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Bestyrelsen ønsker at det nye år vil tegne sig lige så godt som det forgangne,
som vi husker for mange spændende konkurencer og flotte udstillinger.
Alt det kan I læse meget mere om inde i bladet.
Året der kommer vil åbne for nye tiltag som har hensigt at inspirere jer, og
måske også lokke nye medlemmer til!
Som så mange gange før opfordrer vi jer medlemmer til at sende stort og
småt til redaktionen om jeres hunde og oplevelser i de begivenheder som I
deltager i. Husk det er jeres blad og jeres hunde det drejer sig om!
Vi håber at så mange som muligt vil deltage i vores generalforsamling.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

FORSIDEFOTO:
ZTP-IGP II - SPR II - DK06098/2014
Black Ballerina Freya (Black Ballerina
Cayenne x Index vom Hellerwald)
Opdrætter og ejer: Maria Edlefsen 7755 Bedsted Thy

ANNONCER:
Dobermann Forever
Galleri Belle Carpet
Hundesprog
Tranekærets Foder & Hundeudstyr

DEADLINE
For modtagelse af artikler og annoncer til næste blad, er den 5. April 2020.
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HVAD KOSTER DET?
MEDLEMSKONTINGENT

For et kalenderår:
Enkeltmedlemsskab Kr. 450,00
Parmedlemsskab:
Kr. 550,00
Pr. 1/7, resten af året til halv pris.
For udenlandske medlemmer tillægges
Kr. 50,00 pr. år til dækning af forsendelsesomkostninger.

Kontingent:

Indbetales på kontonr.: 9570 0001317784
Alle andre indbetalinger bedes indbetalt
på kontonr.: 9570 0008148120.
SWIFT-BIC: DABADKKK
IBAN: DK2530000008148120
Kontingent og andet betales via hjemmesiden.

ANNONCEPRISER I BLADET:

Annonce Medlemmer Ikke medlemmer
Størrelse
Pris
Pris
1/1 side
Kr. 500,00
Kr. 700,00
1/2 side
Kr. 275,00
Kr. 375,00
1/4 side
Kr. 150,00
Kr. 225,00
1/8 side
Kr. 100,00
Kr. 150,00
4xRubrik
Kr. 200,00
Kr. 325,00
Priserne er per blad. Rabat ved tegning af flere
annoncer. Indhent tilbud hos annoncekonsulenten. Gratis logo el. lign på hjemmesiden.

UDSTILLINGSGEBYRER:

1. Hund
Kr. 385,00
2. Hunde
Kr. 310,00 (Pr. hund)
3. Hunde efterflg.
Kr. 260,00 (Pr. hund)
4. Baby/Hvalpeklasse Kr. 260,00 (Pr. hvalp)
2 Deadline + 100,00
ON-Line tilmelding til alle udstillinger
kan foretages via: www.hundeweb.dk

PRØVEAFHOLDELSE:
DKKs registreringsgebyr:
Pr. deltager
Kr. 34,00
DELTAGERGEBYRER:

BP.B - BP. BH
Kr. 210,00
IGPH -1-2-3
Kr. 210,00
IGP-V
Kr. 260,00
IGP 1-2-3
Kr. 260,00
IFH V
Kr. 260,00
IFH 1-2
Kr. 260,00
IGP FH
Kr. 350,00
FPR 1-2-3
Kr. 210,00
UPR 1-2-3
Kr. 210,00
SPR 1-2-3
Kr. 210,00
STPR 1-2-3
Kr. 210,00
GPR 1-2-3
Kr. 260,00
AD/ UHP
Kr. 210,00
AEP
Kr. 350,00
ZTP pris beregnes efter antal deltagere mm.
Husk!! Ved mesterskaber kan der forekomme
forhøjede gebyrer.

KLUBARTIKLER:

Klubemblem
Kr. 5,00
Klubemblem (Guld nål) Kr. 20,00
Rødt, hvidt stofmærke Kr. 30,00
Klistermærke
Kr. 10,00
Kan bestilles ved henvendelse til kasserer
Hans Jørn Bentsen på e-mail:
kasserer@danskdobermannklub.dk

BESTYRELSE
Formand:
Maria Edlefsen - Stenkærsvej 8 - 7755 Bedsted Thy
Telefon: 23 44 85 19 e-mail: formand@danskdobermannklub.dk
Næstformand og Brugshundeansvarlig:
Pierre Lundahl - Tistrupvej 3 - 6862 Tistrup
Telefon: 22 66 11 17 e-mail: brugshundeansvarlig@danskdobermannklub.dk
Avlsansvarlig:
Hanne Lundahl - Tistrupvej 3 - 6862 Tistrup
Telefon: 22 66 11 19 e-mail: avlsansvarlig@danskdobermannklub.dk
Kasserer:
Hans Jørn Bentsen - Skovledetvej 13 - Agersted - 9330 Dronninglund
Telefon: 30 55 55 40 e-mail: kasserer@danskdobermannklub.dk
Sekretær:
Karin Hoberg - Søndersøvej 35 - 8240 Risskov
Telefon: 42 74 03 34 (efter kl. 18.00)
e-mail: sekretaer@danskdobermannklub.dk
Bestyrelsesmedlem/sponsoransvarlig:
Steffie Seidelmann - Søparken 121 - 6230 Rødekro
Telefon: 25 71 19 59
E-mail: sponsoransvarlig@danskdobermannklub.dk
Bestyrelsesmedlem:
Lars Christian Andersen - Stenkærsvej 8 - 7755 Bedsted Thy
Telefon: 23 72 51 11 · E-mail: larschristianandersen@hotmail.dk

ANNONCEKONSULENT:
Annoncekonsulent: Steffie Seidelmann
Telefon: 25 71 19 59 · E-mail: steffieseidelmann@gmail.com

REDAKTION:
Ansvarshavende DDKs formand - Alt materiale til bladet sendes til:
Blad editor: A & D Kaarsberg - editor@danskdobermannklub.dk

HJEMMESIDE:
Ansvarshavende DDKs formand
www.danskdobermannklub.dk
Webmaster:
Johnny Løffgreen - Nordre Pakhusvej 55 - 3600 Frederikssund
Telefon: 24 888 400 · e-mail: webmaster@danskdobermannklub.dk

TRÆNINGSPLADSER:
Gr. 2 Gribskov:
Formand: Louise Jensen-Agerkilde
Gøgevænget 29 - 4050 Skibby
Telefon: 20 32 89 15 · e-mail: agerkilde@gmail.com
Gr. 4 Storstrøm
Formand: Søren Wærum
Kirkevejen 56, 4930 Maribo 		
Telefon: 50 37 41 09 e-mail swaerum@hotmail.com
Gr. 5 Thy:
Formand: Maria Edlefsen - Stenkærsvej 8 - 7755 Bedsted Thy
Telefon: 23 44 85 19 · e-mail: m.edlefsen69@gmail.com
Gr. 15 Nørresundby:
Formand: Diana Bentsen - Skovledetvej 13 - Agersted 9330 Dronninglund - Telefon: 40 75 67 78
grusholm@privat.dk

3

Politihunde
Kilde: Vibeke Mølgård Nielsen

I forbindelse med Schæferhundeklubben for Danmarks 100 års jubilæum, blev jeg forespurgt, om
udfærdigelse af en artikel omhandlende politihunden i Danmark ud fra den betragtning, at dansk
politi har anvendt schæferhunden, som deres primære hunderace i deres patruljehunde arbejde.
I den forbindelse skal det nævnes, at jeg ikke længere arbejder, som politipatruljehundefører og
det skrevne er baseret på egne erfaringer og oplevelser gennem ca. 22 år, som patruljehundefører
og IPO hundefører.
Politiassistent, Vibeke Mølgård Nielsen

Politihunde – verdens bedste arbejde!
... Fortsat fra sidste nummer
Hvordan foregår træningen?
Hundeførerne skal selv træne deres hunde til daglig.
Træningen foregår både i tjenestetiden og når man
har fri. Ofte knyttes en ny hundefører sammen med en
ældre erfaren hundefører, der ved hvorledes hunden
skal trænes med masser af delmål frem til det endelige
mål – en brugbar patruljehund.
Alle politiets hundeførere gennemgår løbende uddannelse på det Nationale Politihunde Center. Her har man
samlet alt uddannelse under et tag og det er herfra der
udvikles nye tanker og ideer om, hvorledes politihunden trænes, hundeførerne udvikles og i det hele taget,
hvorledes den daglige politihundearbejdet videreudvikles til nye fagområder og dermed nye udfordringer
af politihundens evner.
I Danmark trænes patruljehundene, som udgangspunkt
med positiv belønningsbasseret indlæring. Det betyder,
at hunden lærer gennem positiv forstærkning. Gør hunden det, man vil have den til, får den ros/belønning og
derigennem stor lyst til at gentage succesen. Laver den
fejl, bliver den ignoreret og øvelsen bygges op i en ny
form eller et mindre delmål, der således gør det lettere
forståeligt for hunden. Det forsøges så vidt det er muligt,
at undgå negativ forstærkning og positiv straf, i det det
er konsekvenser, der altid vil begrænse hundens evne til
selvstændigt, at handle og finde muligheder i forhold til
problemløsning. Politiet har behov for en patruljehund,
der altid tør handle og forsøge sig med nye muligheder
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indenfor de discipliner den behersker. Samtidig ved vi,
at hundene er eminent dygtige til, at benytte sig af de
indlærte adfærdsmønstre, som de finder spændende,
og som gennem mange gentagelser i forskellige former
for miljø og påvirkninger er udviklet til, at reagere på
bestemte nøglestimuli. Er hunden solidt trænet og har
arbejdet i mange forskellige miljøer og øvelserne er
godt varieret med forskellige former for belastninger,
vil det gøre hunden sikker og den vil let kunne forbinde
nøglestimuli med noget, som den har prøvet før.

Patruljehundens godkendelse og grupperinger
Alle patruljehunde godkendes i gruppe 3, som er den
første standpunktsprøve en politihund skal bestå.
Gruppe 3 godkendelsen giver hundeføreren og hunden mulighed for, at søge, bevogte og/eller standse en
gerningsmand. Hunden er ikke godkendt til eftersøgning af savnede personer, i det det kræver større sikkerhed og rutine end en helt ung hund skønnedes at være
klar til. En gr. 3 godkendelse består bl.a. af rondering i
skov, rondering i industri/mørke, rondering indendørs i
mørke, spor på hårdt undelag og spor i skov/på mark,
stop af gerningsmand og afståelse fra stop af gerningsmand, samt div. almene lydighedsøvelser. Hundeføreren
og hans hvalp skal som udgangspunkt bestå denne
prøve inden hunden fylder 1½ år.
Gruppe 2-hundene er ”basishundene” i politiet. De
løser alle politihundeopgaver på nær søgning efter effekter til alvorlige forbrydelser. Alle politiets patrulje-

Politihunde

I Gruppe 1 er for de mest rutinerede hunde og hundeførere. Gruppe 1kræver meget træning, en dedikeret
hundefører og en hund med de rette evner for næsearbejdet. Når en patruljehund indstilles til gruppe 1 er
hundenes alder typisk fra tre år og ældre, men langt fra
alle patruljehunde når dertil. Hundene i denne gruppe
anvendes især på gerningssteder efter alvorlige forbrydelser, hvor der søges efter biologiske spor og andre særlige spor. Gruppe 1 hunde er i stand til, at finde
særdeles små effekter bl.a. i form af sekreter, som blod,
sperm, spyt og lign. ligesom de kan finde det, når det
har ligget i lang tid og under ugunstige forhold. Disse
hunde evner også, at gå spor under svære forhold mht.
til tidsfaktor og miljøpåvirkninger.
Nogle af patruljehundene anvendes, som nedgravningshunde. En opgave, der kræver en særlig hund, der er i
stand til, at koncentrere sig over lang tid og som har en
virkelig god næse, samt en tålmodig hundefører. Disse
hunde uddannes til, at finde mennesker og effekter, der
er gravet ned i jorden og som i visse tilfælde kan have
ligget der i lang tid.
Gruppe 1 og nedgravning er frivilligt, om hundeføreren
ønsker, at præstere på dette niveau. Ofte vil de fleste
hundeførere gøre meget for, at opnå en eller begge
kompetencer, i det man på dette niveau udfordres på
sine faglige evner i sådan en grad, at de giver nogle helt
særlige oplevelser, når alt lykkedes.
Proud Danish I´m Return of the Jedi - Apport

hunde skal efter deres kåring, bestå en gruppe 2 mønstring. Kan hunden ikke bestå en gruppe 2 mønstring,
så kasseres den og træder ud af systemet, i det den ikke
skønnedes egnet til politihundearbejde. Herfra mønstres en patruljehund en gang om året i gruppe 2 og det
bliver den, som udgangspunkt ved med i resten af dens
politihundeliv. Gr. 2 mønstringen består af de samme
discipliner, som en gr. 3 godkendelse, men nu blot
sværere mht. tid og længde på rondering og spor. Derudover skal en gr. 2 hund finde og påvise nedgravede
effekter, blod og hår, samt andre effekter i forbindelse
med gerningsstedssøg.

