Beretning fra Hvalpeanvisningen – 2016

Det samlede antal hvalpe på listen var 65 stk. fordelt på 10 kuld.
En markant og usædvanlig fremgang i.f.t. sidste år, hvor tallet var 36 hvalpe fordelt på 4 kuld.
Vores andel af det totale registreringstal, som iflg. DKK var 99 – plus 7 importer, var trods alt en stigning –
ca. 60% i.f.t. forrige år med ca. 50%.
Fordelingen af kuldene landsdelene imellem, var 3 på Sjælland – og 7 i Jylland.
Ovenstående tal er udtryk for flere ting, men understreger, at tallene kan svinge meget fra år til år.
Generelt har registreringen i DKK af korthårede hvalpe været markant stigende de senere år. Det var dog
knapt så markant i 2016 med 29 – heraf 5 importer - mod 17 i 2015.
Den usædvanlige stigning i det samlede registreringstal skyldes givetvis flere faktorer. Først og fremmest er
årsagen til de mange kuld nok et sammentræf af tilfældigheder. Det er formodentlig ikke fordi alle
opdrættere pludselig har fået en åbenbaring om bedre afsætningsforhold – men det blev faktisk et år, hvor
det – af umiddelbart uforklarlige årsager – blev en del lettere at få solgt hvalpe end det har været i mange år.
En af årsagerne kan sagtens være DKK`s nye hvalpekøberportal, som har gjort det betydeligt lettere og
overskueligt, at få et overblik og etablere en kontakt til den enkelte opdrætter. Denne mulighed skal
opdrætterne benytte optimalt ved at indsende billeder og omtale af kennelen, således at den potentielle køber
hurtigere kan få et bedre indtryk af kennelen og i første omgang ikke behøver at besøge en hjemmeside. En
anden årsag kan forhåbentlig være, at racens omdømme i gennem de senere år nok er blevet forbedret en
del. Prisniveauet er vist nogenlunde uændret og bliver selvfølgelig ej heller påvirket negativt i et år med stor
og nem afsætning. Vi må håbe, at denne positive udvikling vil forsætte i de kommende år.
Flere opdrættere er blevet betydelig mere kreative omkring markedsføring og her bruges f.eks. alle nationale
og internationale forums på nettet, via div. links til hjemmesider og annoncer samt billeder – specielt på
Facebook - til at gøre opmærksom på, at nu er der hvalpe til salg.
I lighed med sidste år, er det vores opfattelse, at DKK vil afholde Hundens dag og dermed også mulighed
for – som opdrætter – at afholde ”Åbent hus” på sin kennel. Sidste år var der kun 2 kenneler der tog mod
dette tilbud, så der er plads til forbedring. Datoen i år bliver lørdag d. 3.6.
Parringslisten/hvalpe på vej, har ikke været brugt i 2016 og hanhundelisten har p.t. kun 1 hund på.
De telefoniske forespørgsler til os, er minimale, mens mængden af mails er noget af det samme.
Kommunikationen foregår mere på Facebook.
Måske det er et udtryk for, at interesserede hvalpekøbere mener de får info nok via DKK, klubbens og
opdrætternes hjemme og FB sider?
Vi vil dog stadig mene, at der skal være mulighed for uvildig og neutral oplysning og hjælp.
på Hvalpeanvisningens vegne
Dorte og Jesper

