
Kontrakt for opbevaring af sæd i Dansk Pointer Klub 

 

 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.  

 Dansk Kennel Klubs regler for tapning, inseminering, ejerforhold, samt registrering af hvalpekuld født 
efter insemination, gælder ved opbevaring af sæd hos Dansk Pointer Klub. 

 Det er pt. Laust Nørskov, Hørupvej 1, 9632 Møldrup, som tager sig af sædopbevaring for Dansk 
Pointer Klub. Hvis Laust Nørskov, eller DPK’s bestyrelse finder det praktisk, kan sædopbevaringen 
flyttes til en anden person.  

 Ejer betaler selv tapning hos dyrlæge. Derudover betales kr. 300,- til Laust Nørskov for planlægning 
og hjælp i forbindelse med tapning.  

 Kontrakten underskrives inden tapning og kopi sendes til kassereren for DPK. Laust Nørskov 
udleverer girokort til ikke medlemmer, som straks betaler B-medlemskab.  

 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 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 tapning af sæd, eller 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. Dette gælder, 
uanset hvordan skaden er sket, eller hvem der end måtte være skyld heri. 
Der kan derfor aldrig forlanges erstatning for dødt eller bortkommen sæd, uanset årsag. 

 DPK’s tilbud om næsten gratis opbevaring af sæd, skal således alene ses som en ikke profitabel 
service, som brugerne kan anvende, som billigt alternativ til professionel sædopbevaring hos f.eks. 
dyrlæger, men af samme grund uden ansvar for Dansk Pointer Klub af nogen art. 

 Nedennævnte ejer af sæden accepteret hermed de af Dansk Pointer Klubs angivne bestemmelser 
for opbevaring af sæd 
 

 Navn på ejer af sæden 
 
 

Hanhundes Navn DKK reg. Nr. Antal 
Strå 

E-mail:    

Telefon: 
Mobil: 

   

 

Dato:    Dato: 

Sæd ejer:    Laust Nørskov 

________________________  _______________________ 

Underskrift    Underskrift 


