
D. 07. maj 2021 

Att. Bestyrelsen i DASK 

Jeg har følgende forslag, som jeg ønsker drøftet og taget beslutning om på kommende generalforsamling: 

1. Mentalbeskrivelse som avlsanbefaling  

2. Mentalbeskrevne hunde opnår basis+ stambog modsat ikke beskrevne hunde, der vil kunne opnå 

almindelig stambog. 

3. To årlige mentalbeskrivelser i hhv. Jylland/Sjælland forår og efterår fremadrettet, drøftelse af 

betaling. 

4. Udvikling i medlemstal grafisk afbilledet over en femårig periode sammenholdt med antal fødte 

hvalpe. 

 

Uddybet: 

1. Jeg vil gerne stille forslag om, at en gennemført Unghunde-mentalbeskrivelse fremadrettet bliver 

en avlsanbefaling for opdrætterne. Baggrunden for mit forslag er, at vores raceprofil 

(gennemsnitsresultatet af mentalbeskrevne hunde) ikke lever op til racens ønskeprofil, og at dette 

resultat ikke har forbedret sig gennem de sidste 10 år. Racen er i raceprofiIen især udfordret på de 

momenter, der omhandler visuel- og lydmæssig overraskelse og svarer ikke til den udarbejdede 

ønskeprofil. I praksis kommer dette til udtryk ved Stabyhoun, der i dagligdagen er udfordret på 

primært lydsensitivitet og visuel sensitivitet, og for nogle med udpræget gø-adfærd, ængstelighed 

eller andre adfærdsproblemer til følge. Man kan med målrettet avlsarbejde ændre racens adfærd 

over tre generationer, hvilket er hele formålet med at bruge en mentalbeskrivelse som redskab. En 

Mentalbeskrivelse er evidensbaseret, der testes på arvelige egenskaber, der er flytbare ligesom en 

races eksempelvis højde eller fysiske sundhed. DASK har gennem de seneste år udarbejdet 

ønskeprofil for racen, betalt for at hundeejere kunne få deres hunde mentalbeskrevet, investeret i 

at ut. og Claus Jeppesen er blevet uddannet mentalbeskrivere i DKK, og vi har fået arrangeret 

klubbens første egen mentalbeskrivelse. Jeg tænker, at tiden nu er kommet til, at dette arbejde og 

økonomiske investering, udmøntes i et mere struktureret arbejde med racens mentalitet startende 

med, at gøre Mentalbeskrivelsen til en avlsanbefaling. 

Når jeg stiller forslag om ”avlsanbefaling” og ikke avlsrestriktion skyldes det, at DKK over en syvårig 

periode har lavet statistik ud fra temaet ”Ansvaret tilbage til opdrætterne”, som viser, at der er 

foretaget langt flere sundhedsundersøgelser, DNA-tests og på alle måder taget ansvar for en races 

sundhed efter DKK ændrede avlsrestriktioner til avlsanbefalinger. DKK´s undersøgelse viste, at når 

man gav ansvaret for avlen tilbage til opdrætterne fremfor centralt styret i raceklubberne, så 

øgedes ansvaret for avlen, fordi opdrættere motiveres af viden og oplysning af frivillighedens vej 

fremfor krav og restriktiv styring. Dette perspektiv synes jeg taler for, at der vælges at gøre 

mentalbeskrivelsen til en anbefaling og ikke en restriktion.  

Jeg vil gerne pointere at mit forslag er, at en mentalbeskrivelse, som jeg skriver indledningsvis, skal 

være ”gennemført” men ikke med et bestemt resultat, da mentalbeskrivelsen er et redskab, der 

først og fremmest kan bruges til at forbedre arvelige egenskaber med. 

2. Jeg foreslår endvidere, at en gennemført mentalbeskrivelse er en betingelse for at kunne opnå en 

basis+ stambog modsat forældredyr uden mentalbeskrivelse, der så vil opnå en almindelig 

stambog. Formålet hermed er, at anspore flest mulige opdrættere til at lade deres avlsdyr 



mentalbeskrive, da det giver et mere retvisende billede af en race jo flere hunde, der er beskrevet, 

og dermed en pejling af vigtige fokuspunkter. 

3. I forlængelse heraf foreslår jeg, at vi fremadrettet forsøger at arrangere to årlige 

mentalbeskrivelser for racen, i Jylland om foråret og på Sjælland om efteråret. (Jeg står gerne selv i 

spidsen herfor). En Mentalbeskrivelse koster i gennemsnit 6000 kr. lidt afhængigt af bl.a 

kørselsudgifter.  

Som det er nu, refunderer DASK deltagerbetalingen for klubbens medlemmer. Hvis der 

fremadrettet skal afholdes to årlige beskrivelser, vil denne udgift fordobles, og jeg foreslår derfor 

også, at DASK fremover kun afholder halvdelen af udgifterne til mentalbeskrivelsen, og at 

hundeejeren selv afholder den anden halvdel. Dermed vil DASK´s udgifter ikke øges. Til gengæld 

giver det opdrætteren mulighed for ved salg af hvalp, at aftale at man som opdrætter refunderer 

hvalpekøberens egenbetaling ved gennemført mentalbeskrivelse, hvormed opdrætteren også 

medvirker til at motivere sine hvalpekøbere til at lade deres hvalpe mentalbeskrive uafhængigt af, 

om den skal indgå i avl. Dette har været brugt i Rottweilerklubben, Islandsk Fårehundeklubben og 

Hovawart Klubben med succes. 

4. Jeg vil gerne bede om, at der på årets GF grafisk bliver afbilledet udvikling i medlemstal over de 

senest fem år, og sammenholdt med antal fødte hvalpe, mhp. en drøftelse af medlemssituationen. 

Fastholder vi de nye hundeejere efter det første års gratis medlemskab? 

 

 

Mvh. Eva Abel 

 

 

  