Hvilke discipliner behersker en patruljehund?
Følgende discipliner er grundlæggende færdigheder,
som er nødvendig i patruljehundearbejdet: lydighed,
spor, gerningsstedssøg, rondering, stop af gerningsmand og afståelse fra stop af gerningsmand. Derudover
trænes hundene kæderondering og andre former for
magtanvendelse.
Lydigheden består af almindelig hverdagslydighed, hvor
hundene ved, hvad ”plads”, ”dæk” og lign. momenter
er. Her er ikke tale om, at patruljehunden skal gå en IPO
lignende lydighed, hvor der lægges vægt på frejdighed
og finesser. Vi taler her om en lydighed, hvor hundene
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kommer, når der kaldes og de følger hundeføreren på
dennes venstre side, når der gås til og fra en opgave.
Dæk er en øvelse, hvor hunden skal kunne dækkes af i
mange forskellige situationer lige fra den helt fredelige,
hvor hunden bare dækkes af fordi, der tales med en civil
person til den situation, hvor alt er kaos og hunden kan
se grupper af mennesker, der ønsker konfrontation med
politiet. Mange hundeførere kan i dag sagtens gå en
flot lydighed, der ville præsentere sig særdeles godt i et
IPO program, men det er ikke et krav og kun noget de
gør fordi de syntes det er sjovt, at træne.
Sporet er ikke den form for spor, som vi ser i IPO programmet – en patruljehund skal vise et frit og selvstændigt
spor, hvor den bruger alle sine sanser, og vigtigst af
alt, den når målet. Patruljehunden skal lære, at håndtere sin næse på alle former for underlag og den skal
oparbejde en uovertruffen vilje til, at fastholde et spor
frem til målet. En patruljehund trænes til, at gå på alle

former for underlag og særligt hårdt underlag i form
af grus, asfalt og fliser, i det mange spor gås i bymæssig
bebyggelse. Spor der gås udenfor bymæssig bebyggelse
er en selvfølge for en patruljehund og noget langt de
fleste patruljehunde løser nemt og effektivt. Når man,
som patruljehundefører har oplevet, at gå spor med sin
patruljehund, der selvstændigt og viljefast har insisteret
på, at følge sporet til trods for alle mulige udfordringer
undervejs, så kan man næsten ikke opnå noget mere
fascinerende resultat og det at få armene ned igen, kan
være lidt af en udfordring.
En episode fra det ”virkelige liv”, som helt sikkert var
en af de hændelser, der fik øjnene op for vores dejlige hundes potentiale, var en ganske almindelig eftermiddagsvagt – en hændelse, der ikke umiddelbart
lyder af meget, men som for dem, der var tilstede viste,
hvorledes vi slet ikke er i nærheden af, at udnytte hundens næse optimalt. En pølsevogn et sted i København,

Proud Danish I´m Return of the Jedi - Træning
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var udsat for et røveri og flere gerningsmænd undløb
fra stedet i en anvist retning. Grundet travlhed, ankom hundevognen først til stedet ca. 1 time efter gerningstidspunktet, hvilket absolut ikke er optimalt, når
gerningsmænd vælger, at løbe væk i myldretiden og i
bymæssig bebyggelse. Ved ankomsten skønnedes det, at
gerningsmændene var over alle bjerge og grundet de
trafikerede forhold på stedet og underlagets beskaffenhed i form af asfalt og fliser, ville det være særdeles
svært, at optage fært i form af spor. Men gerningsstedet
skulle afsøges ved gerningsstedssøg og det blev det, og
mere til!
Efter kort tids gerningsstedssøg, valgte patruljehunden,
at gå ud af gerningsstedets område, i det den fulgte et
spor ad asfalten og videre mod et lille græsareal. Stedet var i forvejen overtrampet af masser af menneskers færden og umiddelbart, var det nærliggende at tro,
at patruljehunden blot havde fært af noget uvedkommende til sagen. Alligevel fik hunden lov til, at fortsætte
sit sporsøg og hundeføreren forholdt sig helt neutral
og observerede blot hundens færden. Da hunden passerede græsarealet valgte den, at fortsætte til venstre
ad en asfalteret cykelsti. Hunden blev nu påsat sporline
og hundeføreren lod hunden gå sit sporsøg på sin egen
præmis. Sporsøget, var langsomt og punktagtigt i sin
adfærd, men hunden kom frem og fastholdt færten til
trods for, at mennesker gik eller cyklede forbi, samt div.
hundelufter passerede på deres daglige lufte-tur med
hund. Når man som hundefører går bag sin hund i sådan
en situation, flyve der mange tanker gennem hovedet
og man skal ikke tvivle på sin hund til trods for, at det vil
være helt naturligt, når man ikke er sikker på, hvad den
lige har gang i.
Efter ca. 200 m ad cykelstien, valgte patruljehunden
pludselig, at gå fra cykelstien og ind gennem et buskads
– yes! Dette her var noget, som kunne blive til noget
– det første lille tegn på, at dette ikke længere, var et
tilfældigt spor, men et spor efter noget, der afveg fra
det naturlige – et spor, hvor en gerningsmand måske
forsøgte, at komme uset væk fra noget man ikke øn-

skede, at blive sat i forbindelse med.
Herfra fortsatte sporet igen ud på hårdt underlag i form
af en større asfalteret parkeringsplads, gennem en låge
til en sportsplads og derfra videre ud over div. fodboldbaner. Efter yderligere ca. 200 m spor påviste patruljehunden pludselig en 25 øre, der lå tabt i græsset – en virkelige dejlig oplevelse, der helt spontant og fra hjertet,
medførte masser af tilkendegivelser til patruljehunden
– gerningsmændene var sluppet afsted med kasseapparatets pengekassette indeholdende div. mønter og her
fandtes en af dem!
Herfra fortsatte sporet med retning mod sportspladsens
ydre trådhegn. Fremme ved det ca. 250 cm høje hegn,
blev patruljehunden pludselig særdeles ivrig for, at passere dette. Patruljehunden løb frem og tilbage for, at
finde vej ind på den anden side, hvilket lykkedes via en
krybelåge ca. 50 m længere til højre for det sted, hvor
den udviste sin ivrige adfærd. Da hunden var på den anden side af hegnet, var det kun hundeføreren, der måtte
vælge sin vej i en fart, for kort efter, lød der en kraftig
halsgivning i buskadset og patruljehunden tilkendegav med alt tydelighed, at den havde fundet noget
spændende. I buskadset havde gerningsmændene efterladt pengekassetten og dermed et rigtig godt spor til
sagen. Nu var enhver tvivl udryddet og hundeføreren
boblede indeni af stolthed over sin hunds præstation –
nu galt det bare om, at holde på så længe, som det var
muligt.
Hunden påviste igen spor ud af buskadset og videre
ad en ny cykelsti med samme udfordringer, som den
første. På dette tidspunkt havde patruljehunden høstet
så meget erfaring og kendskab til sporets færtsammensætning, at sporet nu gik langt lettere og med godt
træk i sporlinen. Målrettet trak den hundeføreren yderligere ca. 500 m ad forskellige cykelstier frem til en vej
og videre over denne for blot, at fortsætte ad endnu
en cykelsti med retning mod et boligområde. Ved den
første sidevej, valgte hunden nu pludselig en afstikker
ind i et buskads - her hang diverse beklædningsgenstande, der tilfældigvis matchede den beklædning, som
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den ene gerningsmand var iført på gerningstidspunktet.
Herfra gik det videre ad endnu en trafikeret cykelsti og
frem til en beboelsesejendoms hovedindgang. Patruljehunden sprang op ad døren og insisterede på, at ville
ind. Patruljehunden, blev herefter sendt ind i opgangen
og på 2. sal viste den tydeligt, at det ville være rigtig
spændende, at se, hvad der fandtes på den anden side
af døren – en gerningsmand anholdt til sagen. I sådan
et tilfælde lærer man, at ”noget er noget” - at man skal
turde tage chancen og følge hunden – den har ofte ret!
En anden af patruljehundens vigtige discipliner er gerningsstedssøg. Patruljehundene skal være i stand til, at
finde små effekter i form af mobiltelefoner, knive,
værktøj, penge, blod, hår og meget andet, der er af en
størrelse ned til millimeter i diameteren. Disse effekter tilvejebringes ved, at hunden selvstændigt afsøger
et afgrænset areal, hvor den med et intensivt og ofte
dybt søg finder frem til effekter med menneskefært. Når
hunden så finder effekter med menneskefært, skal den
selvstændigt udføre en påvisning, ved f.eks. afdækning
eller anden form for stand. Det er en opgave, der kræver
hunde med stor vilje og effektive næser – næser, der er
stærkt motiveret for, under alle miljømæssige forhold,
at fremsøge selv de mindste effekter eller sekreter, der
kan bruges, som bevis i alt fra indbrudssager til drabssager.
Gruppe 1 hundene og nedgravningshundene, der har
en særlige evne for dette arbejde, er ikke bedre end
deres hundefører lader dem præstere. En dygtig hundefører er en hundefører, der tør lade hunden arbejde
selvstændigt og undlader at blande sig i hundens arbejde. Samtidig skal hundeføreren være ekstrem opmærksom på sin hund og altid holde 100 % fokus på hundens
adfærd. Selv de mindste millimeter store forandringer
i hundens adfærd, mimik, kropssprog osv. Kan være et
tegn på, at ”noget er noget”. Når man taler om et dygtigt makkerpar i patruljehunde regi, så taler man om
en hund, der har en høj uddannelse og evne til sit arbejde, samt en hundefører, der har ”næse” for sin hunds
arbejde – hunden er et redskab, der fortæller hundefør-
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eren en masse og er man dygtig til at se de små signaler,
så er det man opnår succes og finder det ”umulige”.
Rondering er patruljehundens kongedisciplin. Det lyder
måske lidt underligt, når man tænker på, at det vi nu
leder efter er store effekter og mennesker – noget der
faktisk er let at finde i forhold til de helt små ting og det,
at gå et svært spor. At rede et menneskeliv er det ypperste en hundefører kan udrette. Børn, ældre, demente
og selvmordstruede personer har ret til alt den hjælp en
hundefører kan præstere – vi vil rede liv og hjælpe de
pårørende, når de har allermest brug for hjælp.
Ronderingen er en disciplin, hvor der er fart over hunden, store arealer skal afsøges og hunden får lov til, at
løbe frit i sine egne løbebaner, men dog sådan, at den
kan dirigeres hvorhen hundeføreren ønsker det. Det
hunden leder efter er menneskefært og noget den kan
påvise ved standhals. Som udgangspunkt siger man, at
hunden i dagslys, afsøger korridorer, der er ca. 70 m i
bredden og op til flere kilometer i længden. Er det om
natten, vil arealets bredde ofte være nedsat til ca. 50
m. Herfra er det groft sagt blot et spørgsmål om, hvor
mange gange patruljehunden og hundeføreren skal zigzagge sig frem i et areal inden der skønnedes afsøgt.
Under afsøgningen løber hunden frit og den bevæger
sig lidt på samme måde, som når en IPO ronderingsbanes
seks skjul afsøges. Dog skal det nævnes, at patruljehunden udelukkende gør brug af sin næse og kun i yderste
instans gør brug af andre sanser – I IPO er det nærmest
omvendt, her har man lavet et kunstigt program, hvor
der hele tiden ”opfindes” nye ting i form af måden et
skjul rundes på – kigger den ind i skjulet, er den tæt
rundt og endda så tæt, at den næsten er ved, at lægge
hele skjulet ned, løber den til spidsen af skjulet, rundt
om skjulet og retur til spidsen inden den på kommando
returnere til hundeføreren – alt samme lydighedsøvelser,
hvor næsen er irrelevant og intet har med en ”rigtig”
rondering at gøre. En god ronderings patruljehund er en
hund, der forstår at læse terrænet og bruge vinden hensigtsmæssigt. Den skal samtidig være frygtløs og turde
reagere selvstændigt og forcere alle de forhindringer

Politihunde

Proud Danish I´m Return of the Jedi - Rondering

den møder undervejs, ligesom den skal turde fastholde
en fært uanset, hvor det bringer den hen i forhold til sin
hundefører. Og det måske vigtigste af alt, den skal have
situationsfornemmelse, når den pludselig den ene dag
finder en gerningsmand, der vil slås og den næste dag,
er det et treårigt barn, der ligger hjælpeløst i skoven, så
hjælper det ikke, at nervesystemet er ude af balance og
gør den usikker på sig selv.
I Danmark har vi en tradition for, at alle patruljehunde
skal kunne arbejde frit sammen med hinanden og indgå
i større opgaveløsninger. Hvis man er ivrig krimi elsker
og ser alle de krimier, der flimre over tv-skærmen, så har
man sikkert også set politihunde anvendt til eftersøgninger, hvor hundeførerne ofte går med deres hund i line og
nærmest skulder ved skulder. Det kan gøre helt anderledes og langt mere effektivt, når man har tiltro til hundene og lader dem arbejde selvstændigt og frit blandt
hinanden, som i en kæderondering. I en kæderondering vil det kunne lade sig gøre, at afsøge store arealer,

ved brug af flere hunde, der arbejde side om side i korridorer på 50-60 m i bredden og hvor hundene lapper
ind over hinandens baner uden, at det giver anledning
til problemer. På denne måde kan man danne en kæde,
hvor det vil være svært, at slippe igennem uden, at en
af de tilstedeværende hunde ville bemærke det. Kæderonderinger brugs ofte i de tilfælde, hvor der er tale
om eftersøgning af savnede personer, der formodes, at
opholde sig i skove eller anden lignende arealer. På den
måde kan man afsøge store områder på relativ kort tid
og derved spare menneskeliv og masser af ressourcer.
Selv på kæderonderinger ser man ofte hunde reagere
på selv de mindste effekter, der kan være efterladt i arealet så som f.eks. et hårbånd eller et cigaretskod. Kæderondering er en disciplin, som vi kan være stolte af og
som mange andre landes politihundepatruljer forundres
over, at vi er i stand til, at præstere med stor succes.
Artiklen fortsættes i næste nummer
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HUsk sikkerheden
Kilde: Agria

Husk sikkerheden når du har hunden med i bilen
Ofte glemmer vi alt om hundens sikkerhed i bilen,
når vi tager den med på køretur. Men det er vigtigt,
at du sørger for, at Fido er spændt ordentligt fast,
særligt når turen går ud på de glatte og trafikerede
veje i dagene op til jul og nytår. Læs her hvordan
du bedst sikrer hunden i bilen.
Det er tit hunden kommer med på besøg hos venner og
familie og den derfor kommer ud på landets motor- og
landeveje. Det kan nogen gange byde på tæt trafik og
glatte veje – specielt i efteråret og om vinteren, hvor
temperaturerne falder, og der kan være mange våde
blade på vejene. Derfor er det vigtigt, at du sørger for, at
alle passagerer i bilen er sikkert fastspændt - det gælder
også hunden.
I Danmark har vi ingen lovgivning om hundes sikkerhed i
bilen, som man f.eks. har i Sverige. Derfor er det vigtigt,
at du som hundeejer selv tager ansvar, når du transporterer din hund i bilen. Ved en hård opbremsning kan
hunden mangedoble sin vægt, så det er en god idé at
fastspænde hunden, også af hensyn til bilens øvrige passagerer. Der findes mange former for tilbehør til transport af hunden, som kan være afgørende for hundens
liv, hvis en ulykke indtræffer.

Sådan sikrer du bedst hunden i bilen
Vi giver her fire anbefalinger til udstyr, der gør, at din
hund sidder mere sikkert og behageligt, når I begiver jer
ud i trafikken.

Hundebur i bilen:
Et godt hundebur kan forhindre, at din hund kastes
rundt i kabinen, f.eks. ved meget hårde opbremsninger.
Det er en god idé at hundeburet er sat fast i bunden eller siderne af bagagerummet, så det ikke kastes rundt i
bilen.

Sikkerhedssele til hunden i bilen:
Der er udviklet specielle sikkerhedsseler til hunde, der
beskytter dyret på samme måde, som sikkerhedsseler
til mennesker. Der er forskellige varianter på markedet,
hvor nogle endda er kollisionstestet. Sørg for at vælge
et sikkert og godkendt mærke til din hund for at få den
bedste beskyttelse. Hunden sidder mest sikkert på bagsædet, hvor den ikke bliver ramt af bilens forreste airbag. Det kan kræve lidt træning, før hunden bliver tryg
ved selen. En medpassager kan derfor med fordel placeres på bagsædet under kørsel. Undlad at lade hunden
sidde alene i bilen med selen på.

Dækken og drikkelse:
Vi husker altid vinterjakken, når vi skal på tur i den kolde
tid. Hunden kan også få det koldt, når den opholder sig
i bilen. Hav et dækken med til din hund, hvis den skal
opholde sig i bilen. Husk også på, at din hund skal have
adgang til frisk vand, hvis dine ærinder trækker ud.

