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Velkommen til Aktuelt Schæfer-Nyt  
Skribent: Peter Maltha, landsformand, pml@hfors.dk 

Medlemsbladet ”Schæferhunden” har mange fordele og bliver læst af mange medlemmer. 
Desværre ender nyhederne i medlemsbladet ofte med at være ”gamle nyheder”, når bladet når ud 
til medlemmerne, fordi produktionen og udsendelse af bladet tager meget lang tid. 

For at få nyhederne endnu hurtigere ud til jer kredse og medlemmer har vi besluttet at starte et 
digitalt nyhedsbrev ”Aktuelt Schæfer-Nyt”, som jeg håber, at I vil tage positivt imod.  

Tanken med nyhedsbrevet er, at det kun indeholder aktuelle nyheder og bliver udgivet efter 
behov. Nyhedsbrevet bliver sendt direkte til jeres kreds’ mailadresse, og I bedes videregive 
informationerne til medlemmerne.  

Nyhedsbrevet bliver også efterfølgende lagt på www.schaeferhund.dk. Medlemmerne vil derfor 
altid kunne finde det seneste nye og de tidligere udgaver af nyhedsbrevene på hjemmesiden. 

God læselyst  

 

Indhold i dagens udgave af ”Aktuelt Schæfer-Nyt” 

Her kan du enten trykke på emnet og hoppe ned i lige præcist det emne i nyhedsbrevet, du 
ønsker, eller du kan vælge at læse hele nyhedsbrevet igennem. 
 

Siegerschau 2019 i Nürnberg 
skribent: Ulla Hansen, Avlsrådet 

Medlemsmøder 
skribent: Karin Christiansen, næstformand 

Nyt fra BHR – Brugshunderådet 
skribent: Vivi Gilsager, formand for Brugshunderådet 

Nyt om Caniva 

Nyt om IT 
skribent: Tina Nørgaard, kasserer 

FAQ: De hyppigste stillede spørgsmål/svar 
skribent: Elisabeth Dreier, Sekretariatet 

Seneste medlemstal 
skribent: Elisabeth Dreier, Sekretariatet 

mailto:pml@hfors.dk
http://www.schaeferhund.dk/
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Siegerschau 2019 i Nürnberg 
Skribent: Ulla Hansen, Avlsrådet, teampakas@teampakas.dk 
 

Jeg vil på avlsrådets vegne ønske ejere og opdrættere af 
samtlige dansk-opdrættede hunde tillykke med resultaterne 
på det tyske hovedavlsskue, Siegerschau, som igen i år blev 
afholdt i Nürnberg. Nogle har opnået fantastisk flotte – ja 
historisk flotte resultater. Nogle er glade for deres 
placeringer, og andre knap så fornøjede. ”Sådan er 
Siegerschau!” Det er sådan en fast vending, som folk fra såvel 
Tyskland som fra det store udland, har brugt i mange år. 

Men som et meget lille land, synes jeg, at vi kan være stolte 
over så mange danske deltagere, hvoraf flere opnår rigtig 
flotte placeringer. Og der er bemærkelsesværdigt mange 
danske hunde i brugsklasserne – det er virkelig flot! Der er 
også danske deltagere med udenlandsk opdrættede hunde, 
og I skal naturligvis også have et kæmpe stort tillykke! 
 

Jeg nævner lige hurtigt her de to største highlights: Team Marlboro blev en flot nr. 5 i 

konkurrencen om opdrætsklasserne, og Team Marlboro Hilton opnåede den fornemme placering 

som VA. Det er faktisk første gang i historien, at en dansk opdrættet, stockhåret schæferhan opnår 

VA i Tyskland. Der har været tilløb til det, men forskellige formaliteter har ikke tilladt det. Hilton 

opfylder det hele og repræsenterer tillige en “alternativ” linje, som man gerne vil fremme. Han 

stillede desuden en meget stor og kvalitativt overbevisende afkomsgruppe om lørdagen, så der er 

virkelig tale om en særdeles velfortjent titel. Et kæmpestort og hjerteligt tillykke til kennel Team 

Marlboro for de fantastiske resultater. Vi er alle stolte af jer. 

