sunde 

og velfungerende hunde. 

- at vi ikke går på kompromis med det arbejde, klubben er bygget på fra starten. 

- at vi kan fortsætte med de mange tiltag der er kommet i udvalgene. 