Reflekser:
Hvis uheldet skulle være ude, er det en god idé at have
en refleksvest med til hunden i bilen. Skulle I havne i et
uheld, eller hvis bilen pludselig ikke vil køre længere,
kan du risikere at skulle stå i vejkanten. Husk derfor refleksvest både til dig selv og hunden.
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VM Indsamling

DDK gr. Storstrøm samler ind til VM holdet.
DDK gr. Storstrøm er en 'ung' gruppe med en god håndfuld ildsjæle der vil racen det
bedste. Erfarings niveauet er spredt, ligeså er ambitionerne til træning, men alle har
DANSK
stor kærlighed til racen og hundetræning. Dette faktum har bundet folk sammen
DOBERMANN KLUB
på tværs af uddannelse, alder og kennelnavne. Derfor er DDK gruppe Storstrøm
trådt frem med et nyt tiltag og oprettet MobilPay Box, som muliggør den enkelte
at donere til DDK VM hold. Det er for alle som vil støtte op om de danske repræsentanter.
STORSTRØM
De indsamlede penge vil ubeskåret blive doneret fra Gr. Storstrøm til VM Holdet.
GRUPPE 4
Ønsker Du at 'øremærke' din donation til noget specifikt så skriv dette som kommentar i MobilPay Boxen. Kun fantasien sætter grænser - så kom med dit tilskud og
bliv en del af turen.
Alle beløb - store som små er velkommen. Faktisk vil alt blive modtaget med kyshånd og stor taknemlighed. Så fat din mobil og send din støtte afsted til MobilPay Box 7179AJ - VM holdet og
Gruppe Storstrøm vil takke for din opbakning.
"Der er utrolig, hvad der kan udrettes, hvis det er ligegyldig, hvem der får æren"
citat oprindelse ukendt.

VM Indsamling
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Flåter
Kilde: Anicura

Skovflåter (som nogle også kalder tæger) er blodsugende mider, en slags edderkop, som kan være bærere
af forskellige patogene bakterier og vira. Flåten har indtaget smittestoffer ved at suge blod fra inficerede pattedyr, såsom mus og rådyr, og kan dermed sprede sygdommen videre til både dyr og mennesker.

Hvad er en skovflåt (tæge)
Skovflåten er en lille mide med 8 ben, som suger blod
fra fugle og pattedyr og den kan i den forbindelse overføre sygdomme. Den bider sig fast på mennesker, hvor
huden er tynd, som regel på læggene, i knæhaserne og
i lysken og hos hunde bider den ofte fat i hoved, ører
eller nakke.
Nogle kalder skovflåten for en tæge, men det er en fejlagtig opfattelse. Tægen er en lille bille med 6 ben og en
tæge kan ikke bide sig fast på hverken dyr eller mennesker.

Hvad er en engflåt?
Engflåten, også kaldet Dermacentor reticulatus, har i de
seneste år spredt sig hastigt i Europa. Vi har set tilfælde
af engflåter i Danmark og der vil formodentlig komme
flere de kommende år. Engflåten i sig selv er ikke farlig, men kan overføre to sygdomme, der potentielt kan
være farlige. Læs mere her.
De flåtoverførte sygdomme borrelia, anaplasmose, TBE
(Tick-borne encephalitis) og babesia findes hos hunde i
Danmark.

Symptomer
Symptomer på flåtbårne sygdomme forårsaget af anaplasma kan være sløvhed, nedsat appetit, feber, generelle smerter, stivhed og undertiden halthed, der
kommer og går. Hunde kan også blive smittet med TBE,
men det er meget sjældent. I tilfælde af TBE kan symptomerne være at hunden er vaklende, har smerter i nakken og nogle gange nedsat almentilstand, kramper,
lammelser og adfærdsændringer.
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Forebyg flåtbid?
For at reducere antallet af flåtbid er det godt at gennemse pelsen efter hver gåtur. Børst pelsen grundigt
igennem, flåten har måske ikke nået at bide sig fast
endnu, eftersom den vandrer omkring i et stykke tid på
kroppen inden den beslutter, hvor den skal fastgøre sig.
Den bedste måde at forebygge flåtbid på, er ved at behandle hunden med et middel, der afskrækker eller slår
flåten ihjel.

Flåtmidler - loppe- og flåtmidler
For at beskytte hunden mod flåter, og dermed mod de
flåtbårne sygdomme, kan man bruge forskellige præparater mod flåter. De præparater, der har videnskabeligt
dokumenteret effekt mod flåter, er spot-on præparater,
tyggetabletter og halsbånd, som sælges på dyrehospitaler og apoteker. Disse præparater indeholder virksomme stoffer, der har forskellig effekt på flåterne.
Nogle præparater har frastødende effekt, hvilket betyder, at de har en afstødende virkning, så flåten ikke
bider sig fast på hunden, og de dræber samtidig flåten.
Andre præparater dræber flåterne, hvis de kommer i
kontakt med huden. Visse præparater kan bruges hele
sæsonen, hvor behandlingerne skal gentages med nogle
ugers mellemrum.
Det er vigtigt at anvende anti-flåtpræparaterne efter
producentens anvisninger. Bemærk at nogle af flåtpræparaterne til hunde er meget giftige for katte. Læs
indlægsseddelen grundigt inden hunden behandles.
Flåtmidler beskytter samtidig mod lopper.

Piller eller tyggetabletter mod flåter
De seneste år er der kommer flere typer piller eller tygetabletter mod flåter frem. Du kan give din hund en
pille hver 4. eller 12. uge og så beskytter den effektivt
mod flåtbid. For de fleste pillers vedkommende, så
virker de sådan, at flåten bider hunden, hvorefter den
hurtigt bliver forgiftet og dør inden den når at sprede

Flåter

eventuelle flåtbårne sygdomme til blodbanen.
Piller mod flåter (og lopper) er en meget effektiv behandlingsform, der forhåbentlig kan være med til at
nedbringe antallet af hunde, der smittes med flåtbårne
sygdomme markant. Pillerne er på recept og kan derfor
kun købes ved dyrlægen eller på apoteket (med recept
fra dyrlægen).

Hvordan fjerner man en flåt fra hunden?
Hvis man finder en flåt på hunden skal den fjernes så
hurtigt som muligt. Risikoen for at hunden får overført
smittestoffer fra flåten øges, jo længere tid flåten sidder
på hunden. Det frarådes at smøre eller duppe noget på
flåten, inden den fjernes.
• Anvend gerne en pincet eller en flåtfjerner.
• Tag fat om flåten så tæt på huden og drej flåten indtil
den slipper. Forsøg så vidt muligt at få hele flåten ud.
• Vask bidområdet med desinfektionsmiddel eller sæbe
og vand.
• Efter et par dage kan der opstå lidt betændelse ved
bidområdet. Da kan det klø og blive rødt i nogle dage.
Hvis hovedet på flåten bliver siddende i hunden
Sommetider kan dele af flåtens kæbeparti eller forreste
ben sidde tilbage, men det indebærer normalt ikke nogen øget risiko for sygdom fra nogen af de flåtbårne
infektioner. Hvis hunden tillader det, kan de resterende
dele af flåten ganske enkelt fjernes med en pincet eller
en nål, men det er ikke nødvendigt.
Hævelse efter flåtbid
Det er normalt at hunden får en hævelse eller en bule
efter flåten er fjernet. Hævelsen falder typisk efter nogle dage. Så længe hunden ikke er har feber, er træt eller på anden måde påvirket, bør du ikke være bekymret.
Hvornår bør dyrlægen opsøges?
Hvis hunden får påvirket almentilstand, feber, usædvanlig træthed, er vaklende eller har led- eller muskelsmerter, bør du kontakte dyrlægen. Husk at gøre dyrlægen
opmærksom på, at hunden er blevet bidt af en flåt.

Flåter i udlandet
Jo længere sydpå i Europa man kommer, jo større er
risikoen for, at hunde bliver bidt af den brune hundeflåt
(Rhipicephalus sanguineus). Den brune hundeflåt bærer
flere alvorlige sygdomme som babesiose, monocytisk
ehrlichiosis og hepatozoonose. Hvis du rejser sydpå med
din hund, er det altid en god idé at kontakte din dyrlæge inden afrejse. Så kan dyrlægen rådgive om hvilke
præparater der bedst beskytter din hund på rejsen.

Fakta om flåter
Skovflåten (Ixodes ricinus) er udbredt i Danmark. De
findes også i Norge og Sverige, hvor flåterne hovedsageligt findes i syd og langs kysten. Af forskellige årsager, som større rådyrflokke og mildere klima, spreder
flåterne sig længere mod nord.
Flåten lever primært i skovene og i højt græs. Den trives
bedst i skyggefulde og fugtige områder – gerne i løvskov
med tæt underskov. De bliver aktive tidligt i foråret, når
det bliver fire til fem grader varmt om dagen. Sæsonen
for flåter varer normalt fra marts til november. Flåtens
livscyklus er 2-6 år. I løbet af levetiden udvikles flåten fra
æg over nymfestadier til voksen parasit. I hver fase er det
nødvendigt at suge blod for at kunne udvikles yderligere.
Når flåten er aktiv, lever den i vegetation, og sidder
måske på et græsstrå, hvor den venter på at et passende dyr skal passere. Værtsdyr er særligt attraktive for
flåten, specielt mus og rotter, men også store pattedyr
og undertiden mennesker kan blive bidt. Den mest almindelige skovflåt (Ixodes ricinus) har ingen øjne. Når
den registrerer bevægelse, kuldioxid eller duftstoffer i
vegetationen, springer den med forbenene og griber fat
i pelsen på den passerende hund, hvorefter den skærer
gennem huden med mundstykket, som er forsynet med
modhager, der giver bedre fastgørelse. Derefter begynder flåten at suge blod.

Kilde: Anicura
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Årets bedste IGP hunde

Bedste IGP 1 hund 2019:
Ibiza von der Leibgarde ejer Charlotte Nielsen

DDK Ønsker tillykke med de fine
resultater
Vigtig info
Man kan sende resultater ind på en formular via vores hjemmeside til bedste IGP 1. 2 3 hund
Gå ind under Brugshundesport og klik på IGP 1.2.3 UDFYLD jeres resultater og send. Herefter vil
man løbende kunne se resultaterne på hjemmesiden.

Bedste
IGP hund 2019

Bedste IGP 2 hund 2019
Dobergaarden Forever Payton
ejer Hanne Munkholm

Hundeførerkonkurrence
Årets Hundefører 2019: Jin Suhr
Bedste IGP 3 hund 2019
Brown Chief Bakki
ejer Pernille Marie Nielsen
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Sundhed

Akut gastroenteritis
Kilde: Anicura

Akut opkastning og diarré hos hund
Akut gastroenteritis er det veterinærmedicinske udtryk for en akut betændelse i mave-tarmkanalens slimhinder,
som viser sig i form af opkastning og/eller diarré. Årsagerne til akut opkastning og/eller diarré kan være mange.
Hunden kan have ædt uegnet eller dårlig mad, hvor bakterier enten direkte, eller indirekte via toxiner (giftige stoffer), kan påvirke mave-tarmkanalens funktion.

at en af de tilstedeværende hunde ville bemærke det.
Kæderonderinger brugs ofte i de tilfælde, hvor der
er tale om eftersøgning af savnede personer, der formodes, at opholde sig i skove eller anden lignende
arealer. På den måde kan man afsøge store områder
på relativ kort tid og derved spare menneskeliv og
masser af ressourcer. Selv på kæderonderinger ser
man ofte hunde reagere på selv de mindste effekter,
der kan være efterladt i arealet så som f.eks. et hårbånd eller et cigaretskod. Kæderondering er en disciplin, som vi kan være stolte af og som mange andre
landes politihundepatruljer forundres over, at vi er i
stand til, at præstere med stor succes.
Artiklen fortsættes i næste nummer

som medfører væskemangel og forstyrrelser i saltbalancen. Tilstanden kan hurtigt blive kritisk for hunden.

Væskebehov
I forbindelse med større opkastningsmængder og
diarré mister kroppen væske og elektrolytter, det vil
sige kroppens salte. Det er derfor meget vigtigt, at
hunden får tilstrækkelig mængde væske med ekstra
tilskud af elek-trolytter (salte).
Hvis hunden ikke kan holde væske i sig, og desuden
har store tab gennem opkastning og/eller diarré, kan
det medføre dehydrering. En tilstand, som af og til
udvikler sig til en kritisk og livstruende tilstand. Små
hunderacer, hvalpe og ældre individer er normalt
mere følsomme over for dehydrering.

Fakta og råd
Smitsomme vira kan tit også forårsage akut udbrud.
Indvoldsparasitter og reaktion på medicin, eller
forgiftning, er andre mulige årsager til opkastning
og/eller diarre.
Fremmedlegemer (corp al), som kan genere eller
sætte sig fast i mavesæk eller tarm, giver oftest kun
opkastning, men diarré kan forekomme. Opkastning
og diarré kan tilmed være symptom på allergi eller
sygdom i andre organsystemer, for eksempel lever,
nyrer, bugspytkirtel eller binyrebarken.

Symptomer
Symptomer ved akut gastroenteritis er sædvanligvis opkastninger og/eller diarré, ofte med et voldsomt forløb,
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Hvad kan man selv gøre?
Ved milde tilfælde af akut opkastning og/eller diarré
kan enkle tiltag forsøges hjemme. Det vigtigste er
normalt at lade mavesækken og tarmen hvile, det vil
sige faste for mad, men vand kan tilbydes. Så længe
hunden kaster op, bør der ikke tilbydes fast føde. Små
hunde og unge hvalpe er mere følsomme over for at
undvære mad, hvorfor fuldstændig sult bør undgås.
Foder med let fordøjelighed og et lavt fedtindhold,
for eksempel ris og fisk, anbefales. Færdigt diætfoder
til opkastning og/eller diarré (skånekost) kan normalt
købes hos dyrlægen.
Tarmnormaliserende midler kan med fordel gives
når hunden ikke længere kaster op. De indeholder

sundhed

Akut gastroenteritis

sædvanligvis bindende stoffer og ”gode bakterier”.
Produkterne fås i håndkøb på apoteket eller hos dyrlægen.
Det er muligt at forebygge vira som parvovirus hos hund
ved hjælp af årlig vaccination. Parvovirus er relativt
sjælden i dag, da de fleste får deres hunde vaccineret.
Hunde kan medicineres med lægemidler, hvor opkastning og diarré kan være en bivirkning, såkaldte
NSAIDs (”non steroid anti-inflammatoric drug”). Hvis et
lægemiddel giver disse bivirkninger bør medicineringen
afsluttes og dyrlægen kontaktes.

Hvornår bør dyrlægen opsøges?
Hvis hunden har store væsketab og/eller ikke æder
eller drikker, samt har påvirket almentilstand
Ved blodtilblandet diarré, eller hvis opkastningen er
blodig eller brunligt kaffegrumslignende
Hvis opkastning eller diarré fortsætter på trods af
diætrådene
Hvis hunden kan have ædt et fremmedlegeme, som
kan have sat sig fast

af dehydrering, og for at undersøge hvordan kroppen er
påvirket af ubalancen i elektrolytterne. Af og til vælger
dyrlægen at supplere med en røntgen- eller ultralydsundersøgelse for at kunne diagnosticere årsagen til hundens symptomer.

