
Beretning fra stambogskontoret 

Der er ikke så meget nyt at melde fra stambogskontoret, men der dog lidt blandet herfra. Først og 

fremmest er Christina kommet godt i gang med at lave fakturaer og stamtavler, så hastigheden 

holdes godt oppe på trods af hun pt. laver de fleste stamtavler. Hun har fået en fin velkomst fra 

folk, mens hun lige skulle finde sig til rette og finde ud af alting, så det har været dejligt. 

Vi aner en svag fremgang i stamtavler siden sidste år. Flere gamle opdrættere er vendt tilbage og 

skal have stambogsført. Det indebærer ofte ekstremt mange oversættelser og kuld, hvilket så til 

gengæld kræver meget kaffe til de arbejdende folk. 

Note: Måske man skulle indføre kaffe-tilskud? ;-)  

 

Men med beretningen følger også en lille opsang eller huskeliste. Selv om det kan virke som om, 

det kører på skinner, så er der altså mange små bump på vejen, som vi gerne vil have jævnet lidt 

ud.. 

 Husk at medsende medlemsnummer uanset om I stambogsfører via online formular eller 

via mail. Især ved oversættelser og champregistreringer modtager vi ofte blot data uden 

medlemsnummer og det er træls, når der skal udfærdiges faktura 

 Christina tjekker mail og udfærdiger faktura omtrent dagligt. Der er derfor ingen grund til 

at betale forud for stamtavler og vi ser helst dette stopper for overskuelighedens skyld 

 Alting skal gå til stambogsmailen. Certer, originale stamtavler, stambogsføring generelt. Til 

stambogsmailen – alt hvad der sendes af andre kanaler vil ikke blive set på. 

 Let vores arbejde – tjek det I sender ind en ekstra gang. Er der fødselsdato på blanketten, 

er alle navne udfyldt, er farver mv. der osv. 

 Vi godtager DMF stamtavler som pdf/billede uden udfyldt oversættelsesblanket, men kan 

vi ikke læse hvad der står (genskin, utydelige billeder, for småt mv.) så skal blanketten 

benyttes hvis bedre billeder/udgave ikke kan skaffes. Vi gætter os ikke frem. 

 

Sidste år blev der vedtaget to forslag omkring stamtavlernes udformning. At adskille navn og titler 

samt markere opdrætternavnet eksempelvis med fed eller kursiv. Disse forslag er endnu ikke 

blevet implementeret, idet de desværre ikke er bare lige at indføre og dette desværre ikke blev 



undersøgt på forhånd. Der er en dialog i gang mellem stambog og udvikler, og delen omkring at 

adskille titler og navne ser ud til at være undervejs. 

 

Ellers er der vist bare tilbage og sige at vi er klar til at modtage endnu flere stamtavler i det 

kommende år. 

 

Mvh. Christina og Benedikte 

Stambogsansvarlige 


