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Szanowni Czfonkowie,

kieruje   do   Was   komunikat   informujacy   o   biezacej   sytuacji   Naszego   klubu   oraz   o
motywacjach  i  celach  jakie  mamy  wsp6Inie  do  osiagniecia.  Jako  osoba  reprezentujaca
nasza   organizacje   na   zewnatrz   oraz   odpowiadajaca   za   wewnetrzne   sprawy   klubu,
zamierzam  przekazywa6 Warn w tej formie bie2ace wiadomo§ci na temat tego, co dzieje
sie   w   Naszym   stowarzyszeniu.   Chciatbym,   aby   ta   forma   dodatkowej   komunikacji
przyczynita si? do lepszego funkcjonowania KHRON i utatwita Warn prowadzenie hodowli.

Na  wstepie  nalezy  zauwazy6,  Ze  Nasze  stowarzyszenie  zostato  zatozone  21  lat  temu
przez  do§wiadczonych  hodowc6w  rasy  owczarek  njemiecki.  Bytem  jednym  z  cztonk6w
zatozycieli   KHRON   i   wiem,   Ze   naszym   celem   byto   powotanie   pr?Znej   i   niezaleznej
organizacji zrzeszajacej hodowc6w i wla§cicieli ps6w rasy owczarek niemiecki.
Dlatego dla  mnie jako wieloletniego hodowcy wa2ne bylo to,  aby w Polsce  istniat   klub, w
kt6rym    hodowcy   beds    mieli   wplyw   na   proces   hodowlany   i   organizacyjny   aspekt
funkcjonowania   zwiazku   do   kt6rego   przynaleza.   W   trakcie  tworzenia   struktur  klubu
kierowali§my   sie   systemem   obowiazujacym   w   Niemczech.   Za   naturalne   uznali§my
czerpanie   wzorc6w   z   uregulowah   macierzystego   dla   pochodzenia   rasy   klubu   SV.
Wiedzieli§my,  Ze w  Polsce funkcjonuje wielu  ambitnych  i zdolnych  hodowc6w,  kt6rym do
osiagniecia  sukcesu  na  §wiecie  potrzebne jest  wsparcie.  Dlatego  tez  na  przestrzeni  lat
dostosowali§my  nasze  regulaminy  hodowlane  tak,  aby  byfy jak  najbardziej  zblizone  do
wzorca   za   kt6ry   uznaje   sic   przepisy  obowiazujace   w   kraju   pochodzenia   rasy  -  w
Niemczech.
Owczarek   niemiecki  jest   bowiem   wszechstronna   rasa,   kt6ra   podlega   pr6bom   pracy.
Dlatego  tez   hodowcy tak duzo czasu  poswi?caja  na  szkolenie  ps6w.  Utrzymanie jej  na
najwyzszym  poziomie jest bardzo wymagajace a hodowcy nie moga przy tym zapomnie6,
dla  jakich  cel6w  zostata  ona    stworzona.  Owczarek  niemiecki  dopuszczony  do  hodowli
musi  posiada6  prze§wietlenie  w  kierunku  dysplazji  staw6w  biodrowych  oraz lokciowych,
DNA, test charakteru, BH, lGP, zdana probe wytrzymalo§ciowa oraz ocen? wystawowa.
Wiadomym  jest Ze  postep  cywilizacyjny  spowodowat  konieczno§6 dostosowania  hodowli
do   reali6w   czas6w  w  kt6rych  funkcjonuj.emy.   Na  przestrzeni   ostatnich   30   lat  mozna
chociazby zaobserwowa6 zmiany w sposobie szkolenia ps6w.



W momencie powolywania naszej organizacji byto oczywiste, Ze jednym z naszych cel6w
b?dzie  funkcjonowanie  we wsp6+pracy z  Unia  Owczarka  Niemieckiego  WUSV.  Dlaczego
byte  to  dla  nas  takie  wazne?  Poniewa2  Unia  Owczarka  niemieckiego  jest  organizacja
majaca  na  celu  unifikacj?  przepis6w hodowli  i szkolenia owczarka niemieckiego.  My jako
hodowcy  mamy  taki  sam  cel:  jeden  owczarek,  jeden  wzorzec,  jeden  system.  Naszym
obowiazkiem  byto  stworzy6  polskim  hodowcom warunki  do  aktywnego  uczestniczenia w
tym procesie na r6wnych prawach z hodowcami z innych kraj6w.

Wytrwata   praca   organizacyjna   i   hodowlana   pozwolita   nam   osiagna6   ten   sukces   w
biezacym  roku.  Obecno§6  naszego  Klubu  w  gronie  organizacji  zrzeszonych  w WUSV to
potwierdzenie  jako§ci   naszych   hodowli   i   nobilitacja  dla  wszystkich  naszych  czlonk6w.
Uzyskanie   mozliwos6  wsp6+pracy   KHRON   z  innymi  organizacjami  funkcjonujacymi   na
arenie   mi?dzynarodowej   zostala   przez   nas   osiagnieta   pomimo   wielu   poczatkowych
trudno§ci natury organizacyjnej i mentalnosci pozostalych krajowych zwiazk6w.

Wierz? w to, Ze dzi?ki naszemu zjednoczeniu jeste§my w stanie dokona6 wielkich rzeczy.
Tworzy6 organizacje pe+na oddolnych inicjatyw i dobrych pomyst6w, a nastepnie skierowa6
oczy catego §wiata  na  Polsk? jako  kraj z wybitnymi  owczarkami. Naszym cztonkom Zycze
wiele wytrvato§ci  w dalszym  procesie  hodowlanym  a  pozostatych  hodowc6w zapraszam
do  wsp6ttworzenia  naszej  organizacji  i  wsp6lnego  pisania  kolejnego  rozdziatu  hodowli
owczarka niemjeckjego w Polsce.
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