Retningslinjer for præsentation af hanhunde til avl
Præsentation i JR-Nyt


Hanhunde, der ønsker optagelse på DJRTKs hanhundeliste, skal være bedømt i åben klasse og have
opnået præmiering. Hunden præsenteres én gang – helsides. Ejer udfylder selv
præsentationsskema, som tilsendes af redaktionen på forespørgsel.



Redaktionen sørger for ensartet opsætning. DJRTK står inde for oplysninger om stambogsnavn,
stamtavle, eventuelle præmieringer i DJRTK. Ejer står inde for helbredsoplysninger og
beskrivelse i øvrigt (maks. 75 ord).

Præsentation på hjemmeside


Alle hanhunde, som er præmieret i åben klasse og stambogsført i DJRTK, og hvis ejer er
medlem af DJRTK, kan præsenteres på hanhundelisten på hjemmesiden, såfremt de er mindst 51
% hvide, ikke er indavlede eller overført fra klubber uden for JRTCGB-samarbejdet.



Redaktionen fastlægger, hvorledes ejer skal fremsende data, så de bliver nemmest at håndtere
for redaktionen.



Præsentationen fjernes af webredaktionen, når hunden er 10 år, medmindre ejeren fortsat ønsker
den optaget. Præsentationen skal i givet fald bekræftes årligt på ejers initiativ.



Præsentationen fjernes på ejers forlangende.



Med ikoner for præmieringer og BIS fremhæves de præmierede hunde. Der kan ske
yderligere fremhævelse af f.eks. championerede hunde. Der skal være ikonforklaring på siden.



Nye præsentationer (nye hunde) sættes øverst i deres respektive kategori.



Præmieringer fra udenlandske affilierede klubber medtages i ejers beskrivelse.



Helbredsoplysninger (tests) medtages efter ønske fra ejeren.



Importerede halekuperede hanhunde medtages på linje med andre hanhunde, såfremt de er
stambogsført i en af JRTCGB anerkendt organisation. DJRTK-registrede hanhunde bosiddende i
Danmark, der halekuperes som følge af skade, kan optages på listen, såfremt de forinden
kuperingen har opnået præmiering i åben klasse, eller såfremt de er bedømt i åben klasse i en af
JRTCGB anerkendt organisation i et land, hvor fremvisning af halekuperede hunde ikke strider
imod den nationale lovgivning.



Præsentationer kan rettes, f.eks. med bedre præmieringer, sundhedstest, én gang årligt.

Tvivlsspørgsmål afgøres af bestyrelsen hurtigst muligt.
Retningslinjerne præciseres her på hjemmesiden efter behov.
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