Jeg vil benytte lejligheden til at gøre opmærksom på, at hvis man har ambitioner om at opnå 
placeringer blandt de første 30 i yngste- og unghundeklasserne eller opnå VA, så er nogle af 
kriterierne, at hundene kommer af såkaldt Kör- & Leistungszucht. Dvs., at såvel forældre som 
bedsteforældre skal have været avlskårede på undfangelsestidspunktet – og det vel at mærke med 
en kåring, som er godkendt i SV. Ligeledes skal hannerne være fyldt 2 år og tæverne minimum 
mindst 21 mdr. på parringstidspunktet. 
 

Resultaterne for de danskopdrættede hunde fra Siegerschau 2019: 

Brugsklasse hanner Brugsklasse tæver Unghundeklasse hanner 

VA 9 Team Marlboro Hilton V37 Team Marlboro Karla SG 52 Team Marlboro Apollo 

V40 Team Marlboro Djambo V78 Al Malaki Jutte  

V79 Electus Ursus V83 Team Marlboro Sille  

V83 Hassenkam Jusi   

V97 Team Paka´s Gekko   

mailto:teampakas@teampakas.dk
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Resultaterne for de danskopdrættede hunde fra Siegerschau 2019, fortsat:

 

Unghundeklasse tæver Yngste klasse hanner Yngste klasse tæver 

SG 46 Al Malaki Palme SG 96 Thomsebo Wilzon SG 47 Al Malaki Quenna 

SG 57 Normanners Luna SG 103 Karat´s Dando SG 123 Team Marlboro Inez 

SG 67 Greve Uni  SG 135 Nørrehedens Janka 

SG 132 Al Malaki Pia  SG 137 Walkini´s Yava 

 

LSH Brugsklasse hanner LSH unghunde tæver LSH yngste klasse tæver 

V39 Walkini´s Turbo SG 32 Haus Qira Caja SG 2 Gipsygården´s Uthe 
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Medlemsmøder 
Skribent: Karin Christiansen, næstformand, karin.fc@get2net.dk 

 

Hovedbestyrelsen indbyder interesserede medlemmer til medlemsmøder: 

 

ØST 

Onsdag d. 30.10. kl. 18.30 i kreds 4 Roskilde, Darupvang 15, 4000 Roskilde.  
Tilmelding senest d. 23.10 i Caniva. 

 
VEST 

Onsdag d. 6.11. kl. 19.00 i kreds 14 – Herning, Lollandsvej 8, 7400 Herning 

Tilmelding senest d. 30.10 i Caniva. 

 

Endelig dagsorden udsendes senere, men den vil indeholde bl.a. disse punkter: 

figurantbetaling, tvungent medlemskab, generalforsamlinger og bindende tilmelding ved 

arrangementer.  

  

mailto:karin.fc@get2net.dk
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Nyt fra BHR – Brugshunderådet 
Skribent: Vivi Gilsager, formand for Brugshunderådet, vivi@gilsager.dk 

WUSV WM 2019 i Italien  

  

VM løber af stablen den 2. oktober til den 6. oktober. 

Dele af landsholdet er allerede taget af sted, - andre 

kørte fra Danmark torsdag, og den allersidste kørte pga. 

sit arbejde først lørdag morgen. Men vi var alle klar til 

dyrlægekontrollen, som foregår den 29. september 

(søndag). 

VM er en stor holdindsats, hvor vi hjælpes ad i flok. 

F.eks. har Martin Knudsen (en af vores egne VM-

figuranter) tilbudt at assistere til opvarmning, træning 

op til, hvilket er en stor hjælp. 

I skrivende stund kender vi ikke træningsarealer endnu, og den officielle hjemmeside er ikke blevet 

opdateret. Men vi finder selvfølgelig ud af tingene, så det hele skal nok lykkedes.  

Vi håber, at resultaterne bliver lagt op på hjemmesiden efterhånden, som konkurrencerne bliver afviklet: 

http://www.sas-italia.com/wusvwm2019/?lang=en  

Ellers kan du følge med i resultaterne via Facebooksiderne: ”WUSV VM HOLDET 2019” og 

”Schæferhundeklubben for Danmark 2019”, som vi selv står for at opdatere. 

