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GODT NYTÅR! 
Her, på årets første dag, er det nærliggende at se fremad, mod alt det der ligger og venter i det 

nye år. Således også i SFR. Det gamle har vi parkeret i året der gik, og nu tager vi fat på et dugfriskt 

år, med en masse arrangementer og gode oplevelser for dig og din flatcoat.  

Da SFR blev dannet, gav medlemmerne hinanden håndslag på, at der ikke skulle være langt fra 

tanke til handling. Visioner og målsætninger er vigtige for enhver forening, men det er i 

handlingen, at alle de gode intentioner bliver til virkelighed. I SFR er der overensstemmelse 

mellem det vi siger, og det vi gør. Det er da til at finde ud af. 

 

Til dig og din flatcoat. 
 

 

Det gode forhold mellem dig og din hund, starter med træning og samarbejde. Uanset hvilken 

funktion hunde i øvrigt har i familien, så er der grundlæggende færdigheder, som når de er 

indlært, gør livet meget lettere for alle, og giver glæder og fornøjelser i hverdagen, for både hund 

og fører. Samarbejdet hund og fører imellem, skal have de bedste betingelser for at vokse og gro 

til fælles glæde og fornøjelse.  

Skal hunden bruges til jagt, eller forskellige former for jagtrelaterede prøver, så er den gode start 

en vigtig grundsten i hundens uddannelse til dette formål. I SFR har vi forskellige træningstilbud 

som er målrettet både hvalpe og unghunde, samt dem der har fokus på at bruge hundens 

medfødte egenskaber. Uanset om hunden er købt til jagt eller ej, så ligger der en stor portion 

medfødte egenskaber, som bare venter på at komme i spil. Din hund vil elske dig for at give den 

muligheden. Det er en målsætning i SFR at hjælpe og inspirere så mange som muligt til at arbejde 

med deres flatcoat, i størst mulige omfang.  
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Til dig som opdrætter 

 

SFR ønsker at støtte de opdrættere, der gerne vil hjælpe deres hvalpekøbere godt på vej med den 

første træning. Der vil i løbet af året blive arrangeret kurser for opdrættere, med det formål at 

klæde dem godt på, til at hjælpe deres hvalpekøbere i gang med de første vigtige skridt i det 

videre samarbejde med deres hund. 

For en hundeejer er det hunden man har i huset som primært er i fokus. En opdrætter har også et 

målrettet fokus på de afkom, som deres avlshunde har bidraget med i racen. SFR har nedsat et 

udvalg der har fokus på at skabe de bedste betingelser for opdrætternes arbejde med deres 

avlsarbejde. Evaluering af opdræt er et vigtigt opmærksomhedspunkt for SFR, hvorfor der vil blive 

sat forskellige tiltag i værk, for at støtte en systematisk evaluering af opdræt. Der ligger flere 

forslag på bordet på nuværende tidspunkt, så følg med i kalenderen, hvis du går med ønsket om at 

lave et kuld hvalpe på din tæve, eller lade din hanhund indgå i avl. Der vil blive igangsat tiltag både 

for den erfarne og for den mere uerfarne opdrætter, så alle er velkomne. 

For racens sundhed 
 

 

SFR har også en særlig opmærksomhed på racens sundhed. En del af foreningens indtægter er 

øremærket som bidrag og støtte til relevant forskning og sundhedstiltag indenfor racen. Der er 

nedsat et udvalg, som vil arbejde med forskellige arvelige sygdomme, som findes i vores race, og 

hvordan vi kan arbejde på at styrke sundheden hos vores hunde.  

Den viden der findes omkring racens sundhed, skal i spil så vi i fællesskabet kan arbejde med de 

nødvendige tiltag for at forbedre livskvaliteten for vores hunde. 
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Til dig og din hund i 2023 
 

 

I SFR baseres beslutninger på viden, kundskab og erfaringer med racen. Der trækkes både på meget erfarne 

og på nyere kræfter i de tiltag vi sætter i værk. Vi glæder os til at se en hel masse flatcoats og deres ejere til 

årets mange arrangementer. Kalenderen opdateres løbende med arrangementer og træninger, så følg med 

på foreningens hjemmeside, på Instagram og her på Facebook. HUSK: du skal ikke være medlem af 

foreningen for at deltage i arrangementerne. Du kan være med på alle arrangementer, såfremt din hund 

har en FCI-stambog, eller en stambog fra den engelske kennelklub (KC). 

 

Vær velkommen 2023, så er vi i gang! 

 

Med venlig hilsen 

 

Bestyrelsen for SFR. 

 


