I forlængelse af informationsmødet den 26. oktober inviteres til

Fremtidens opdræt af ru- og korthårede gravhunde dialogmøder for ru- og korthårsopdrættere
• Hvor står vi i dag?
• Hvilke begrænsninger og muligheder er der?
• Hvordan kan vi samarbejde og hjælpe hinanden?
Kort- og ruhårsopdrættere (standard, dværg, miniature) inviteres til dialogmøde. Mødet er
for både dig, der allerede har opdrættet et eller flere kuld såvel som for dig, der blot har
en enkelt hund, som du i fremtiden godt kan tænke dig at lade indgå i avlen. Har du en
hanhund, som er til avlstjeneste, er du også velkommen.

Møde for ruhårsopdrættere:
Fredag den 9. november kl. 17.00 – 21.00
Hotel Medio, Kolding Landevej 6, 7000 Fredericia
Møde for korthårsopdrættere:
Fredag den 16. november kl. 17.00 – 21.00
Hotel Medio, Kolding Landevej 6, 7000 Fredericia
Faldende registreringstal, øgede myndighedskrav,
avlsrestriktioner, ændret syn på matador- og indavl,
ændrede hvalpekøberforventninger med mere har
forandret hvilkårne for opdræt betydeligt.

mere samarbejde opdrætterne imellem har vi valgt
at afholde et møde for hvert hårlag. Mødet for langhårsopdrættere var det første, nu er turen kommet til
ru- og korthårsopdrættere.

Udfordringerne for vores ni varianter er varierende.
Nogle steder kan man knapt følge med efterspørgslen,
mens man andre steder har svært ved at få hvalpene
solgt og sætter priserne ned. Nogle steder har man
måske udfordringer med sygdomme, men en gentest
til hjælp, mens man andre steder har få sygdomsproblemer men til gengæld har halefejl, vigende temperament eller for ringe jagtlyst at slås med.

Begrebet ”opdrætter” omfatter i denne sammenhæng
såvel de, der har lavet mange kuld, de, der lige har
fået kennelmærke, men endnu ikke har haft et kuld,
som de, der har hanhunde, der stilles til rådighed for
avlstjeneste.

Fordi udfordringerne er forskellige, for at alle kan
komme til orde og for fremadrettet at få etableret

Den 26. oktober afholdes en informationsaften, hvor
Helle Friis Prochowsky fra Dansk Kennel Klub er oplægsholder. Vi håber meget, at I har lyst til og mulighed for at deltage i både informationsaftenen og i
mødet for det relevante hårlag.

Der vil blive serveret en sandwich, en øl/vand og en kop kaffe/ te.
Pris kr. 121,- (af hensyn til kassereren bedes det "skæve" beløb venligst iagttaget).
Af hensyn til lokalereservation og forplejning er rettidig tilmelding og betaling nødvendig. Sidste frist
er onsdag den 10. oktober.
Send tilmelding til: dialogru@dgk.dk / dialogkort@dgk.dk
Når du tilmelder og betaler, bedes du oplyse:
Navn, medlemsnummer, telefon, variant(-er), antal kuld du har haft / hanhund.
Overfør din betaling til: MobilePay 13932 eller konto 9873 – 4573159131. Du bedes tekste
betalingen med ”dialogmøde 2018, ruhår” eller ”dialogmøde 2018, korthår”.