Behandling hos dyrlægen
Behandlingen baseres på hundens sygdomshistorie og
almentilstand. Let påvirkede hunde kan sædvanligvis
behandles med væske under huden i konsultationen,
mens stærkt påvirkede og dehydrerede hunde oftest
indlægges for yderligere væskebehandling i form af
intravenøst drop med væske, som indeholder salt og
næring. En kombination af væskebehandling og tarmneutraliserende lægemidler gives normalt. Mere alment
påvirkede hunde kan kræve mere intensiv væskebehandling og overvågning.
Antibiotika ordineres normalt først ved tegn på generel
infektion, betydelig nedsat almentilstand, eller ved diarré og opkastninger med meget blod. Antibiotika skal
bruges med omtanke, med hensyn til udviklingen af antibiotikaresistens. Mange antibiotikatyper kan endog
forstyrre miljøet i mave-tarmkanalen.

Hvis hunden har ædt noget, som kan være giftigt

Efterbehandling
Hvis hunden ikke kan holde vand eller væskeerstatning i sig
Hvis hunden har under 38°C eller over 39°C i temperatur i kombination med noget af det overstående

Særlige diætråd for det enkelte individ gives i samråd
med dyrlægen ved hjemsendelsen. Generelt går man
langsomt og forsigtigt frem i forhold til at skifte fra
diætfoder til almindeligt foder, for at undgå tilbagefald.
Kraftig motionering bør undgås indtil almentilstanden
er helt genoprettet.

Diagnostik
Dyrlægen laver en grundig klinisk undersøgelse, normalt tages der en blodprøve for at kontrollere graden
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Dyrepåkørsel
Kilde: Agria

Sådan skal du gøre, hvis du påkører en hund
Hvert år kommer mange hunde til skade i trafikken
- eller bliver kørt ihjel. Efteråret er højsæson for
påkørsel af dyr, da skumringstiden gør det svært at
se dyrene, inden det er for sent. Læs Agria Dyreforsikrings råd her, så du ved hvad du skal gøre, hvis
du påkører en hund.
Det sker på sekunder. Et bump. Du ved, der er noget galt.
Efteråret er så småt over os, og tusmørket gør det endnu
sværere at nå at reagere, hvis et dyr uheldigvis løber ud
foran din bil. I en nødsituation kan det være svært at
vide, hvordan man skal handle som bilist. Hvis du holder
hovedet koldt og reagerer hurtigt, kan du sørge for, at
situationen ikke udvikler sig til fare for andre bilister og du kan måske nå at redde den påkørte hund, hvis
den stadig er i live.

Gode råd til bilisten:
• Værn altid om din egen sikkerhed først. Stands bilen,
sæt havariblink til og sæt advarselstrekanten op.
• Kontroller om hunden er levende. Forsøg ikke selv
at aflive dyret i medlidenhed, du kan påføre dyret unødvendig smerte.
• Hvis hunden er død, skal dyret fjernes fra vejbanen.
Kontakt Falck på 70 10 20 30.
• Hvis dyret er levende, skal det hurtigt have hjælp,
tiden er en afgørende faktor. Hvis det er muligt, kan
du selv fragte dyret til den nærmeste dyrlæge. Ellers
kan du ringe til Dyrenes Vagtcentral på 1812.
• Hvis hunden har et halsbånd med telefonnummer i et
vedhæng, kan du ringe og informere ejeren. Hvis det var
dit dyr, ville du sikkert også gerne have hurtig besked.
Når et kæledyr kommer til skade, er det faktisk ejerens
ansvar at fragte dyret til dyrlæge og betale dyrlægeregningen. Men praktiske omstændigheder ved en ulykke
kan gøre det svært for ejeren at nå frem i tide. Dyrenes
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Vagtcentral hjælper derfor alle dyr akut, men regningen
til transport og behandling bliver sendt til ejeren.
Bilisten har pligt til at underrette politiet, hvis personen påkører en hund, hvorimod den samme pligt ikke
gælder, hvis det er en kat, der ender under fordækket.
Uanset om det er en hund eller kat, der er blevet ramt
af en bil, så har dyret fortjent at blive behandlet af en
dyrlæge. Dyret lider, og det kan være svært at afgøre
ved øjesyn, hvor galt det er kommet af sted. En kat kan
sågar spinde, når den er blevet påkørt, men det er udelukkende for at berolige sig selv. Sørg altid for, at dyret
hurtigt bliver bragt til en dyrlæge, selvom dyret er ilde
tilredt, kan det ofte reddes.
Hunde kan udvise stor aggressivitet, når de er kommet
til skade. Man kan binde et tørklæde rundt om snuden
for at undgå at blive bidt. Med alle påkørte dyr gælder
det, at du skal være forsigtig med at håndtere dem. Hvis
du ikke kan yde førstehjælp på dyret, kan det være den
bedste beslutning blot at lægge et tæppe over dyret,
der ikke dækker dets hoved, og vente på professionel
hjælp fra dyreambulancen.

Anden nyttig viden
Agria Dyreforsikring og Dansk Kennel Klub har sammen
udarbejdet en førstehjælpsfolder til hund. Det kan være
en god ide at læse den igennem, så du er opdateret
med, hvordan du bedst kan hjælpe en tilskadekommen
hund. Den er også god at have i bilen. Hent den hos dyrlægen eller bestil den på Dansk Kennel Klubs hjemmeside www.dkk.dk.

DOgxit

Brexit og hunde

Brexit og hunde
Det er vist næppe nogen hemmelighed, at Brexit har været lidt af en rutsjebanetur , bl.a. også for
danskere, der har skulle importere, eksportere eller rejse til Storbritannien med kæledyr.
Storbritannien er nu sat til at træde ud af EU den 31. januar 2020. Det betyder, at de eksisterende
vilkår for import og eksport fortsætter året ud og eventuelle ændringer bliver først aktuelle fra 1.
januar 2021. Der er dog ikke meldt noget ud om nogle ændringer på nuværende tidspunkt.
Hvis du gerne vil holde dig opdateret, kan du følge med på Fødevarestyrelsens særlige Brexit-side, der løbende
bliver opdateret: https://www.foedevarestyrelsen.dk/brexit/Sider/default.aspx

Vigtig info
Husk at gå ind på klubbens hjemmeside og
få registreret jeres resultater til hundefører
konkurrencen. Dette gælder for alle der har
bestået prøver, da vi ikke selv må lægge dem
ind fra hundeweb, da vi skal have jeres
tilladelse først.
Så derfor: Hvis I vil være med!
Udfyld venligst formularen på vores hjemmeside.

DIN ANNONCE
kunne have været her!
Send dit materiale til:

steffieseidelmann@gmail.com
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HVALPE

Betingelser for optagelse på Dansk Dobermann Klubs Hvalpeliste
Kun hvalpekuld hvor begge forældre har bestået AEP/ZTP, kan optages på hvalpelisten. Derudover skal
forældredyrene til enhver tid opfylde DKKs gældende stampbogsføringskriterier og opdrætter skal være
medlem af Dansk Dobermann Klub.
Gebyr: 150 kr. - der venligst bedes indbetalt på klubbens
bank konto: Reg. 9570 konto nr. 8148120.
Før optagelse på listen kan finde sted skal kopi af kvittering
fremsendes til web-redaktør.
Hvalpe slettes automatisk 4 måneder efter fødselsdatoen.
Optagelse på listen kan mod ekstra betaling på 60 kr. forlænges med 1 mdr. af gangen, indtil hvalpene er 6 mdr.
gamle.
Garantibestemmelser: Hvalpene sælges efter købelovens bestemmelser, som angivet på www.danskdobermannklub.dk.
Kun Hvalpe Avlet Efter Dansk Dobermann Klubs og DKKs
Avlanbefalinger
Kennel Dobergaarden Forever:
Hvalpe født 15.02.2020 - 7 sorte hanner og 3 tæver
tlf 22661119

Årets Bedste IGP 1-2-3 Dobermann
Klubtitler uddeles ved klubbens Generalforsamling
Regler for deltagelse:
Hundefører samt ejer skal være medlem af Dansk Dobermann Klub
Regler for årets bedste IGP 1-2-3 dobermann:
Hunden skal være en dobermann med FCI-godkendt stambog
Hundeføreren samt ejer skal være medlem af Dansk Dobermann Klub.
Prøven skal være bestået i Danmark eller til FCI WM/IDC VM.
Dokumentation for alle beståede prøver som skal indgå i konkurrencen, skal indsendes via DDK’s
hjemmeside: danskdobermannklub.dk/indberetning - inden årets udgang.
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DANSK DOBERMANN
KLUBS TRÆNINGSPLADSER

GRUPPE 2 GRIBSKOV
Adresse: Ny Mårumvej 214, Ejlstrup,
3230 Græsted
Website: www.ddk-gribskov.dk
Træningstider:
Kl. 18.00 Torsdag
Kl. 08.30 Søndag
Træningsgebyr:
Årlig(A&B&C): 500 kr.
Årlig(B selvtr.): 200 kr.
Husstand(A&B&C): 600 kr.
Husstand(B selvtr.) 300 kr.
Gæstetræning: 20 kr.
GRUPPE 4 STORSTRØM
Adresse: Gammelsøvej 26,
Neder Vindinge, 4760 Vordingborg
Webside: www.ddkstorstroem4.dk
Facebook: Dansk Dobermann Klub
Storstrøm
Træningstider:
Mandage: 17-21
(Fællestræning og C-arbejde)
Lørdage 10-14
(Fællestræning og C-arbejde)
Se begivenheder I Facebook gruppen.
Træningsgebyr: Se Facebook gruppen eller hjemmesiden
Figurant: Søren Wærum

Vinter (oktober-marts)
Søndag:
Kl. 9.00 Selvtræning for trænere
Kl. 10.00 Hvalpe/Unghunde
Kl. 10.45 IGP hold
Kl. ca. 12.00 Forsvarsarbejde
Spor efter aftale
Lydighedsinstruktør: Maria Edlefsen
Figuranter: Lars Christian Andersen,
Maria Edlefsen, (Ralf Kapiztky,
under oplæring)
Træningsgebyr:
Aktiv medlemsskab: 450 kr.
Flere hunde: 550 kr.
Husstand medlemsskab: 700 kr.
Passiv medlemsskab: 150 kr.
Gæstetræning: 25 kr.
Klubben har en Facebookside

GRUPPE 15 NORDJYLLAND
Adresse: Aalborg Hundecenter
Voerbjergvej 95, 9400 Nørresundby
Website:
www.dobermann-gr-nordjylland.dk
Træningstider:
Sommertid (1 april-30 september)
Kl. 17.30 Fredag
Kl. 12.00 Søndag
Vintertid ( 1 oktober-31 marts)
Kl. 18.00 Fredag
Kl. 13.00 Søndag
Kun gr. C i tilknytning af lydighedsarbejde
Træningsgebyr:
Årlig familie: 500 kr.
Årlig enkelt: 400 kr.
Gæstetræning: 25 kr.
Hvalpehold: 750 kr.

GRUPPE 5 THY
Adresse: Stenskærvej (overfor hus nr.
8) 7755 Bedsted Thy
Træningstider:
Sommer (april-september)
Fredag:
Kl. 17.30 Hvalpe/Unghunde
Kl. 18.00 IGP hunde
Kl. ca. 19.00 Forsvarsarbejde
Spor efter aftale.
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Aktivitets
KALENDER 2020

EVENT	DATO

STED	

DDK JM

07.03.2020

Nørresundby		

DDK Grand Prix Udstilling
Nordisk Udstilling
DKK IGP 3
World Dog Show
DKK B. DM
Nordisk Udstilling
IDC VM
ZTP
DDK Show
DKK Udstilling
DV Körung

08.03.2020
11-12.04.2020
18-19.04.2020
23-26.04.2020
25.04.2020
08.05.2020
16-17.05.2020
23.05.2020
24.05.2020
19-21.06.2020
27.06.2020

Støvring		
Vejen		
Sæby		
Madrid		
Køge		
Roskilde		
Via Galileo, Galilei		
Tistrup		
Tistrup		
Vejen		
Schiffweil		

DV Sieger Show
DDK Udstilling
DKK Herning Open
Nordisk Udstilling
DKK Udstilling
IDC Show
DKK Udstilling
IDC Show
DKK udstilling
PH DM
DV Mesterskab
Europæisk Udstilling
DDK Gr. Thy
Koordineringsmøde
DKK Udstilling
Tysk mesterskab
DDK Titel Udstilling

28.06.2020
05.07.2020
18-19.07.2020
01-02.08.2020
15-16.08.2020
05-06.09.2020
15-16.08.2020
05-06.09.2020
19.20.2020
25-27.09.2020
03 – 04 .10.2020.
08-10.10.2020
17-18.10.2020
25.10.2020
20-22.11.2020
26-27.10.2020
28.11.2020

Schiffweil		
Gribskov		
Herning		
Odense		
Bornholm		
Zagreb		
Bornholm		
Zagreb		
Ballerup 		
Silkeborg 		
ikke bestemt 		
Celje 		
Langebekvej 8 Skjoldborg 7700 Thisted
ikke bestemt 		
Herning 		
ikke bestemt 		
Vordingborg		

Øernes Mesterskab

29.11.2020

Vordingborg		

For mere information, gå ind på vores hjemmeside.