IGP-FH DM for sporhunde den 19. og 20. oktober 2019 

Der er IGP-FH DM for sporhunde den 19. og 20. oktober i Grenå hos kreds 71.  

Verdensmesteren i FCI IGP-FH DM i foråret er danskeren Liselotte Nielsen med Hedensgaardens ”Odille”. 

Det forpligter jo overfor racen  

For første gang nogensinde har vi en hjemmeside, hvor du kan finde mere information om DM for 

sporhunde: https://www.igpfhdm.dk/ 

Opfylder du kvalifikationskravene, kan du registre dig her: 

https://schaeferhundeklubben.caniva.com/event/6424/IGP-FH-DM-2019/ 

Alle er velkomne som tilskuere. I år består området af flade marker og dermed meget tilskuervenlige. 

Kommende sæsons første VM/DM IGP 3-udtagelse 

Første VM/DM IGP 3-udtagelse finder sted den 26. og 27. oktober 2019 i Kreds 14, Herning. 

Hvis du opfylder tilmeldingskravene, kan du tilmelde dig på 

https://schaeferhundeklubben.caniva.com/event/6401/DMVM-IGP-3-udtagelse-1---kreds-14-Herning/ 

 

 

 

 

http://www.sas-italia.com/wusvwm2019/?lang=en
https://www.igpfhdm.dk/
https://schaeferhundeklubben.caniva.com/event/6424/IGP-FH-DM-2019/
https://schaeferhundeklubben.caniva.com/event/6401/DMVM-IGP-3-udtagelse-1---kreds-14-Herning/
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Nyt om Caniva  

Vi er i gang med en større opdatering af Caniva for både at gøre det nemmere for os alle sammen og for at 

effektivisere (dermed spare tid i sekretariatet og de frivillige kræfter).  

Opdateringen består i at få tilpasset Caniva til vores arbejdsgange.  

Et godt eksempel herpå er automatisk prøvegodkendelse. Her vil kredsene, indenfor den nærmeste 

fremtid, modtage et link fra sekretariatet, hvor kredsene skal oplyse navne og mailadresser på de personer, 

som kredsene ønsker, skal være ansvarlige for oprettelse af prøver.  Når sekretariatet har modtaget 

kontaktoplysninger fra kredsene, vil det fremadrettet være kredsenes ansvar skulle opdatere 

kontaktoplysningerne via Caniva. Nærmere information følger snarest muligt. 

Kurser 
Der ligger lige nu tilbud om 11 kurser i Caniva, så her er masser af muligheder for at dygtiggøre sig. 

Se yderligere info i Caniva under de enkelte arrangementer. 

Skriv ”kursus” i søgefeltet, og du kan se alle de kurserne. 

 

 

Nyt om IT 

Skribent: Tina Nørgaard, Kasserer, straxorden@gmail.com 

Som tidligere udmeldt, får kredsformanden nu en mail, når der er et medlem, som melder sig ud 
eller skifter kreds. En funktion, der er blevet meget positivt modtaget.  

Derudover arbejdes der på at få kåringsdatabasen op at køre. Adgangen til kåringsdatabasen 
kommer til at ligge, når man er logget på sin personlige medlemsside på hjemmesiden. Har du 
endnu ikke adgang til din personlige medlemsside, hvor du blandt andet kan tilmelde dig 
abonnementsbetaling og udskrive dit medlemsbevis, kan du oprette dig via dette link:  
https://www.schaeferhund.dk/side.asp?ID=35355 

mailto:straxorden@gmail.com
https://www.schaeferhund.dk/side.asp?ID=35355
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FAQ: De hyppigste stillede spørgsmål/svar til/fra sekretariatet  
Skribent: Elisabeth Dreier, Sekretariatet, kontakt@schaeferhund.nu 

I sekretariatets åbningstid tirsdag og torsdag fra kl. 11-14 er der livlig aktivitet på telefonerne. Vi 
får også mange henvendelser på mail (kontakt@schaeferhund.nu), som vi besvarer hurtigst muligt. 

