Stambogsattester.
Der hersker tilsyneladende tvivl omkring proceduren for modtagelse af stambogsattester.
Når du udstiller en kanin som voksen første gang, skal der markeres med X i feltet ”Skal reg” på
håndskrevne bedømmelseskort. På PC-udskrevne bedømmelseskort foretages markering i feltet ”R”.
”I gamle dage” var det sådan at stambogsattesten automatisk blev tilsendt avleren for alle nyregistrerede
kaniner. I de tilfælde hvor kaninen i løbet af sæsonen blev tildelt højere point, måtte/kunne avleren mod
betaling af 2 x brevporto samt vedlagt frankeret kuvert hver gang få tilsendt en ny attest på kaninen.
For at begrænse avlerens udgifter er der besluttet at stambogsattester ikke tilsendes automatisk, men at
avleren efter udstillingssæsonen tilsender Stambogskontoret bedømmelseskortet, oftest det med flest
point, for at få fremstillet og tilsendt stambogsattesten.
Stambogsattesten fremstilles som papirudskrevet eller pdf-fil.
Fremsendelse af papirudgaven med Postnord tager den tid, ting tager.
Fremsendelse som pdf går direkte til din e-mail adresse og kan derfra printes eller gemmes på din PC.
Procedure på Stambogskontoret:
Når stambogsføreren får tilsendt bedømmelseskort, fremfinder han alle med afmærkning for registrering
og taster straks disse ind på kontorets computer og samtidigt gemmes en sikkerhedskopi i ”skyen”.
Ved brug af Gemme-funktionen vælges om registreringsattesten blot skal ”gemmes” eller ”gemmes og
udskrives”. Vælges ”gem og udskriv” kreeres stambogsattesten til det format, avleren har aftalt med
stambogsføreren.
Aftale om tilsendelse:
Det er dig som avler, der beslutter, hvordan din procedure skal være.
Foretager du dig ingenting, får du heller ikke tilsendt stambogsattester.
Bestiller du straks-tilsendelse hos stambogsføreren modtager du attesten i det format, du selv vælger.
Aftale kan indgås med Poul Erik Søndergaard i stambogskontorets åbningstid:
torsdag 19-21 på telefon 26 70 93 30.
Importerede kaniner:
Det er desværre ikke muligt at oprette udenlandske avlere med navne og avlernumre i stambogssystemet,
idet de fleste lande benytter systemer forskellige fra DKs.
I Norge tildeles højreørenummeret af dommeren i forbindelse med registrering på udstilling. Schweiz
benytter øremærker af metal, England fodringe og I Tyskland tildeles nummeret i højre øre af det
Landesverband, udstilleren kommer fra.
Vi har derfor opfundet et kodesystem i kaninstambogen, der indikerer hvilket land en importeret kanin
kommer fra.
0011 Tyskland
0017 England

1292/5036

0012 Norge
0018 Østrig

0013 Sverige
0019 Frankrig

0014 Finland
0020 Luxemburg

0015 Schweiz
0021 Belgien

0016 Holland
0022 Tjekkiet

