Raceledelsens mentorordning
For nye opdrættere af Golden retrievere.
I dag kommer mindre end halvdelen af de opdrættede Golden retrievere, fra DKK opdrættere, det skyldes
selvfølgelig flere forskellige ting, men en af årsagerne er, at der er for få opdrættere, og dem der er får ikke
hvalpe nok, til at dække markedet og forespørgslerne. De fleste hvalpe er reserveret allerede inden de er
blevet født og mange opdrættere fortæller om familiers forgæves jagt på deres nye familiemedlem.
Det der ofte sker, når der ikke er hvalpe nok med DKK stamtavle, er at familierne ”tvinges” ud i en ikke
stambogført hvalp, hvor forældrene ikke er hverken sundhedsundersøgt, eller man kender anerne bagud i
forhold til indavl, eller om alle forfædre er golden retriever og ej heller deres sundhed, dette gør også at det
bliver muligt at sælge disse hvalpe til en høj pris, som ligger tæt op ad en stambogsført hvalp.
Vi ved der er mange der går med tanken om at lave et kuld hvalpe på deres familiehund, og vi er af den
overbevisning at de, hvis de har mulighed for at få hjælp og vejledning, vil kunne lave nogle fantastiske
hunde. Derfor ønsker Raceledelsen at hjælpe nye opdrættere i gang med at lave gode, sunde og
velsocialiserede hvalpe med DKK stamtavle.
Den eneste grund til at der i dag er en race, der hedder Golden retriever, er fordi der igennem årtier, er
avlet på racerene hunde, alle med stamtavle, hvor man har kunne følge alle forfædre, man har kendt til evt.
sygdomme, og har kunne avle sig ud af dem. Dette er årsagen til, at vi i dag har en sund race med
racetypisk temperament og brugsegenskaber.
Når man laver hvalpe på stambogsførte hunde, uden at få stamtavle på hvalpene, kan det kun betyde to
ting, enten at man gør det for pengenes skyld eller at forældredyrene ikke kan gå igennem sundhedskravet
for at få stamtavle på hvalpene. Og når der er mangel på Golden retriever hvalpe, så er der mennesker der
lukrer på årtiers avlsarbejde, og laver hvalpe, som de kalder Golden retriever, og på den måde er med til at
ødelægge det der kendetegner en Golden retriever.
Derfor ønsker Raceledelsen at fremme interessen og viden om det at lave stambogsførte Golden retriever
hvalpe, ved at oprette denne ordning.
Vores tanke er at have mentorer, som er nuværende opdrættere, rundt i landet – som har lysten, tiden og
overskuddet til at hjælpe andre, uden at gøre det for egen vindings skyld, men at gøre det for hele racen.
Det er en ordning som mentoren gør uden af få betaling for ydelsen, og den vil være gratis for alle
medlemmer af DRK, med en egnet DKK stambogsført tæve. Hvis mentoren har udgifter forbundet med sit
virke, eksempelvis kørsel vil det være opdrætteren der dækker disse omkostninger.
For at benytte sig af ordningen, eller blive mentor, skal du rette henvendelse til Raceledelsen, telefonnumre
og mailadresser finder du på hjemmesiden – www.goldenretriever.dk For at blive mentor skal du have
opdrætteruddannelsen eller hundeholderuddannelsen, selv have haft hvalpe, og være medlem af DRK.
RL opretter en lukket Facebook gruppe til mentorerne hvor man kan hjælpe hinanden og hvor gode og
nyttige links kan samles, det vil også være her vi ligger forespørgslen op, når en ny opdrætter søger hjælp.
Hvert år inden årsmødet mødes mentorerne i en ERFA gruppe og RL byder på frokost inden årsmødet.
Vi håber mange vil benytte sig af ordningen og at vi med tiden kan tilknytte mentorer i alle egne af landet,
så vi sammen kan bidrage til flere hvalpe af vores fantastiske race – lad os stå sammen og hjælpe hinanden.

