Raceambassadør i Myndeklubben
Raceambassadør i Myndeklubben er et tillidshverv, du som medlem af Myndeklubben kan påtage dig
frivilligt – det vil sige, at du er udpeget af bestyrelsen eller hvor du efter ansøgning til bestyrelsen er
blevet udpeget. Du kan blive raceambassadør for de godkendte racer, der hører til i Myndeklubben. Der
kan for den enkelte race være flere raceambassadører. Hos store racer (med mere end 10 registrerede
ejere i Myndeklubben) vil der blive udpeget én hovedansvarlig raceambassadør som du sammen med
eventuelt andre raceambassadører for racen refererer til.
Som raceambassadør har du et indgående kendskab til din race i Myndeklubben, det vil sige, at du har
haft racen i længere tid og har sat dig ind i alle de fordele, der er ved at have racen, og at du er
opmærksom på alle de udfordringer, der kan være ved at have racen. Fordele og udfordringer er både i
forhold til racens egenskaber samt sundhedsmæssige tilstand.
Du er som raceambassadør Myndeklubben behjælpelig med at have kontakt til kommende samt nye
ejere af racen, og du hjælper Myndeklubben med at give flest mulige nye og kommende medlemmer
mulighed for at være sammen med andre myndeejere med samme race eller med racer, der matcher din
mynderace.
Du har som raceambassadør lyst til at arbejde for racen og Myndeklubben for eksempel gennem saglig
og uvildig rådgivning på de sociale medier (FB, Twitter, Instagram osv.), det kan være du påtager dig at
stå for aktiviteter for racen (og andre mynderacer) ved at arrangere aktiviteter, der er relevante for racen
(trimmedage, sundhedsseminar / møder mv.). Når du deltager på Myndeklubbens aktiviteter (udstillinger,
lure coursing, gåture mm.), er du opmærksom på nye medlemmer med racen, som har behov for din
hjælp, og hvor du eventuelt kan tilbyde relationer til andre med samme race.
Hovedansvarlig raceambassadør udpeges af Myndeklubbens bestyrelse for racer, hvor der er mere
end 10 ejere registreret i Myndeklubben. Som hovedansvarlig raceambassadør har du lyst til at være
koordinator for de øvrige raceambassadører i racen. Du har lyst til at være kontaktperson ved
henvendelser om racen fra Dansk Kennel Klub samt fra racespecialklubber i øvrige lande.

Formål med raceambassadører i Myndeklubben

1. Være nuværende og kommende myndeejere behjælpelig i spørgsmål vedrørende den pågældende

mynderace på de sociale medier (FB, Twitter, Instagram, mm)

2. Bidrage med relevant materiale om racen til Myndenyt.

3. Være sparringspartner for kommende og nye ejere af racen.
4. Være opsøgende på nye ejere af racen, der deltager på Myndeklubbens aktiviteter, lurecoursing

og udstillinger – og hjælpe med at de får en god oplevelse på aktiviteten.
5. Arbejde for at nye ejere af Myndeklubbens racer bliver medlem af Myndeklubben.

Udpegning af raceambassadør
1. Myndeklubbens bestyrelse udpeger raceambassadører herunder hvem der er
hovedansvarlig for den enkelte race.
2. Alle medlemmer af Myndeklubben, der er registreret ejer af en af Myndeklubbens racer kan

udpeges som raceambassadør for den pågældende race.
3. For racer, der er meget få individer af/eller som ikke har været opdrættet i flere år i

Danmark/Myndeklubben, kan bestyrelsen vælge at være ansvarlig kontakt i forhold til
Dansk Kennel Klub (og dermed ikke udpege en hovedansvarlig raceambassadør)
Raceambassadørens arbejde
1. Raceambassadøren er bekendt med ”Guide til det gode hundehold” og er med sit eget hundehold et
godt eksempel for andre myndeejere. Raceambassadøren kender indholdet i ”RAS” i forhold til
sundhedstilstanden for racen. Raceambassadøren kender til positiv indlæring og anvender princippet
ved eget hundehold.
2. Raceambassadøren skal holde bestyrelsen orienteret om alle aktiviteter indenfor racen.
3. Raceambassadøren skal tages med på råd ved fastsættelse af regler for avl, opdræt og ved
afholdelse af evt. dommerseminarer for den/de pågældende racer.
4. Raceambassadøren kan arrangere skue eller andre aktiviteter evt. i samarbejde med
Myndeklubbens bestyrelse eller med andre raceambassadører.
5. Raceambassadøren kan søge bestyrelsens hjælp ved invitation af dommere til skue, træf eller lign.
aktiviteter.
6. Raceambassadører kan ansøge Myndeklubbens bestyrelse om økonomiske tilskud til såvel egen
dygtiggørelse samt afholdelse af racespecifikke arrangementer.
Særlige forhold for Hovedansvarlig raceambassadør (udover de ovenfor nævnte forhold)
1. For racer med mere end 10 registrerede ejere i Myndeklubben udpeger bestyrelsen en
hovedansvarlig raceambassadør.
2. Den hovedansvarlige raceambassadør skal have flere års erfaring med ejerskab af racen samt gerne
have opdrættet kuld indenfor racen.
3. Den hovedansvarlige raceambassadør skal være medlem af Dansk Kennel Klub.
4. Den hovedansvarlige raceambassadør er Myndeklubbens officielle kontakt for racen i
forhold til Dansk Kennel Klub samt racespecialklubber i øvrige lande
5. Være koordinator i spørgsmål vedrørende den enkelte race – både over for Myndeklubbens
bestyrelse og i relation til de øvrige raceambassadører for racen
6. Holde bestyrelsen orienteret om hvad der foregår af aktiviteter m.m. indenfor racen.
7. Være ansvarlig for levering af racerelevant materiale til racens faste sider i Myndenyt
8. Raceambassadøren skal kunne få informationer/budskaber kommunikeret via et menupunkt på
Myndeklubbens hjemmeside, f,eks. ”Nyt om racen”.
9. Den hovedansvarlige raceambassadør er ansvarshavende overfor Myndeklubbens bestyrelse.