22

Aktivitets
KALENDER 2020

LAND	

BESKRIVELSE AF EVENT

ARRANGØR

Danmark

JM

DDK Gr. Nordjylland

Danmark
Danmark
Danmark
Spanien
Danmark
Danmark
Italien
Danmark
Danmark
Danmark
Tyskland

Dobermann Udstilling
Nordisk Udstilling
DM for brugshunde i IGP 3
Verdensudstilling
Begynder DM
Udstilling
VM for brugshunde
ZTP-AD
Udstilling
CACIB Udstilling
Dobermann Verein, Stennweiler

DDK Gr. Nordjylland
DDK		
DKK		
FCI		
DDK		
DKK		
IDC
DDK		
DDK		
DKK		
DV		

Tyskland
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Kroatien
Danmark
Kroatien
Danmark
Danmark
Tyskland
Slovenien
Danmark
Danmark
Danmark
Tyskland
Danmark

Dobermann Verein, Stennweiler
Dobermann Cup &CAC
Herning Open
Nordisk Udstilling
Dobbelt CACIB Udstilling
National Udstilling
Dobbelt CACIB Udstilling
National Udstilling
CACIB Udstilling
DM for Politi hunde
Tysk mesterskab for brugshunde
European European Dogshow
DDK DM
Koordineringsmøde for grupper / hundefører
CACIB dobbelt Udstilling
Deutsche Meisterscharf – FH
Dansk Vinder udstilling 2020

DV		
DDK Gr. Gribskov
DKK		
DKK		
DKK		
IDC
DKK		
IDC
DKK		
PH		
DV		
IDS		
DDK Gr. Thy		
DDK 		
DKK		
DV		
DDK Storstrøm		

Danmark

Brugsprøve

DDK Storstrøm		
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Generalforsamling
Dagsorden

ENDELIG DAGSORDEN TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I DANSK DOBERMANN KLUB 2020.
Dato: søndag d. 29/3-2020 kl. 12.00
Sted: Tårnborg Forsamlingshus – Frølundevej 50 – 4220 Korsør
Dagsorden:
1. Valg af 3 stemmetællere
2. Valg af dirigent (Bjarke Sabro fra DKK foreslås af bestyrelsen)
3. Formandens beretning til godkendelse
4. Kassererens fremlæggelse af
A) Det reviderede regnskab for 2019 til godkendelse
B) Budgetforslag for 2020 til behandling og godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent for 2021
6. Indkommende forslag (Se forslagene uddybet senere i bladet)
Forslag stillet af bestyrelsen:
1) Forslag om fornyelse/nye vedtægter for DDK
2) Forslag om kontingentforhøjelse
Forslag stillet af Betina Westberg, Birgitte og Jens Haubro, Lene Andersen:
3) Forslag om at nedsætte bestyrelsen fra 7 til 5 bestyrelsesmedlemmer
Samme forslag er stillet af Pernille Marie Nielsen
7. Valg af formand – Maria Edlefsen modtager genvalg
Indkommende forslag formandskandidat:
Indstillet af Jørgen Kjærside
Hanne Lundahl
Samme forslag til formandskandidat er stillet af:
Janne Wærum – Michelle Hansen – Lars Jacobsen
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Afgående er: Hans Jørn Bentsen – modtager genvalg
		
Pierre Lundahl – modtager genvalg
Indkommende forslag personvalg: Foreslået af Maria Edlefsen og Lars Christian Andersen:
		
Christian Frigaard - Lisa Bøilerehauge
Foreslået af Michelle Hansen og Lars Jacobsen:
		
Janne Wærum - Sven Bjerkhof
Foreslået af Jørgen Kjærside:
		
Lea Nielsen
Valg af 3 suppleanter
Indkommende suppleant kandidat:
Foreslået af Lene Andersen:
		
Jin Suhr
9. Valg af 2 revisorer og 2 revisorer suppleanter
10. Evt.
Dokumentation for mindst 3 måneders forudgående medlemskab af Dansk Dobermann Klub kan
forlanges forevist på generalforsamlingen.
Der serveres kaffe og te samt forskellige sandwich – tilmelding til sandwich er nødvendig, der er
beregnet 2 stk. pr person – tilmelding til Hans Jørn senest 16 marts 2020 på kasserer@danskdobermannklub.dk
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Formands
beretning 2019

Kære medlemmer.
2019 er gået og vi har nu siddet som bestyrelse i 2 år,
og kan se tilbage på de mange nye tiltag vi har lavet i
klubben.
Vi håber at vi kan fortsætte den positive retning og gøre
vores klub endnu mere attraktiv, med blandt andet nye
arrangementer, som kommer vores nuværende samt nye
medlemmer til gode.
Det gælder om at stå sammen for at bibeholde vores
specialklub, så vores race kan blive repræsenteret på
bedst mulige måde.
Her i 2020 har vi et stort valg til generalforsamlingen, da
både formand og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg.
Jeg sidder gerne 2 år mere som formand, hvis det er det
I medlemmer ønsker. Samtidig vil jeg gerne tilføje, at vi
har brug for så bred en viden som muligt i bestyrelsen
og at forskellighed skaber god og saglig kommunikation. Tænk over det når i stemmer på de kandidater der
stiller op, stem på dem som i mener ville kunne gøre en
forskel i vores klub.

Hvad er der sket i vores klub i 2019
Vi har haft afholdt vores 4 Udstillinger i:
DDK Gr. Nordjylland
Dommer Jelena Radulovic fra Serbien
DDK Gr. Thy – DDC 2019
Dommer Udstilling: Hr Rozenberg fra Rusland – Dommer brugsdel: Hr Per Svoldgaard fra Danmark. Figurant kort: Jesper Hammer fra Danmark – figurant
lang: Sebastian Maack fra Tyskland.
Dansk Dobermann klub udstilling på lånt bane af
SBH-kreds 13
Dommer Thomas Becht fra Tyskland
DDK Gr. Storstrøm – Dommer Marie Melchior fra Luxemburg

Dansk Dobermann klub ZTP afholdt på lånt bane af
SBH-kreds 13 – Dommer Thomas Becht fra Tyskland –
figurant: Pierre Lundahl fra Danmark
JM afholdt af DDK Gr. Nordjylland – Dommer Michael
Brandenhoff – figurant Jørgen Poulsen
DM afholdt af DDK Gr. Gribskov – Dommer Hans
Hansen – Figurant kort: Claus Jensen – figurant lang:
Jesper Hammer
Der blev desværre ikke afholdt ØM i 2019
DDK Gr. Nordjylland repræsenterede vores race ved
Hundedagene på Rosenholm Slot
Dansk Dobermann klub repræsenterede vores klub
med stand til Store Hestedag
Dansk Dobermann klub har afholdt figurantmønstring i år på lånt bane af SBH-kreds 13
Sebastian Maack blev mønstret for 2 år
Søren Wærum blev mønstret for 1 år
Dommer: Hanne Boe
Et år fyldt med mange arrangementer som vi har været
godt tilfredse med.

Lukning af træningsgrupper.
Der er 3 træningsgrupper der valgte at stoppe som grupper i DDK-regi, da de ikke ønskede at samarbejde med
den nye bestyrelse.
Gruppe Nordsjælland
Gruppe Odense
Gruppe Horsens
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Formands
beretning 2019

Klubbladet.
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Vores klubblad kører endelig på skinner efter vi gik over
til et andet trykkeri. Bladet er blevet flot og indbydende
at se på. Vi har i en periode afprøvet at få det leveret i
en pose som beskytter bladet mod fugt, når det ligger
i postkassen. Det vil vi gerne fortsætte med, så vi får et
fint blad uden fugtskader.
Vi er stadig af og til udfordret med Post Nord. Der er
blade der bliver væk ca. 3% ved hver udsendelse. Modtager I ikke bladet der pt udgives 6 gange årlig, skal I
tage kontakt til kassereren og I vil få et tilsendt.
Vores blad har i 2019 fået tildelt et ISSNnummer fra Det
Kgl. Bibliotek. Det betyder at det er blevet oprettet i en
international database.
Derudover så mangler vi historier, billeder og andet fra
jer medlemmer. HUSK at få sendt noget ind til bladet.
Det går hårdt ud over vores frivillige hjælpere til bladet
at de skal bruge en masse ekstra tid på at sidde og finde
stof til bladet. Så hjælp venligst til med at støtte bladet
og vores hjælpere. Det er et meget stort arbejde at sidde
og lave klubblad, og det er jer medlemmer der gerne vil
have klubbladet og også gerne vil bibeholde de 6 udgivelser. Så hjælp lidt til og få sendt jeres historier, artikler m.m. afsted til redaktøren ellers må vi nok desværre
skære ned i udgivelserne af bladet for at skåne vores
frivillige arbejdskraft. For giver de op på et tidspunkt, ja
så har vi ikke noget blad.

Af og til har vi stødt på problemer i form af sider der forsvinder, blanketter der ikke virker, shoppen der volder
problemer o.s.v. Det skulle der være kommet styr på nu,
men fejl opstår stadig af og til da det kan ikke undgås.
Vi gør vores yderste for at rette dem så hurtigt det er
muligt.
I år har vi haft en del henvendelser fra medlemmer der
ikke kan åbne sider på websiden, sende mail til bestyrelsen, og klager over at siderne ikke er opdateret m.m.
Grunden dertil er at mange stadigvæk kører med gamle
browsere, og ikke får slettet historikken i browseren
af og til. Så får man problemer, det har jeg selv haft
i perioder da jeg altid brugte en ældre udgave af internet Explorer til og åbne sider med. Det gjorde så at
jeg ikke kunne se de opdaterede sider på blandt andet
DDK-webside. I dag hvor alting bliver lavet i de nyeste
systemer, bliver man nød til og følge med og bruge de
anbefalede browsere, f.eks Google Crome, firefox m.fl.
ellers får man problemer med ovenstående.

Webside/webshop.

Annoncører/Sponsorer.

Vores webside er blevet rigtig flot. Den er tæt på færdig og ja den har også i perioder haft sine udfordringer.
Webshoppen er også kommet op at køre, da der er nu
mulighed for at betale for både annonceringer, medlemskaber, resultatbøger m.m. Husk at bruge shoppen, da
den kører på prøvebasis endnu, for vi skal se om det kan
svare sig for klubben og have den.

Der har været rigtig mange sponsorer der har støttet os
i 2019, både grupper, opdrættere, privatpersoner samt
firmaer hvilket vi er dybt taknemlige for. Annoncører
er der også blevet tegnet til vores klubblad samt på
websiden for 2020. Dette er et stort arbejde for vores
ansvarlige på dette område. Det kræver en del arbejde
da annoncører ikke længere er så villige til at få til og

Sociale medier.
Vores Facebook side er rigtig godt besøgt. Vi er gået fra
ca. 400 følgere til snart 700 følgere og det er meget positivt. Vi kan se at mange kigger på de arrangementer vi
slår op derinde så vores budskab bliver spredt godt ud
iblandt folk.

Formands
beretning 2019

tegne annoncer som tidligere. Alt foregår online i dag,
så bladannoncører er svære og få fat i, da de ikke føler
at kundegrundlaget er så stort. Så hvis I medlemmer
kender nogle der gerne vil støtte vores klub, så vi kan
blive ved med at afholde de flotte arrangementer, så
kontakt endelig vores annoncekonsulent.

Registrerede importtal på vores race fra DKK.

IDC VM 4-5 maj 2019.

Afslutning.

Dansk Dobermann klub var repræsenteret med 4 deltagere til dette års VM i Ungarn, FLOT !! Det er mange
år siden at klubben kunne sende så mange hundeførere afsted.
Deltagerne var: Tom Hansen, Peter Faber, Vibeke Nannestad & Pernille Marie Nielsen. Teamleder var Alice
Bøgh. (Mere i BHUA´s beretning)

Bestyrelsen vil gerne sige stort tak til alle de medlemmer der har støttet vores arrangementer og mødt op
med deres Dobermann i 2019, og stort tillykke til alle
udstillere og hundeførere som har opnået flotte resultater med deres Dobermann både i ind og udland i
2019. Vi har også her i år fået en del nye hundeførere
på banen både indenfor brugs samt udstilling. I de andre sportsgrene som nosework, rallylydighed, dogparkour m.fl er vores race også godt repræsenteret.
En stor tak skal også lyde til alle de frivillige mennesker
og sponsorer der har hjulpet os i 2019.
Vi ser frem til 2020.

IDC Show og Kongres.
Ligeledes til IDC Show 7-9 september i år var Dansk Dobermann klub repræsenteret med danske deltagere.
(mere i avls ansvarliges beretning)
Til kongressen i år deltog avlsansvarlig Hanne Lundahl
og kasserer Hans Jørn Bentsen deltog for mig, da jeg
var forhindret i at kunne rejse pga en knæskade.
Referatet fra kongressen bringes på websiden samt i
klubbladet.

I 2019 er der blevet importeret 7 Dobermann til Danmark (1 mere end i 2018). De kommer fra følgende
lande: England, Norge, Tyskland, Rusland og Sverige.
Et stadig lavt antal som er registreret ved Dansk kennel
klub.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Dansk Dobermann klub
Formand Maria Edlefsen

Send dit indlæg og dine billeder til vores blad
editor@danskdobermannklub.dk
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Brugsansvarligs
Beretning

Så gik mit første hele år som BHUA i Dansk Dobermann
Klub. Endnu et spændende år med forskellige udfordringer.
Tak til alle i bestyrelsen for et godt samarbejde.

GRUPPERNE
Der har også i år været et højt aktivitetsniveau i grupperne - stort tillykke til alle som har bestået deres prøver.
Desværre valgte 3 grupper (Horsens, Odense og
Blovstrød) at melde sig ud af samarbejdet med Dansk
Dobermann klub. Det beklager jeg selvfølgelig meget jeg håber dog at vi i fremtiden kan finde sammen igen.
Den nye gruppe Storstrøm er til gengæld kommet godt
fra start, og har allerede haft gang i flere fine arrangementer. Rigtig godt gået.
Der arbejdes også på at få en ny gruppe på Århus egnen.
Bo Christensen fra Vorre Hundepension leder i øjeblikket
efter en egnet plads. Bo kan kontaktes på tlf. 81816081.

BRUGSPRØVER
Der har været afholdt 77 prøver, heraf 50 bestået.
Der har været 5 prøvedage i DDK inklusive mesterskaber

RESULTATER 2019
Årets bedste IGP-hunde
1 Ibiza von der Leibgarde og Charlotte Nielsen 91/73/93
2 Dobergaarden Forever Payton og Hanne Munkholm
97/75/88
3 Brown Chief Bakki og Pernille Marie Nielsen 100/95/92

IGP3 Destiny’s Phoenix Invisible Touch og Peter Faber
249 point
SPR3 Brown Chief Bakiya og Lene Andersen med 87
point
FPR1 Dobergaarden Forever Jabba og Henrik Magnussen med 94 point
FPR2 Brown Chief Coi Louise Jensen Agerkilde med 85
point

JM 2019
Jysk mesterskab blev afholdt i gruppe Nordjylland Dommer Michael Brandenhoff
Beg. B Torontas Jakita og Galina Mark 95 point
IGP1 Dobergaarden Forever Payton og Hanne Munkholm
227 point
IGP2 Dobergaarden Forever Una 252 point

IDC/VM 2019 Ungarn
Her deltog Tom Hansen med Be-Barong Ella of Frell, Peter Faber med Destiny’s Phoenix Invisible Touch, Vibeke
Nannestad og Pippi vom Ferrenberg og Pernille Marie
Nielsen og Brown Chief Bakki. Desværre var det kun Tom
der bestod og kom ind på en 24. Plads. Stort tillykke til
dig Tom.

RALLY
Med virkning fra 1. februar 2020 indføres en række nye
titler i rally. Formålet er at skabe yderligere incitament
til at blive i de to klasser, som man ikke kan rykke op fra:
seniorklasse og championklasse.

