Pressemeddelelse 24.10.2018.

Rottehunden anerkendes internationalt.

97 Dansk/svensk gårdhunde besigtiges d. 3. november i Messecenter Herning.
Formålet er at give den lille danske nationale hunderace endelig international
anerkendelse. De 97 hunde er hanner og tæver i alle aldre, lige fra babyer til
veteraner. De, og deres ejere, kommer fra Danmark, Sverige, Norge og Tyskland.
Besigtigelsen finder sted i hal F, ring 18 og starter kl. 09.00.

I slutningen af 1980’erne trommede Dansk og Svensk kennelklub de små ”rottehunde” sammen i
landets forsamlingshuse, og det sydlige Skåne. De hunde der svarede bedst til den gamle danske
nationale hunderace man havde opdaget, fik stambog og et stort genetablerings- og avlsarbejde
begyndte. Da der fandtes en population i det gamle danske landbrugsland, Skåne, blev Sverige
også hjemland for racen, som fik navnet Dansk/svensk gårdhund.
Den lille kvikke hund er blevet rigtigt populær i hele Skandinavien. Og efterhånden findes der
voksende populationer i flere andre lande, bl.a. Tyskland og USA.
I 2008 fik racen midlertidig international anerkendelse. Dog er der begrænsede privilegier i den
midlertidige status, som kan betragtes som en slags prøvetid. Efter en hunderace har været
midlertidigt internationalt anerkendt i 10 år, kan racens hjemland(e ) ansøge om definitiv
godkendelse, såfremt racen stadig eksisterer og såfremt man kan redegøre for populationens
udvikling i perioden.
D. 21. juni 2018 indleverede de danske og svenske specialklubber i fællesskab grundlaget for den
nødvendige dokumentation til de to landes kennelklubber. Efterfølgende ansøgte Dansk og Svensk
kennelklub FCI om den endelige anerkendelse af racen. FCI står for Fédération Cynologique
Internationale, og er paraplyorganisation for 94 landes kennelklubber. Allerede d. 24. juli meddelte
FCI at man havde udpeget 2 eksperter til at besigtige racen ved Dansk Kennelklubs internationale
udstilling i Herning d. 3. november.
Den ene af de to eksperter FCI har udpeget til at vurdere de Dansk/svenske gårdhunde i Herning
er FCI dommer og Dansk Kennel Klub’s formand, Jørgen Hindse. Den anden er en svensk FCI
dommer ved navn Karl Erik Johansson.
Ved samme lejlighed præsenteres racen, samtlige tilmeldte 97 Dansk/svenske gårdhunde, i finale
ringen i Herning Messecenter lørdag d. 3. november kl. 15.20-15-30. Under præsentationen vil de
to eksperter fortælle om hvad de har vurderet, og hvad deres endelige indstilling til FCI bliver.
Danmark har kun 5 nationale hunderacer, hvoraf Dansk/svensk gårdhund er den ene.
Kontakt for yderligere information: Dansk/svensk gårdhundeklub, næstformand og formand for
avlsudvalget, Helene Riisgaard Pedersen: Naestformand@dsgk.dk +45 50579514
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