Åbent brev til Klubben for F.T. Spaniels bestyrelse
Thomas Dyre Odbjerg (formand)
Morten Brok (Næstformand)
Brian Bendtsen
Morten Rafn
Henrik Dall

Roskilde, den 14. februar 2018

Vedr.: Samarbejdet mellem Klubben for F.T. Spaniels og Dansk Jagthunde Registrering (DJR).

Grunden til vi skriver til Jer er, at vi har kunnet konstatere, at DJRs registreringstal for FT spaniels i 2017 er
et af de bedste registreringstal i historien. 1063 har valgt at stambogsføre deres FT spaniels hos DJR, dette
skal ses i lyset af et samlet registreringsantal på 1136 FT spaniels i Danmark 2017.

På den baggrund vil DJR høre, om der er grundlag for et samarbejde, ikke en eksklusivaftale men en
samarbejdsaftale. Vi er selvfølgelig klar over, at der er nogle af jeres medlemmer, der ønsker at blive
betjent af vores kollega. I DJR har vi den opfattelse, at fornuftig konkurrence er sundt. Det er med til at
sikre, at medlemmerne/kunderne får den rigtige pris og service i forbindelse med stambogsføringen af
deres hunde.

Hvad kunne en sådan samarbejdsaftale indeholde:
-

-

Vi kunne som tidligere registrere jeres prøveresultater
(Det gør vi også i dag, men det kræver, at medlemmerne indsender diplomet til DJRs sekretariatet,
det ville jo være klart nemmere for jeres medlemmer og vores kunder, hvis dette kunne ske
automatisk).
Vi kunne lægge reklame for jeres klub ind i vores stambøger i lighed med tidligere, hvor i tilbød et ½
års gratis medlemskab til nye hvalpekøbere.
Vi har den elektroniske platform www.jagthund.dk, som vi i skrivende stund er i gang med at
omdefinere og vil relancere, her kunne vi jo tilbyde jer en plads.
Vi udsender et gratis online magasin 4 gange om året, der bliver udsendt til over 5.000 unikke email adresser, her kunne i også få en eller to sider.

Hvad vil Klubben for F.T. Spaniels kunne få ud af en sådan samarbejdsaftale: En mulighed for at tiltrække
nye medlemmer samt holde sammen på FT spaniels uafhængigt af hvilken stambog ejeren/opdrætteren
vælger.

Hvad vil DJR få ud af en sådan samarbejdsaftale: Sikre at vores kunder (jeres medlemmer med DJR
stambog) stadigvæk har mulighed for at kunne være en aktiv del af jeres klub.

Vi kan oplyse, at Retrievernes jagthundeklub har indgået en eksklusivaftale med vores kollega og det har
bevirket, at DJR efterfølgende har øget antallet af registrering af Retrievere i Danmark.

Vi er i skrivende stund i gang med at lægge sidste hånd på udsendelse af et nyt nyhedsbrev, der beretter
om, at der har deltaget en hund på det irske mesterskab med en DJR stambog, samtidig med har vi noteret
os, at den Engelske Kennel Club har overført DJR stambøger til dem.

Vi håber på en positiv modtagelse af denne skrivelse, som er skrevet og sendt fra DJR i en positiv ånd med
ønsket om, at vi ser muligheder frem for begrænsninger i fremtiden til gavn for jagthundeavlen i Danmark.
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