Hundeførerkonkurrence:
Årets hundefører blev Jin Suhr

FIGURANT MØNSTRING

DM 2019

Følgende blev mønstret
Søren Værum 1 år
Sebastian Maack 2 år

Danmarksmesterskabet blev afholdt i gruppe Gribskov
med dommer Hans Hansen. Her deltog 9 hunde og
følgende fik titlen Danmarksmester i deres respektive
klasser. Specielt skal fremhæves Peter Faber og Destiny’s
Phoenix Invisible Touch som for andet år i træk blev bedste IGP3 ekvipage.
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Stort tillykke til alle med beståede prøver og mønstringer i løbet af året. Jeg ser frem til samarbejdet her i 2020.
Pierre Lundahl / Brugsansvalig

AVLSansvarligs
Beretning

2020 - et nyt år - et nyt årti. Tid til at se fremad men også
tilbage. Tilbage på et år med meget arbejde - dels med
hjemmeside og blad, dels med udstillinger og ZTP, dels
med nye tiltag som mentaltestning og dels med bestyrelsesarbejde iøvrigt.

det an med at komme af sted til en udstilling - “kan jeg
nu finde ud af det, hvordan gør man med hensyn til
tilmelding, hvad skal min hund kunne, før den bliver udstillet”, så er man altid velkommen til at ringe til mig og
få en snak om hvordan man griber tingene an.

HJEMMESIDE OG MEDLEMSBLAD
Hjemmesiden er stadig i udvikling - der har været nogle
fejl med opdateringer, som vi har arbejdet en del med,
men jeg synes vi er kommet langt og at det store arbejde
er mundet ud i at vi nu har en fin og tidssvarende side.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Johnny
Løffgren, for det store arbejde han har lagt, og stadig
lægger i dette. Vedrørende aktivitetskalenderen, har jeg
koordineret mestersskaberne i brugsarbejde med Pernille
Marie så der er passende afstand til andre arrangementer
i ind-og udland, således at der mulighed for at man kan
deltage i alt uden at overbelaste hundene.
Dobermannbladet har vi også fået styr på. Det er blevet
et smukt magasin af høj kvalitet, og her skal selvfølgelig
lyde en stor tak til grafiker Allan Kaarsberg for det store
arbejde han lægger i at lave dette fine blad for os. Jeg
vil her lige minde jer om, at kun ved at I medlemmer
husker at sende mig jeres fortællinger om, og billeder af
jeres hunde, artikler som I tænker kunne være interessante for alle medlemmer, kun på den måde kan I være
med til at sikre at vi også i fremtiden har et interessant
og læseværdigt medlemsblad.

ZTP

UDSTILLINGER
Som vanligt har vi i 2019 afholdt 4 udstillinger, med ialt
111 tilmeldte hunde - igen en fremgang i forhold til året
før. Det er dejligt med fremgang, men vi vil selvfølgelig
gerne se endnu flere til vores udstillinger. Vi er gået
tilbage til så vidt muligt at samle udstillinger og mesterskaber, så de falder i samme weekender. Det er en fin
mulighed for at være sammen med andre mennesker
med samme kærlighed til vores racehunde og det er aldrig for tidligt at starte. En hvalp kan udstilles fra den er
12 uger og det er fin socialisering for så ung en hund.
Hvis du går og tumler lidt med hvordan man nu griber

Årets Ztp blev afholdt i SBH KREDS 13. Dommer var Thomas Becht.
Følgende hunde var tilmeldt:
Black Ballerina Goliath SG 1B
Dobergaarden Forever Jakeem V 1A
Zoraya Black Pearl del Naissus V 1A
Dobergaarden Forever Wu Shu V 1A
Dobergaarden Forever Chunhua V 1B
Basha Grareva V 1A
Dobergaarden Forever Emiko V 1A
Royal Danish Greatest Love of All SG 1B
Tillykke til alle ejere.

ÅRETS TITLER DANMARK
Følgende hunde har i 2019 opnået titler i Danmark
Årets Guldhund: Dobergaarden Forever Karas
Årets Sølvhund: Dobergaarden Forever Jakeem
Årets Bronzehund : Irinland Balthazar
Dansk Dobermann vinder 2019 Han:
Dobergaarden Forever Jakeem
Dansk Dobermann vinder 2019 Tæve:
Dobergaarden Forever Athena
Dansk Dobermann junior vinder 2019 han:
Dobergaarden Forever Jakeem
Dansk Dobermann junior vinder 2019 tæve:
Dobergaarden Forever Karas
Vinder af Dansk Dobermann Cup 2019:
Brown Chief Barthez
Dansk Puppy vinder 2019:
Dobergaarden Forever Mon Cheri
Dansk junior champion DKK:
Dobergaarden Forever Jakeem,
Dobergaarden Forever Karas
Fortsættes s. 18

29

AVLSansvarligs
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Fortsat fra s. 15

ÅRETS TITLER UDLANDET
Hunde der i 2019 har opnået udenlandske titler:
Dobergaarden Forever Mon Cheri:
VDH junior Champion, Kassel Jugendsiegerin, Jugendsiegerin Rostock, NorisJugendsiegerin 2019
Dobergaarden Forever Gorgeous Keyla:
DV vice Siegerin 2019, Norissiegerin 2019,

IDC 2019
IDC Showet blev i 2019 afholdt i Ungarn.
Om torsdagen blev der afholdt en ekstra udstilling.
Her var der finalepladser til 4 danske hunde.
Til selve IDC showet var følgende dommere:
H. Wiblishauser (D), Thomas Becht (D), Norbert Daube (D),
Attilio Polifrone (I), Dohóczi Tamas (H)
IDC Sieger Black Male: Grafit di Perlanera
IDC Sieger Brown Male: Legend Goes On Astor
IDC Siegerin Black Female: Kalina von den Bollenruthen
IDC Siegerin Brown Female: Basha Grareva
IDC Jugend Sieger Black Male: Unesco v. Residenzschloss
IDC Jugend Siegerin Black
IDC Jugend Sieger Brown Male:
- Vivat de Vinko Armageddon
IDC Jugend Sieger Brown
Der deltog ialt 10 danskejede hunde med ialt 3 finalepladser som resultat.
Junior klasse sorte tæver:
Dobergaarden Forever Karas EX1 og Junior Siegerin 2019
Brugsklasse sorte tæver:
Dobergaarden Forever Emiko EX3
Åben klasse brune tæver:
Dobergaarden Forever Xina EX4
Tillykke til alle deltagere
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AVL
Stambogsførte hvalpe
Der blev i 2019 født 13 kuld med ialt 78 hvalpe (heraf 3
kuld med kejsersnit). En fremgang i forhold til året før
som var ekstremt lavt med kun 55 hvalpe.
Der er i år registreret 7 hunde som importeret fra udlandet.

SUNDHED
HD status:
Der blev fotograferet 14 hunde - næsten en halvering
af året før:
A: 9
B: 0
C: 4
D: 1
AD status:
13 hunde blev fotograferet - alle med status 0
OCD status:
9 hunde blev fotograferet - alle med status fri
Øjenlysning: 7 hunde lyst - 5 var fri og 2 påvist.
Dejligt med denne fremgang i antal af lysninger.
Der er lavet aftale med Generatio, i Tyskland om tilbud
på DNA-test, vWD og dilute for klubbens medlemmer
til en pris på ca. 40 EUR pr. test. Mere herom snarest.

IDC 2024
DDK har fået muligheden for at afholde IDC 2024 både
på brugsdelen og showdelen. Det vil vi drøfte nærmere
i bestyrelsen og mere info vil komme herefter.

AVLSansvarligs
Beretning

MENTALBESKRIVELSE
Fra i år håber vi på at der bliver mulighed for at lave en
mentalbeskrivelse på vores hunde.
Det findes i forvejen også i Norge og Sverige, men i
modsætning til vore nabolande, vil vi have det skal
være frivilligt, altså en mulighed for at teste sin hund
om den mentalt er kvalificeret til at gå i avl.

5. Juli I Gribskov (Dansk Dobermann Cup) Ny Mårumvej 214, 3230 Græsted:
Dommer Gabriela Ridarcikova ( SK )
28. November i Storstrøm Dansk VinderShow, Vordingborghallen, Skoleparken 1, 4760 Vordingborg:
Dommer Triona Ni She ( Irland )

UDSTILLINGER 2020
4 udstillinger er planlagte:
8. Marts. i gruppe Nordjylland, (adresse).
Dommer Nadjia Timmersmann-Kadenko Holland
24.Maj i SBH13, Tistrupvej 3 6862, Tistrup.
Dommer Herr. Hans Wiblishauser ( D )

Som noget nyt har vi valgt at lægge de fire udstillinger
mere fordelt ud over året, og som følge heraf vil den
første og den sidste udstilling blive afholdt indendørs.
Vi glæder os til at se jer alle til et nyt udstillingsår.
Hanne Lundahl / Avlsansvarlig
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Kassererens
Beretning

2019 bød desværre igen på udfordringer med at få bladene ud, men jeg har gjort alt for at få send nye blade til
de medlemmer der blev berørt. Men det er nok noget vi
må leve med.
Vi var så heldige at der var 4 der havde kvalificeret sig til
WM 2019, men det har også betydet en stor udgift for
klubben, som det fremgår af regnskabet.
Medlemsantallet er faldende, trods vi i dag har en
hjemmeside og et blad der er meget professionelt udført. Jeg vil opfordre jer ude i grupperne til at gøre en
ekstra indsats for at få flere til at melde sig ind i DDK.
Det er ikke et krav man har en dobermann, det må også
gerne være af ren interesse.
Økonomien går i den negative retning, indtægterne
svarer ikke til udgifterne. Der er flere årsager, nogle af
grundene er at vi har mistet nogle af de medlemmer der

Regler for:
Dansk Dobermann Klubs Grand Prix Konkurrence
Guld, sølv og Bronzehund 2020
Ved evt. pointlighed opnået på samme antal udstillinger
vinder yngste hund. Skulle der også her være pointlighed, trækkes der lod.
Alle hunde der deltager i diverse klasser fra Junior og
opad er med i konkurrencen. Ved den årlige Vinderudstilling gives der dobbelte points.
Der vil være ekstra gevinst til Årets Guldhund som
vinder konkurrencen:
Vinderen vil få gratis tilmelding til næste års IDC Sieger
samt få udbetalt 500 kr. til hjælp til transport og 500
kr. til ophold på stedet. Dette gælder dog kun danske
hunde og kun ved deltagelse af IDC’en !
Tilmeld jer allerede nu til vores første udstilling og vær
med i kampen om at vinde titlen Guld hund, samt få en
oplevelse for livet ved at være med til IDC (International
Dobermann Championship).

32

har været med i mange år, vi har fået webshop det koster ca. 2000 pr. år. Vi har sendt 5 mand til IDC IGP WM.
Ca. 17500. Fra bestyrelsens side har vi forsøgt at holde
flest mulige møder som online møder, for at spare kørsel og fortæring. Udstillingerne, Cup, ZTP, JM og DM ser
fornuftigt ud.
Jeg vil opfordre til vi overvejer, om kontingentet skal
forhøjes. Om vi skal gå fra 6 udgivelser til 4 udgivelser af
bladet. Skal vi fjerne eller reducere tilskuddet til BS for
deltagelse til IDC-kongressen. Hvor meget vi skal støtte
de deltagere vi sender til WM. Eller hvordan vi kan øge
indtjeningen.
Trods de økonomiske udfordringer vi stå over for, håber
jeg på vi i fællesskab kan finde en fremadrettet løsning.
Og vi i fremtiden stadig kan nyde at se brugshundearbejde og udstillinger med dobermann.
Hans Jørn Bentsen / Kasserer

Point system
Excellent
Very Good
Good
1. vinder
2. vinder
3. vinder
4. vinder
BIK 1
BIK 2
BIK 3
BIK 4
DDKCUP.
CK
Brugs- og Junior og Veteran CAC
BIR
BIM

4 point
3 point
2 point
4 point
3 point
2 point
1 point
4 point
3 point
2 point
1 point
5 point
2 point
1 point
4 point
3 point

Indkomne
Forslag

Medlemmernes forslag
Forslag stilles af: Betina Westberg, Birgitte Haubro, Jens Haubro og Lene Andersen
1) Set i henhold til foreningens størrelse, foreslås det at bestyrelsen er på 5 medlemmer i stedet for 7.
Med denne reducering forventes det at bestyrelsen lettere kan samles og medlemmerne hurtigere får
adgang til
mødereferater.
Forslag stillet af Pernille Marie Nielsen:
Nuværende regel 7 mandsbestyrelse
Forslag 1) nedsættes til 5 mandsbestyrelse.
Grundet det at det er svært at finde folk der ønsker at indtræde i bestyrelsen, er det bedre med 5 der har
lyst til at sidde der, end 7 der sidder mere af pligt end lyst.
Forslag fra Jørgen Kjærside:
Indstilling til bestyrelsen i Dansk Dobermann Klub.
Undertegnede indstiller hermed Hanne Lundahl som formand og Johnny Løffgren og Lea Nielsen til bestyrelsen. Alle har kvalifikationer, på hver sit område, der vil styrke bestyrelsen og dermed også klubben
Forslag stillet af Maria Edlefsen og Lars Christian Andersen:
Vi vil gerne indstille Christian Frigaard og Lisa Bøilerehauge til bestyrelsen.
Vi har brug for ny faglig og bred viden og på det plan kan de begge byde ind. Der er accept fra begge.
Forslag stillet af Janne Wærum – Michelle Hansen og Lars Jacobsen:
Indstilling til Hoved Bestyrelsen Dansk Dobermann Klub.
I håbet om at Hanne Lundahl accepterer, ønsker undertegnede, at indstille Hanne Lundahl til
formandsposten i Dansk Dobermann Klub
Mvh Janne / Marianne Wærum
Sekretær i Dansk Dobermann Klub Gruppe 4 Storstrøm
Michelle Hansen
Næstformand i Dansk Dobermann Klub Gruppe 4 Storstrøm
Lars Jacobsen
Medlem i Dansk Dobermann Klub Gruppe 4 Storstrøm
Forslag stillet af Michelle Hansen og Lars Jacobsen:
Janne Wærum og Sven Bjerkhof ønskes indstillet til bestyrelsen i Dansk Dobermann af Michelle og Lars
Jacobsen.
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Forslag til nye
vedtægter

Forslag til nye vedtægter for Dansk Dobermann klub.
Bestyrelsen fremsætter forslag om ændringer af DDK´s
vedtægter, da ordlyden og vores nuværende vedtægter ikke
er tidssvarende.
Vi har i år stillet paragrafferne op med de gamle vedtægter
først og de nye underneden. Vi håber at i medlemmer vil
stemme for vedtægtsændringerne så vores klubs vedtægter
kan blive tidssvarende og let og forstå.
1. Gældende vedtægt er skrevet med sort skrift
2. Forslag er skrevet med blå skrift

Stk 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.
Stk 3. Klubben er en specialklub, der er anerkendt af og
samarbejder med Dansk Kennel Klub (DKK)
Stk 4. Organisation
Klubben er organiseret således:
Generalforsamling – se § 11 til 14
Urafstemning – se § 15
Bestyrelse – se § 8-10
Medlemmer – se § 4-5

Gældende vedtægter for Dansk Dobermann Klub
NAVN OG FORMÅL § 1-3
Navn og hjemsted
§1
1.1: Klubbens navn er Dansk Dobermann Klub. Dens
hjemsted og værneting er formandens adresse.
Klubbens formål
§2
2.1: Klubbens formål er i samarbejde med Dansk Kennel Klub og i overensstemmelse med dennes formål og
internationale forpligtelser:
- at fremme avl af fysisk og mentalt sunde, ædle og racetypiske dobermann
- at afholde udstillinger
- at arbejde for stadig bedring af dobermann som brugshund
- at indstille brugs- og udstillingsdommere til uddannelse i Dansk Kennel Klub
- at udgive et medlemsblad
2.2: Dansk Dobermann Klub er til enhver tid underlagt
de bestående regler for Dansk Kennel Klub.
Forslås ændret til:
§ 1. Navn, hjemsted, tilhørsforhold og organisation
Stk 1. Klubbens navn er Dansk Dobermann Klub. Den er
stiftet d. 09.02.1946
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§ 2. Klubbens formål.
DDK har til formål i samarbejde med Dansk Kennel Klub
og i overensstemmelse med Dansk Kennel Klubs internationale forpligtigelser:
• at arbejde for at fremme kendskabet til Dobermann
• gennem oplysning om hensigtsmæssig avl, at bidrage til at bevare og eller forbedre racens kvalitet i
forhold til FCI-standarden herunder sundhed, temperament, eksteriør og brugsegenskaber.
• At fremme avl af fysisk og mentalt sunde, ædle og
racetypiske Dobermann
• At afholde udstillinger
• At arbejde for stadig bedring af Dobermann som
brugshund
• At indstille brugs og udstillingsdommere til uddannelse i Dansk Kennel Klub
• At formidle relevant information via Dansk Dobermann Klub’s webside, andre platforme og evt. klubblad.
Hvad betyder ændring?
Mere enkel beskrivelse
En præcisering af organisationen i Dansk Dobermann
Klub
Fjernelse af ”Dansk Dobermann Klub er til enhver tid
underlagt de bestående regler for Dansk Kennel Klub.”
Websiden er nævnt som nyt medie som bestyrelsen formidler information igennem.