Til tæveejeren:
Drømmer du om at blive opdrætter, eller måske bare få et enkelt kuld hvalpe på din tæve, er der hjælp at
hente. Med Mentorordningen, får du tilknyttet en opdrætter der har prøvet og ved hvor mange spørgsmål
der kan være i forbindelse med et kuld hvalpe. En mentor er en opdrætter der bor tæt på dig og som kan
svare dig på det meste, og måske fortælle dig noget du aldrig havde tænkt over.
Her er nogle af de spørgsmål du kan stille mentoren og som du kan forvente at få hjælp til at afklare:
Kan min tæve indgå i avl ?
Hvad er risikoen ved at lade tæven få hvalpe ?
Er min tæve egnet til at få hvalpe ?
Hvor meget kræver det af mig ? ferie, plads mm
Hvad skal/kan/bør hun udersøges for (AD/HD/gentest) og hvordan ?
Hvordan finder jeg en egnet hanhund, eller er den hanhund jeg har kik på egnet til min tæve ? hvad skal jeg
kigge efter hos en hanhund i forhold til min tæve, (sundhed,genetik, aner, mentalitet, prøver, udstilling
mm.) ?
Forberedelser før parring, kontakt til hanhund, progesteronmåling, vaccine, fodring af tæven mm
Scanning/Røntgen, skal/skal ikke, hvorfor/hvor ?
Forberedelser før fødsel, hvad skal jeg have klar, hvad kan jeg læse af gode bøger ? her vil nogle mentorer
tilbyde at være med til fødslen hvis det er muligt, andre vil tilbyde hjælp og støtte over telefonen, andre vil
forberede dig så godt som muligt inden fødslen og så er din dyrlæge du skal bruge hvis det ikke går som
planen. Mentoren vil aldrig kunne udgøre det for dyrlægen, men vil kunne give gode råd, støtte jer og give
sine erfaringer videre. Nogle mentorer har haft mange kuld, andre færre, men alle har
opdrætteruddannelsen eller hundeholderuddannelsen gennem DKK – og har et ønske om at hjælpe dig.
Indretning i hjemmet med fødekasse, hvalpegård, udendørs legeområde.
Socialisering og pleje af hvalpene, skema, bøger
Problemer med hvalpene undervejs, sygdom tæve/hvalpe
Fodring af hvalpene/tæven igennem de 8 uger

Kontakt til hvalpekøbere, hvordan får jeg mine hvalpe solgt, hvor annoncerer jeg, skal jeg sælge til alle der
retter henvendelse, hvordan finder jeg ud af om det er gode familier, hvordan afviser jeg, skal jeg udvælge
hvalpe til køberne eller skal de selv og hvorfor, hvad gør jeg med betaling, hvor meget og hvordan, skal jeg
tage depositum.
Sundhedsundersøgelser, chipning, hvalpetest, stambøger.
Hvilke papirer og information/vejledninger skal der laves til hvalpenes nye familier.
Ansvar og forpligtelser efter hvalpene er rejst – anbefaling røntgen af hvalpene fordele/ulemper.
Og sikkert 100 andre ting, der er ingen spørgsmål du ikke kan stille mentoren, og kan mentoren ikke svare,
er denne medlem af en gruppe hvor han/hun kan søge hjælp. Du skal dog huske at der ikke altid kun er en
løsning på opgaverne og ikke 2 forløb er ens. En mentor kan aldrig udgøre det for en dyrlæge, og mentoren
er uden ansvar.

RIGTIG GOD FORNØJELSE MED DIT FØRSTE KULD GOLDEN RETRIEVER HVALPE

Mentorens opgave:
Overordnet er opgaven at hjælpe den nye opdrætter i mål med et kuld hvalpe, opdrættet efter DKK
avlskrav og DRK´s etiske retningslinier. Et kuld der har fået den bedste start på livet hos opdrætteren, og
som har fået de bedste muligheder for at blive klar til den nye store verden.
At gøre sit bedste for at den nye opdrætter, får et kuld hvalpe som er gode, sunde og velsocialiserede
repræsentanter for racen, hvalpe som opdrætteren og mentoren vil være stolte af.
Som mentor er det vigtigt at se bort fra egen interesse og smag for typer, men det er vigtigt at man er villig
til at give sin viden og erfaring videre, så den nye opdrætter får de bedste muligheder for at lave nogle
fantastiske hunde, som kendetegner racen.
Som mentor skal du forvente at tilbyde hjælp til bl.a:
En god snak med den nye opdrætter om hvor meget det kræver at lave et kuld hvalpe både økonomisk og
tidsmæssigt, og hvilke risici der er ved at lade sin tæve indgå i avl.
Afklaring om tæven er egnet til avl og hvad den evt. mangler af sundhedskrav for at få stamtavle på
hvalpene og hvad der vil være en god ting at gøre ud over kravene.
Hjælp til at finde en egnet hanhund, her anbefaler RL at du henviser til hanhundelisten hvis ikke tæveejer
selv har en i tankerne, så man ikke som mentor er ”farvet” af egne interesser, men hjælper med at finde et
godt match. Hvis der ikke på hanhundelisten findes en han som passer eller som tæveejer finder fantastisk,
anbefaler vi at man henviser til kennellisten hvor også mange opdrættere har hanhund. Det er selvfølgelig
ikke ”forbudt” at tilbyde egen han til avl, men det må ikke være en mentors første prioritet.
Læsestof hvor opdrætteren kan forberede sig på den kommende opgave.
Hjælp/støtte ved fødslen, enten ved at være der fysisk eller via telefonen.
Viden og erfarings deling omkring hvad du selv gør når du har hvalpe, det er ikke fordi opdrætteren skal
kopiere din måde at gøre tingene på, men at give inspiration til hvordan opgaven kan løses.
Informere den nye opdrætter på de forskellige ”deadlines” gennem de 8 uger.
Nogle har brug for mere hjælp end andre, men det er en opgave der godt kan kræve noget tid.

TAK FORDI DU HJÆLPER

