
Forslag til generalforsamling: 
 

1. Udstillings krav for avl. 

For begge lister, very good I minimum Åbenklasse, eller Brugsklasse. 

Begrundelse: Det er et kvalitetsstempel at være på hanhunde og tævelisten og stambog+ listerne, derfor bør 
fysikken også være der uden nævneværdige fejl. Vi anser ikke at en hund i Junior/ mellemklasse er fuldt 
udviklet endnu,  

 
                       2. Krav for optagelse på hanhunde og tævelisten  revurderes og kravet om EU skal påføres således, der 

ikke ligger hunde der ikke er godkendt. (ikke B-listen) 

Begrundelse: Da listerne skal repræsentere hunde der er aktive i avl, bør restriktionerne for EU følge begge 
lister. (Da EU Scanning er et avlskrav) 
Lige meget om det er under en test periode eller et blivende krav bør der laves en regel at disse lister følger 
avlskrav. 

 
3. EU der skal laves en fyldestgørende liste som man kan se på nettet.  

Begrundelse: det er ikke muligt for avlere at følge med i udviklingen og selv bedømme hvilke avlshunde der 
skal bruges. Vi vil gerne have en gennemsigtig avl og sundhed hvor vi ikke gemmer sygdomme væk.  

 
4.  Adgangskrav til udstilling brugsklasse JET 1, skal fjernes igen. 

Begrundelse: Vi anser vores Race for en alsidig, men stadig meget stående hund, som i vores optik gerne 
skal have vist stand for at kunne stille i brugsklasse.  

JET1 prøven her behøver hundene ikke at vise dette, og sværhedsgraden er sammenligning med den lille 
DJU , dvs. vi er meget langt nede på kravlisten for at stille i brugsklasse. Er det rimeligt overfor for vores 
stående alsidige race.?? Og konkurrencen i Brugsklasse vil blive alt for stor, og vi vil have alt for mange 
hunde gående, som aldrig bliver DKCH. Vi skal stille krav til vores brugsklasse hunde. 

Vi ønsker fortsat følgende er gældende til opnåelse af cert - præmiering på markprøve, AT, HZP og når JET2 
kommer HVIS den indeholder standen. Ligeledes for at blive DKCH skal vi bibeholde 1 præmie på marken, og 
bestået VSA,  

 
6.     Adgangskrav for schweiss championat 

For at opnår titlen, bør adgangskravet med ræveslæb fjernes, for hvad har ræv med Schweiss at gøre ? 
eksteriør Good kan bibeholdes, da dette har noget med fysik at gøre, er det fordi man ønsker at hunden skal 
kunne apportere kunne man lave kravet således at JET1, DJU, eller VSA. Bør være gældende.  
 
Per Madsen Heidi Pedersen Mona Storgaard og Pernille Legind. 