Vi modtager meget forskellige spørgsmål. En af de mest finurlige henvendelser indtil d.d. var en 
nabo til en schæferhundeejer, der meget gerne ville vide: ”Hvor mange decibel gør en 
schæferhund med?”.  

Der er dog enkelte spørgsmål, som bliver stillet af mange medlemmer. Derfor laver vi som en del 
af nyhedsbrevet fremadrettet en ”FAQ” over de hyppigst stillede spørgsmål og svar.  

 

Spørgsmål: Hvordan bestiller jeg et DNA-sæt? 
Svar: Du kan bestille via web-shoppen på dette link: 
https://www.schaeferhund.dk/shop.asp?cat=199 

 

Spørgsmål: Hvordan skifter jeg kreds? 
Svar: Du skal ind på web-shoppen på dette link: https://www.schaeferhund.dk/shop.asp?cat=144 
Når betalingen er indgået, sender sekretariatet en forespørgsel til den modtagende kreds, om de 
godkender kredsskiftet. Først når det er sket, er kredsskiftet i orden. 

 

Spørgsmål: Hvorfor får jeg ikke mit medlemsblad? 
Svar: Ofte skyldes det, at medlemmet har glemt at skifte adresse i medlemssystemet, og så bliver 
bladet sendt til den gamle adresse. Ofte skyldes det, at Postnord er langsom i leveringen. 

 

Spørgsmål: Jeg har tilmeldt mig et kursus via Caniva. Hvorfor er der et symbol, der ligner en 
”hængelås” ud for min tilmelding? 
Svar: Hængelåsen har ingen praktisk betydning for kursisterne. Det er udelukkende en hjælp til 
den, der sidder og administrerer arrangementet.  

 

  

mailto:kontakt@schaeferhund.nu
mailto:kontakt@schaeferhund.nu
https://www.schaeferhund.dk/shop.asp?cat=199
https://www.schaeferhund.dk/shop.asp?cat=144
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Seneste medlemstal 
Skribent: Elisabeth Dreier, Sekretariatet, kontakt@schaeferhund.nu 

 

Her finder du de seneste tal for aktive medlemmer pr. kreds.  

 
Listen er udtrukket fra medlemsdatabasen den 23. september 2019 

 

Ingen kreds* 75 Kreds 17 40 Kreds 37 33 Kreds 60 18 

Kreds 01 44 Kreds 18 46 Kreds 38 92 Kreds 61 25 

Kreds 02 93 Kreds 19 51 Kreds 39 26 Kreds 62 103 

Kreds 03 102 Kreds 21 19 Kreds 41 42 Kreds 63 31 

Kreds 04 155 Kreds 22 40 Kreds 42 37 Kreds 64 24 

Kreds 05 63 Kreds 23 57 Kreds 43 45 Kreds 65 29 

Kreds 06 72 Kreds 24 27 Kreds 44 43 Kreds 67 42 

Kreds 07 48 Kreds 25 38 Kreds 45 25 Kreds 68 9 

Kreds 08 30 Kreds 26 43 Kreds 46 64 Kreds 70 44 

Kreds 09 38 Kreds 28 33 Kreds 47 61 Kreds 71 42 

Kreds 10 48 Kreds 29 18 Kreds 49 23 Kreds 75 36 

Kreds 11 95 Kreds 30 77 Kreds 52 35 Kreds 76 18 

Kreds 12 30 Kreds 31 31 Kreds 53 22 Kreds 77 16 

Kreds 13 50 Kreds 32 85 Kreds 54 23 Kreds 80 34 

Kreds 14 42 Kreds 33 26 Kreds 55 106 Kreds 81 13 

Kreds 15 23 Kreds 34 38 Kreds 56 40 Kreds 82 34 

Kreds 16 31 Kreds 35 14 Kreds 59 21 Kreds 84 91 

 

I alt er der 3.069 aktive medlemmer i Schæferhundeklubben for Danmark. 

mailto:kontakt@schaeferhund.nu

