Opbevaring af sæd i Dansk Pointer Klub
Blandt medlemmerne i Dansk Pointer Klub, er der udtrykt ønske, om at klubben bruger en del af overskuddet
i Avlsfonden til avlsarbejde. Et af forslagne er, at Dansk Pointer Klub stiller sædopbevaring til rådighed.
Herunder beskrives hvordan det praktiseres.
Kort om tapning og opbevaring af sæd.
Hanhunden skal ikke være for ung eller gammel. Der er bedst sædkvalitet hvis hanhunden er tappet, eller
har parret for nyligt. Hanhunde, der har parret mange gange, kan være svære at tappe. Sædtabning giver 25 parringer.
Der er kun få dyrlæger, der kan tappe og nedfryse sæd i Danmark.
Priser hos dyrlæger:
Tapning af sæd ca.
kr. 4.000,Opbevaring af sæd hos dyrlæge i 10 år
kr. 9.000,Inseminering ca.
kr. 3.000,-

•

Priser og den praktiske del hos Dansk Pointer Klub.
Laust Nørskov indkøber en beholder til opbevaring af frossen sæd, en termokande til forsendelse af
frossen sæd. Pris ca. kr. 6000,-.

•

Laust Nørskov, opbevarer og påfylder flydende kvælstof, pris pr. år ca. kr. 500,Dansk Pointer klub afholder ovennævnte udgifter.

•

Medlemmer af Dansk Pointer Klub kan vederlagsfrit få opbevaret sæd fra deres egen hund, eller
sæd fra hunde, der er attest på, at de har købt.

•

Ejer betaler selv tapning hos dyrlæge, forsendelse af termokande fra Laust Nørskov til dyrlægen, og
retur til sæd opbevaring hos Laust Nørskov. Laust Nørskov’s udgifter til forsendelse og
administration opkræves hos ejeren af sæden, af kassereren i DPK. Administration pt. kr. 100,forsendelse efter bilag. Kassereren afregner med Laust Nørskov.

•

Ved udlevering af sæd, betaler ejeren af sæden ligeledes for forsendelse af termokande fra Laust
Nørskov til dyrlægen, og retur til Laust Nørskov. Laust Nørskov’s udgifter til forsendelse og
administration opkræves hos ejeren af sæden, af kassereren i DPK. Administration pt. kr. 100,forsendelse efter bilag. Kassereren afregner med Laust Nørskov.

•

Hvis der fødes hvalpe efter insemination betales yderligere kr. 1000,- til DPK.

•

Laust Nørskov opbevarer papirer som følger sæden (attester), og sørger for at de følger sæden ved
udlevering.

•

Sæd uden anerkendte attester kan ikke opbevares hos Dansk Pointer Klub.

•

Hanhunde som leverer sæden skal være reg. i Dansk Kennel Klub, eller en tilsvarende udenlandsk
kennelklub.

•

Laust Nørskov underretter kassereren i Dansk Pointer Klub om, hvad der ligger i beholderen.
Kassereren sørger for, at der ligger en opdateret beholdningsliste på Dansk Pointer Klubs
hjemmeside. Det er helt offentligt, hvad der ligger i beholderen.

•

Ejeren af sæden er den person (eller dennes arvinger), som står på attesterne. Denne
dokumentation skal ligge hos Laust Nørskov, og kassereren af Dansk Pointer Klub.

•

Ejeren af sæden har fuldt råderet over sæden.

•

Sæden kan blive opbevaret i et ubegrænset antal år. Ejeren skal dog minimum være B-medlem af
Dansk Pointer Klub. Ved evt. udmeldelse af klubben er det ikke muligt at få opbevaret sæd. Sæden
skal udleveres senest 6. mdr. efter udmelding af klubben. Ellers overgår sæden til Dansk Pointer
klubs eje.

•

I det tilfælde at Dansk Pointer Klub nedlægges, og indgår samarbejde med andre klubber, kræves
medlemskab af den nye klub.

•

I tilfælde af, at klubben helt nedlægges, skal den sidste generalforsamling tage stilling til den
fremtidige sædopbevaring.

•

Dansk Pointer Klub har intet med insemineringen at gøre.

•

Laust Nørskov, eller hvem der end i fremtiden opbevarer og passer beholderen, samt Dansk Pointer
Klub, herunder den siddende bestyrelse, har intet ansvar i forhold, at sæden går tabt, uanset
hvordan skaden er sket, eller hvem der end måtte være skyld heri.
Der kan derfor aldrig forlanges erstatning for dødt eller bortkommen sæd.
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