Forslag til nye
vedtægter

Avlsarbejde
§3
3.1: Dansk Dobermann Klub er Dansk Kennel Klubs sagkyndige vedrørende racen.
3.2: Klubben er berettiget til at fastsætte specielle regler for eget avlsarbejde samt at indføre avlsforbud og
restriktioner, såfremt arvemæssige begrundelser herfor
foreligger, dog med godkendelse af Dansk Kennel Klub.
Forslås ændret til:
§ 3. Avlsarbejde
Stk 1. Dansk Dobermann Klub er Dansk Kennel Klubs
sagkyndige vedrørende avlsarbejdet for Dobermann.
Stk 2. Dansk Dobermann Klub er berettiget til efter aftale med Dansk Kennel Klub at fastsætte specielle regler
for avlsarbejdet med klubbens race.
Stk 3. Avlsforbud og restriktioner kan indføres, hvis
arvemæssige begrundelser herfor foreligger. Avlsforbud
og restriktioner kræver godkendelse fra Dansk Kennelklub før de iværksættes.
Hvad betyder ændring?
En præcisering af at det er DDK som er sagkyndige vedr.
avlsarbejdet
En opdeling af punkt 3.2 til to punkter.
MEDLEMMER OG KONTINGENT § 4-6
Medlemmer
§4
4.1: Som medlem kan optages enhver, der opfylder
betingelserne for optagelse i Dansk Kennel Klub. Indmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Dansk Kennel Klubs formand og administrerende
direktør er kontingentfrie medlemmer, dog uden stemmeret. De har på Klubbens Generalforsamling og øvrige
arrangementer taleret og kan lade sig repræsentere ved
stedfortræder.

4.2: Valgbare og stemmeberettigede i klubbens anliggender er samtlige myndige medlemmer, der ikke er i
kontingent-restance. Jvf. dog § 4.3 og § 12.2
4.3: Intet medlem kan, før efter mindst et års uafbrudt
medlemskab og kun ved personligt fremmøde på generalforsamlingen, modtage valg til bestyrelsen, eller til
suppleant til denne.
4.4: Dersom det på generalforsamlingen viser sig, at
der ikke er et tilstrækkeligt antal valgbare kandidater
til bestyrelsen eller suppleanter til denne, kan generalforsamlingen på dagen foreslå valgbare kandidater. De
ifølge § 12.1 på "Den endelige dagsorden .." foreslåede,
valgbare kandidater er på forhånd valgt inden generalforsamlingens eventuelle forslag.
§5
Alle medlemmer skal, hvor muligt, oplyse elektronisk
postadresse/e-mail til klubben.
Et medlem har selv ansvaret for, at den oplyste e- mail
adresse kan modtage beskeder/ informationer fra klubben. Hvis medlemmet skifter e-mailadresse, skal medlemmet straks give klubben besked herom. Hvis medlemmet ikke opfylder sine forpligtelser, bærer medlemmet
selv ansvaret for, at korrespondancen ikke kommer frem
til medlemmet.
5.1 Når klubben har registreret en e-mailadresse på et
medlem, er klubben berettiget til at have elektronisk korrespondance med medlemmet og fremsende alle meddelelser, herunder bl.a. indkaldelser til generalforsamlinger, opkrævninger, påkrav af enhver art elektronisk.
Klubben kan i al korrespondance, både pr. post eller email, henvise til at eventuelle bilag (regnskaber, forslag,
etc.) er gjort tilgængelige på foreningens hjemmeside
eller på anden tilgængelig elektronisk platform. Nævnte
bilag anses derved at være indeholdt i forsendelsen.
Dette gælder uanset om der måtte være angivet andet i
andre bestemmelser i nærværende vedtægt.
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Forslås ændret til:
§ 4. Medlem og indmeldelse i Dansk Dobermann Klub
Stk 1. Ethvert medlem som opfylder betingelserne for optagelse
i Dansk Kennel Klub,- kan optages i Dansk Dobermann Klub.
Udelukket fra optagelse eller fornyelse af medlemskab
er personer der:
a. Er medlem af en af DKK ikke anerkendt kynologisk
forening
b. Med videresalg for øje opkøber hunde.
c. Opdrætter og eller sælger hunde der ikke er stambogsført i DKK eller FCI anerkendt
kynologisk forening.
d. Modarbejder Dansk Dobermann klub - herunder
træningsgrupperne eller racerepræsentanternes interesser.
Afgørelse vedrørende medlemsoptagelse træffes af bestyrelsen i Dansk Dobermann klub
Stk 2. Som medlem er man stemmeberettiget i alle klubbens anliggender, hvis såfremt man har været medlem i
mindst 3 sammenhængende måneder og ikke er i kontingentrestance.
Dog kan intet medlem før efter mindst et års uafbrudt
medlemskab og kun ved personligt fremmøde på generalforsamlingen, modtage valg til bestyrelsen, eller til
suppleant til denne.
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Hvis medlem skifter e-mailadresse, skal medlemmet
straks give Dansk Dobermann Klub besked herom elektronisk via e-mail.
Stk 4. Når Dansk Dobermann Klub har registreret en email adresse på et medlem, er klubben berettiget til at
have elektronisk korrespondance med medlemmet og
fremsende alle meddelelser, herunder bl.a. indkaldelser
til generalforsamlinger, opkrævninger, påkrav af enhver
art elektronisk.
Stk 5. Dansk Dobermann Klub kan i al korrespondance,
både pr. post eller e-mail, henvise til at eventuelle bilag
(regnskaber, forslag ect.) er gjort tilgængelig på elektronisk platform. Nævnte bilag anses derved at være angivet i forsendelsen.
Hvad betyder ændring?
En mere struktureret opdeling og forenkling af paragraf
4 og 5 samt tekst for overskuelighedens skyld
Fjernelse af tekst som hvis betydning allerede forefindes
(fx at klub ikke kan stilles til ansvar for korrespondance
hvis email på medlem ikke fungerer) Det står allerede
nævnt i stk 3. 4.4 er flyttet til paragraf ”Valg til bestyrelsen”

Formand for Dansk Kennel Klub og direktør er kontingentfrie medlemmer, dog uden stemmeret. Formand og
direktør har på generalforsamling og øvrige arrangementer taleret og kan lade sig repræsentere ved stedfortræder.

Ophør
5.2 Medlemskab ophører ved udmeldelse, der kan ske
med 1 måneds varsel til klubbens kasserer. Eventuelt
overskydende kontingent refunderes ikke.
Er kontingent ikke indbetalt senest den 20. januar,
slettes vedkommende uden varsel som medlem. Ved
senere indbetaling betragtes vedkommende som nyt
medlem med hensyn til stemmeret og valgbarhed.

Stk. 3. Alle medlemmer skal om muligt oplyse om elektronisk postadresse/e-mail til Dansk Dobermann Klub.

Forslås ændret til:
§ 5. Ophør som medlem i Dansk Dobermann Klub

Et medlem har selv ansvaret for at sikre at den oplyste
e-mail adresse kan modtage beskeder/informationer fra
Dansk Dobermann Klub.

Stk 1. Medlemskab ophører ved udmeldelse, der kan
ske med 1 måneds varsel til klubbens kasserer. Eventuelt
overskydende kontingent refunderes ikke.
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Stk 2. Er kontingent ikke indbetalt senest 20 januar,
slettes vedkommende uden varsel som medlem. Ved
senere indbetaling betragtes vedkommende som nyt
medlem med hensyn til stemmeret og valgbarhed.
Hvad betyder ændring?
Ophør har fået sin egen paragraf og opdelt i to afsnit.
Ingen betydningsmæssige ændringer.
Kontingent
§ 6. Generalforsamlingen/bestyrelsen fastsætter det årlige kontingent.
6.2. Kontingentet betales forud for et år ad gangen.
Kontingentet skal være betalt og bestyrelsen i hænde
senest d. 2. januar for at give stemmeret til den ordinære
generalforsamling.
6.3. Der findes 2 former for medlemskab, enkelt medlemskab, par medlemskab. Ved parmedlemskab skal forstås
ægtefæller eller ugifte samlevende på samme adresse.
Børn under 18 år indgår i medlemskabet uden stemmeret på Generalforsamlingen.
Forslås ændret til:
§ 6 Kontingent
Stk 1. Generalforsamlingen/bestyrelsen fastsætter det
årlige kontingent.
Stk 2. Kontingentet skal betales forud for 1 år as gangen. Kontingentet skal være betalt og bestyrelsen i
hænde senest d. 2. januar for at give stemmeret til den
ordinære generalforsamling.
Stk. 3. Der findes 2 former for medlemskab.
• Enkelt medlemskab
• Par medlemskab. Ved par medlemskab skal forstås
ægtefæller eller ugifte samlevende på samme adresse.
Børn under 18 år indgår i medlemskabet uden stemmeret på generalforsamlingen.

Hvad betyder ændring?
Kun ændring således paragraf er blevet korrekt opdelt i stk.
Mere overskueligt. Ingen betydningsmæssige ændringer.
DISCIPLINÆRSAGER
§7
7.1: Har et medlem overtrådt gældende regler, jvf.
DKK's til enhver tid gældende love, kan der træffes disciplinære foranstaltninger overfor vedkommende.
7.2: Sådanne foranstaltninger kan bestå i:
a) Tildeling af 1) misbilligelse, 2) eller advarsel
b) Frakendelse af kennelmærke
c) Frakendelse af tillidshverv
d) Udelukkelse fra deltagelse i skuer, udstillinger og
prøver.
e) Udelukkelse fra adgang til stambogsføring.
f) Eksklusion
g) Nedlæggelse af avlsforbud.
NB Dansk Dobermann Klubs bestyrelse kan bringe sanktionerne under punktet a i anvendelse. Øvrige punkter
kan kun bringes i anvendelse af DKK's disciplinærnævn.
Der henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende bestemmelser i DKK's love om disciplinære foranstaltninger.
7.3: Dansk Dobermann Klubs bestyrelse kan, når grundlaget for en disciplinærsag er til stede, og når hurtig indgriben skønnes nødvendigt, indstille til DKK's bestyrelse,
at der træffes midlertidig beslutning om foranstaltninger over for den eller de indklagede i overensstemmelse
med DKK's love § 26.
En sådan midlertidig beslutning har gyldighed, indtil
disciplinærnævnets kendelse foreligger - dog højst i 6
måneder.
Forslås ændret til:
§ 7 Disciplinærsager
Stk 1. Har et medlem overtrådt gældende regler jævnfør
Dansk Kennel Klubs til enhver tid gældende love, kan
der træffes disciplinære foranstaltninger overfor vedkommende.
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Stk 2. Foranstaltninger kan bestå af:
1. Tildeling af misbilligelse eller advarsel
2. Frakendelse af kennelmærke eller tillidshverv
3. Udelukkelse fra deltagelse i skuer, udstillinger og
		 prøver
4. Udelukkelse fra stambogføring
5. Eksklusion
6. Nedlæggelse af avlsforbud
Stk 3. Dansk Dobermann Klub’s bestyrelse kan kun bringe
foranstaltninger under stk 2 punkt 1 i anvendelse. Øvrige
foranstaltninger kan bringes i anvendelse af Dansk Kennel Klubs disciplinærnævn. Der henvises i øvrigt til de
til enhver tid gældende bestemmelser i Dansk Kennel
Klubs’s love om disciplinære foranstaltninger.
Stk 4. Ved midlertidige disciplinære foranstaltninger,
kan bestyrelsen når grundlaget for disciplinærsag er til
stede og når hurtig indgriben skønnes nødvendig, indstille til Dansk Kennel Klubs’s bestyrelse at der træffes
midlertidig beslutning om foranstaltning overfor den eller de indklagede i overensstemmelse med Dansk Kennel
Klubs’s love.
En sådan midlertidig beslutning har gyldighed indtil
disciplinærnævnets kendelse foreligger – dog højest i 6
måneder.
Hvad betyder ændring?
Der er ingen betydningsmæssige ændringer. Afsnit er
struktureret anderledes med flere stk.
LEDELSE OG REGNSKAB § 8-10
Klubbens ledelse
§8
8.1: Klubben ledes af en bestyrelse, bestående af en formand og seks bestyrelsesmedlemmer.
8.2: Bestyrelsen vælger selv blandt sine medlemmer
næstformand, sekretær, kasserer, brugshundeansvarlig
og avlsansvarlig. Bestyrelsen kan nedsætte interne eller
eksterne ad hoc udvalg.
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Forslås ændret til:
§ 8 Bestyrelsens sammensætning
Stk 1. Dansk Doberman Klub ledes af en bestyrelse på 7
medlemmer, som varetager klubbens interesser og forvalter dens midler.
Stk 2. Samtlige medlemmer af bestyrelsen skal være
medlemmer af Dansk Kennel Klub.
Stk 3. Valgbare til bestyrelsen er alle stemmeberettigede
medlemmer jævnfør § 4 der er fyldt 18 år.
Hvad betyder ændring? Paragraffen er opdelt i flere Stk
og nogle stk er flyttet ud under Valg til bestyrelsen og
Bestyrelsens arbejde.
Bestyrelsens arbejde
§9
9.1: Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller tre
bestyrelsesmedlemmer måtte ønske det. Tid og sted afgøres af formanden.
9.2: Ved bestyrelsesmøder skal mindst fem bestyrelsesmedlemmer være til stede, før bestyrelsen er beslutningsdygtig.
9.3: Nedlægger et bestyrelsesmedlem sit hverv, skal bestyrelsen indkalde suppleanten.
9.4: Ved formandens fravær eller udtræden af bestyrelsen, ledes klubben af næstformanden til næste ordinære generalforsamling.
9.5: Klubbens repræsentanter i Dansk Kennel Klubs
repræsentantskab udpeges af bestyrelsen og skal være
medlemmer af Dansk Kennel Klub.
Forslås ændret til:
§ 9 Valg til bestyrelsen
Stk 1. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.
Suppleanter for 1 år ad gangen.
Stk 2. Lige år: Valg af formand, 2 bestyrelsesmedlemmer
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og 3 suppleanter. Ulige år: Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter Genvalg kan finde sted.
Stk 3. Valget sker på den ordinære generalforsamling.
Forslag til kandidater, vedlagt underskreven accept fra
den foreslåede person, skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 7 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Stk 4. Nedlægger et bestyrelsesmedlem sit hverv, skal bestyrelsen indkalde suppleanten.
Stk 5. En suppleant der indtræder i bestyrelsen i stedet
for afgået bestyrelsesmedlem, indtræder i bestyrelsesmedlemmets valgturnus og post.
Stk 6. I tilfælde af at bestyrelsen bliver undertallig efter
at de valgte suppleanter er indtrådt, kan bestyrelsen
supplere sig selv indtil førstkommende ordinære generalforsamling.
Stk 7. Er der ved fristens udløb ikke opstillet det nødvendige antal kandidater til såvel bestyrelsesmedlemmer
som suppleanter, skal valget ske ved supplerende valg
på klubbens ordinære generalforsamling.
Hvad betyder ændring?
Denne paragraf er dele af nuværende paragraf 11 og
13. Denne opdeling er gjort for at gøre det mere overskueligt.
Ny paragraf 10:
§ 10 Bestyrelsens arbejde
Stk 1. Bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.
Stk 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv
sin forretningsorden. Da formanden er valgt til posten,
gælder konstitueringen kun de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Stk 3. Bestyrelsen træffer afgørelser i alle forhold, der
ikke udtrykkeligt henhører under generalforsamlingen
eller urafstemning.
Stk 4. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt og
relativt stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig,
når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til
stede.
Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Stk 5. Klubben forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer hvoraf den ene skal være formand eller næstformand.
Stk 6. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, det af formanden eller bestyrelsen skønnes nødvendigt.
Stk 7. Der tages referat af bestyrelsesmøder. Referatet
underskrives af deltagerne og et beslutningsreferat fra
hvert bestyrelsesmøde offentliggøres.
Stk 8 Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg.
Stk 9. Bestyrelseserhverv er ulønnet, men bestyrelsen
kan få refunderet udgifter, som dokumenterbart er afholdt i klubbens tjeneste.
Stk 10. Klubbens repræsentanter til Dansk Kennel Klubs’s
repræsentantskab udpeges af bestyrelsen og skal være
medlemmer af Dansk Kennel Klub.
Hvad betyder ændring?
Det er en ny paragraf som er baseret på den nuværende
paragraf 9 med ekstra præciseringer.
Regnskab
§ 10
10.1: Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
Årsregnskabet skal være afsluttet og revideret så betids,
at det kan indrykkes i marts nummeret. I samme indrykkes
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bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.

Forslås ændret til:

Forslås ændret til:

§ 11 Ordinær generalforsamling
Stk 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert å i
marts og indkaldes skriftligt med mindst 9 ugers varsel.

§ 10 (forsat) Regnskab
Stk 11. Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
Stk 12. Regnskabet, der foreligger i overensstemmelse
med god regnskabsskik, forelægges revisoren og skal
være afsluttet og revideret, sammen med budgetforslag
for det kommende år.
Bestyrelsen kan vælge at publicere regnskab og budgetforslag via e-mail, webside eller klubblad.
Stk 13. Til varetagelse af revisionsarbejdet vælges hvert
år på generalforsamlingen 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Hvad betyder ændring?
Det er en præcisering og om formulering af nuværende
paragraf 10
GENERALFORSAMLING OG VALG § 11-14
Ordinær generalforsamling
Indkaldelse og forslag
§ 11
11.1: Den årlige generalforsamling afholdes i marts og
indkaldes skriftlig med mindst ni ugers varsel. Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling afholdes i en radius af 80 km. fra Odense. Skiftevis på østog vestsiden af Storebælt.
11.2: Navnene på afgående formand og bestyrelsesmedlemmer, samt om disse er villige til at modtage genvalg,
tillige med navnene på de af bestyrelsen foreslåede kandidater, meddeles samtidig med indvarslingen til generalforsamlingen.
11.3: Eventuelle forslag til formand og bestyrelse samt
andre forslag skal være sekretæren i hænde senest syv
uger før generalforsamlingen, hvorefter samtlige navne
meddeles på dagsordenen for generalforsamlingen.
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Stk 2. Indkaldelsen kan ske på klubbens hjemmeside, via
klubblad samt via e-mail til alle medlemmer.
Stk 3. Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling afholdes i en radius af 80 km fra Odense. Skiftevis på øst og vestsiden af Storebælt.
Stk 4. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tid og
sted, dagsorden samt oplysning om hvilke bestyrelsesmedlemmer der er på valg og om disse er villige til at
modtage genvalg.
Stk 5. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være klubbens formand eller sekretær i hænde
senest 8 uger før generalforsamlingen.
Stk 6. Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen skal
være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 8
uger før generalforsamlingen.
Stk 7. Den endelige dagsorden, med navnene på
samtlige foreslåede kandidater samt indsendte forslag,
skal være alle stemmeberettigede medlemmer i hænde
senest otte dage før generalforsamlingen.
Hvad betyder ændring?
Det er en præcisering af nuværende paragraf 11.
§ 12
Dagsorden
Dagsordenen skal indeholde:
1. Valg af tre stemmetællere.
2. Valg af dirigent.
3. Formandens beretning.
4. Kassererens fremlæggelse af:
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		 a) det reviderede regnskab til godkendelse.
		 b) budgetforslag til behandling og godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent for næste år.
6. Indkomne forslag.
7. Lige år: Valg af formand, 2 bestyrelsesmedlemmer
		 og 3 suppleanter. Ulige år: Valg af 4 bestyrelses		 medlemmer og 3 suppleanter.
8. Valg af to revisorer og to suppleanter.
9. Eventuelt.

7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af bestyrelse:
		 a. På lige år: Valg af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter.
		b. På ulige år: Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 3
suppleanter
		 c. Hvert år: valg af 2 suppleanter
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt

12.1: Den endelige dagsorden, med navnene på samtlige
foreslåede kandidater samt indsendte forslag, skal være
alle stemmeberettigede medlemmer i hænde senest
otte dage før generalforsamlingen.
12.2: Stemmeret betinges af mindst tre måneders uafbrudt medlemskab - se i øvrigt § 4.2 og § 4.3. Kvittering/
dokumentation for rettidig betalt kontingent skal forevises på generalforsamlingen.
12.3: Tyve procent (20%) og derover af de fremmødte,
stemmeberettigede medlemmer kan forlange skriftlig
afstemning. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
12.4: På generalforsamlingen leder formanden valget af
tre stemmetællere og dirigent.
12.5: Stemmerne/stemmesedlerne optælles på generalforsamlingen af tre stemmetællere, valgt på generalforsamlingen.

Hvad betyder ændring?
Det er en opdeling af paragraf 12 og 13 i dagsorden og
afstemning. ” og meddelelse af ansvarsfrihed” er tilføjet
i punkt 5. Der er ændret fra 2 til én revisor.

Forslås ændret til:
§ 12 Dagsorden for den ordinære generalforsamling.
Dagsorden skal indeholde følgende:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af mindst 2 stemmetællere
4. Forelæggelse af formandens beretning til godkendelse
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
6. Budgetbehandling og fremtidig virksomhed, 		
		 herunder fastsættelse af kontingent

Valg og vedtægtsændringer
§ 13
13.1: Beslutninger, herunder vedtægtsændringer, træffes ved flertal af de afgivne stemmer på generalforsamlingen. Ved valg af formand jvf. dog § 13.2. Ved ophævelse af klubben jvf. dog § 15. Intet forslag kan behandles/
komme til afstemning på den årlige generalforsamling/
ekstraordinære generalforsamling, dersom forslagsstilleren/stillerne ikke personligt er til stede. Er der flere forslagsstillere om samme forslag, skal minimum en af disse
være personligt til stede.
Vedtægtsændringer træder først i kraft, når de er godkendt af DKK. Det skal endvidere altid af vedtægterne
fremgå, hvornår ændringer af hvilke vedtægter er godkendt af DKK.
13.2: Formanden vælges ved flertal af de afgivne stemmer på generalforsamlingen.
13.3: Formanden og de øvrige bestyrelsesmedlemmer
vælges for 2 år ad gangen.
13.4: Hvert år vælges to suppleanter, der indgår efter
stemmetal. Indgår en suppleant i bestyrelsen, er denne
valgt for samme periode, som det afgåede bestyrelsesmedlem.

41

Forslag til nye
vedtægter

Forslås ændret til:
§ 13 Afstemning på generalforsamling
Stk. 1. Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved simpelt relativt stemmeflertal.
Stk. 2. Skriftlig afstemning skal finde sted når et af de
tilstedeværende medlemmer forlanger det.
Stk. 3. Vedtægtsændringer afgøres ved flertal af de
på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede medlemmer.
Stk. 4. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 5. Intet forslag kan behandles/komme til afstemning
på den årlige generalforsamling/ekstraordinære generalforsamling, dersom forslagsstilleren/stillerne ikke personligt er til stede. Er der flere forslagsstillere om samme forslag, skal minimum en af disse være personligt til stede.
Stk. 6. Vedtægtsændringer træder i kraft, når de er godkendt af Dansk Kennel Klub.
Hvad betyder ændring?
Det skal ikke længere fremgå af vedtægterne hvornår
den enkelte ændring er godkendt af DKK. Tilføjet at man
ikke kan stemme vha fuldmagt.
Det er blevet opdelt i flere stk for overskuelighedens skyld. Afsnit 13.2-3-4 er fjernet da det fremgår af dagsorden
således af paragraf beskriver hvordan man stemmer.
Ekstraordinær generalforsamling
§ 14
14.1: Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når
bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst femogtyve procent (25%) af medlemmerne skriftligt begærer det.
Begæringen må indeholde samtlige medlemmers personlige underskrifter og adresser samt angivelse af de forslag,
der ønskes behandlet. Begæringen sendes til formanden.
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14.2: Bestyrelsen har pligt til at indkalde generalforsamlingen senest 30 dage efter begæringens modtagelse
med mindst tre ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde
meddelelse om dagsorden, og kun de på denne opførte
sager kan behandles.
Forslås ændret til:
§ 14 Ekstraordinær generalforsamling
Stk 1. Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når
bestyrelsen finder det nødvendigt, eller år mindst 25%
af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig
anmodning herom med angivelse af de emner, der ønskes behandlet. Begæringen sendes til formanden.
Stk 2. Ekstraordinær generalforsamling med angivelse
af dagsorden, indkaldes elektronisk på foreningens
hjemmeside samt elektronisk via e-mail til alle stemmeberettigede medlemmer, 4 uger efter bestyrelsen har
modtaget anmodningen. Der skal være mindst 3 ugers
varsel efter indkaldelsen og maksimum 6 uger fra indkaldelse til selve afholdelsen af generalforsamlingen.
Stk 3. Der kan ikke behandles andre emner på en ekstraordinær generalforsamling end de i dagsordenen
indeholdte.
4. Vedtagelser på en ekstraordinær generalforsamling
sker som anført i § 13
Hvad betyder ændring?
Paragraf er præciseret. Det er tilføjet at indkaldelsen
sker via e-mail og via foreningens hjemmeside. Opdelt
i stk og mere overskueligt. Ændret indkaldelse fra 30
dage til 4 uger. Der er tilføjet at der må max gå 6 uger
efter indkaldelsen til selve afholdelsen. Der er kun emner på dagsordenen som kan behandles. Ingen adhoc..
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Ny paragraf
§ 15 Urafstemning
Bestyrelsen kan, når den finder anledning dertil, lade
ethvert spørgsmål endeligt afgøre ved skriftlig urafstemning blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer.
Stk. 2. Urafstemningen kan afholdes som en elektronisk
afstemning. Bestyrelsen er ansvarlig for, at den elektroniske afstemning finder sted under iagttagelse af forsvarlige principper om indkaldelse, afstemningsfrister,
gennemsigtighed og sikkerhed, herunder anonymiseret
registrering af de afgivne stemmer
Hvad betyder ændring?
Ny mulighed for hurtig afstemning om vigtige ændringer.
KLUBBENS OPHØR
§ 15
15.1: Klubbens ophævelse kan kun besluttes på en ordinær generalforsamling, når forslag herom fremgår af
dagsordenen. Der kræves 3/4 majoritet af klubbens tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer, samt at
en skriftlig urafstemning godkender ophævelsen.
15.2: Beslutninger, der er afgjort ved urafstemning, kan
ikke fremføres på generalforsamlingen før efter to års
forløb fra urafstemningen.
15.3: Klubbens formue må ved ophævelse kun anvendes
i hundesportens interesse, efter derom af generalforsamlingen nærmere truffen beslutning.

Forslås ændret til:
§ 16 Opløsning af klubben
Stk 1. Bestemmelse om klubbens opløsning, kan kun
finde sted på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
Stk 2. For vedtagelse af forslaget kræves 3/4 majoritet af
de afgivne stemmer. Bliver forslaget vedtaget, skal vedtagelsen bekræftes ved en urafstemning med samme
majoritet.
Stk 3. Bestemmelse om klubbens formue træffes på den
ekstraordinære generalforsamling efter indstilling fra
bestyrelsen. Formuen skal anvendes til gavn for hundesporten i henhold til formålsparagraffen.
Hvad betyder ændring?
Opløsning og beslutning om formue kan kun finde sted
via ekstraordinær generalforsamling og ikke på en almindelig generalforsamling.
Opdelt i stk. og ikke afsnit.
§ 17 Ikrafttræden.
Ovenstående love er vedtaget på generalforsamling den
dd.mm.åå (og eventuelt vedtaget ved urafstemning den
dd.mm.åå.).
Stk. 2. Lovene er godkendt af DKK og træder i kraft den
dd.mm.åå (datoen for DKK´s godkendelse).
Der tages forbehold for tastefejl.
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Returneres ved varig adresseændring
Afs. Hans Jørn Bentsen ,
Skovledetvej 13 , Agersted ,
9330 Dronninglund

Det bedste til
husets dyr
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at yde en god betjening og service.
Vi forhandler kvalitetsfoder fra Chicopee og Genesis samt
udstyr, godbidder og legetøj m.v. af høj kvalitet – og vi er altid
behjælpelige med rådgivning indenfor foder og udstyr.
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