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Retningslinje for Avls- og Sundhedsudvalget 
 
Sammensætning af ASU: 
ASU sammensat af fem personer, der vælges ligesom bestyrelsen ved urafstemning for en 
toårig periode på generalforsamlingen. Tre medlemmer vælges i lige år, og to medlemmer 
vælges i ulige år. Der vælges hvert år to suppleanter. 
 
ASU og bestyrelsen skal udarbejde et forslag til DBSKs regler for ASU, som skal være generelt 
og fuldt dækkende for ASUs virke. Forslaget skal præsenteres på DBSKs generalforsamling i 
2020. 
 
ASU er underlagt klubbens regler for ASU, de etiske avlsanbefalinger og bestyrelsen: 
ASU udfører deres arbejde ud fra de på generalforsamlingen vedtagne etiske avlsanbefalinger 
og det kommissorium, som er udarbejdet af bestyrelsen for ASU samt nærværende regler og 
DKKs stambogsføringsregler. 
 
ASU skal mindst en gang om året arrangere et avlsseminar. Avlsudvalgets medlemmer er 
pålagt tavshedspligt i personsager. 
 
ASUs vigtigste opgaver er: 
Det er ASUs opgave at indsamle og videreformidle informationer om Berner Sennens 
sundhed, sygdomme, avl og hvalpe. 
 
ASU har til opgave at hjælpe, rådgive, informere, koordinere samt stille værktøj og viden til 
rådighed for DBSK’s opdrættere, han hundeejere, hvalpekøbere, medlemmer og bestyrelse. 
 
ASU skal overordnet bidrage til at fremme udviklingen af funktionelt sunde hunde med 
racetypisk konstruktion og mentalitet. Hunde, der kan leve et langt og sundt liv til glæde for 
sig selv, sine ejere og samfundet. 
 
ASU bør i størst muligt omfang indsamle og formidle oplysninger om især fertilitet, fødsel og 
racens problemer om muligt også i tæt internationalt samarbejde. 
 
Hvis ASU ved at følge tilgængelige sundhedsdata, opdager at racen er ved at miste type, eller 
der opstår utilsigtede genetiske fejl, skal klubbens medlemmer, særligt opdrætterne 
orienteres herom hurtigst muligt. 
 
ASU skal samarbejde med hvalpeformidleren 
 
IWG møderne: 
ASU repræsenterer DBSK på IWG møderne. 
 
Repræsentation i IWG: 

 Der kan deltage op til to repræsentanter, som udpeges af ASU ved forudgående 
indstilling og simpel afstemning.  

 Ved stemmelighed vil formandens stemme være udslagsgivende.  
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 ASU tildeler stemmeretten til en af repræsentanterne, dette kan ved uenighed foregå 
ved simpel afstemning. 

 Det er den til enhver tid den siddende formand for ASU, der er den officielle kontakt til 
IWG. 

 DBSK dækker rejseudgifter op til 3.000 kr. pr. person.  
 
Opdrætterannoncering på hjemmesiden: 
Fra den 14. maj 2017 er det gratis for opdrættere, der er medlemmer af DBSK, at blive optaget 
på opdrætterlisten. Annoncen er gældende indtil ejeren ønsker at afmelde sig listen. 
 
Bestyrelsen kan fjerne hunde fra avlshundelisten, hvis hunden eller ejeren ikke opfylder de 
gældende regler eller hvis hunden ikke længere bruges til avl. Dvs. tæver over 8 år og 
hanhunde over 9 år fjernes automatisk, men ejer kan informere om at hunden skal blive på 
listen. 
 
Berner Bladet og hjemmeside: 
ASU har ansvar for, at alle arrangementer tilsendes webmaster til opdatering på 
hjemmesiden. Materiale til Berner Bladet indsendes af ASU. Deadline for Berner Bladet skal 
overholdes. 
 
Der skal lægges vægt på, at der også kommer artikler i Berner Bladet, der har almen interesse 
og ikke kun er rettet mod opdrætterne. 
 
Der skal skrives nyt fra ASU til hvert blad. 
 
Ophævelse af avlsforbud på overførte hunde: 
Hunde, der er overført fra ikke FCI stambogsførende organisationer til DKK får et generelt 
avlsforbud. 
 
ASU kan efter anmodning fra ejer af den pågældende hund og efter at have fået forelagt 
stambog og sundhedsoplysninger, indstille til DKK, at avlsforbuddet på den pågældende hund 
ophæves. Ansøgningen sker ved, at stambogen, sundhedsoplysningerne, udstillings-
resultaterne samt et billede af den pågældende hund sendes til ASU. 
 
Avlslister: 
Det er ASUs opgave at føre lister over hunde, der står til rådighed for avl samt opfylder de 
etiske avlsanbefalinger, som er: 

 Hundene skal have HD-status A, B eller C 
 Hundene skal have AD-status 0 eller 1 
 Hundene skal have været udstillet minimum en gang og være præmieret med 

minimum en Very Good eller have deltaget på et avlsbeskrivelsesarrangement. 
 
Avlshundelister sendes til webmaster til opdatering på hjemmesiden. 
 
I samarbejde med hvalpeformidleren fører ASU tilsyn med, at der kun anvises hvalpe med 
stambog 2. 
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Det er ASUs opgave at holde opdrætterlisten ajour samt at sende ændringer til webmaster 
således, at hjemmesiden altid er opdateret. 
 
Information: 
Der skal føres statistik over dødsårsager, indsamles viden om HD- og AD-status samt viden 
om levetid, og parring med udenlandske hanner, således at der hvert år i september kan laves 
en rapport til Dansk Kennel Klub. 
 
Avlsseminarer og større møder: 
I forbindelse med afholdelse af avlsseminarer, foredrag eller andre større møder, orienteres 
bestyrelsen i god tid inden. Der skal vedlægges et budget og en kort beskrivelse af formålet med 

arrangementet. 
 
Efter afholdelse aflægges der regnskab, og der afregnes med kassereren senest en måned efter 

arrangementsafholdelse. 

 
Henvendelser: 
Ved henvendelser fra medlemmer m.m. om avl og opdræt, bør ASU orientere sig i sagen, og 
hvis der foreligger en mulighed for, at der senere kan blive en sag hos DKK, skal bestyrelsen 
orienteres via mail. 
 
Udvalgsmøder: 
I maj/juni fremsendes en plan til bestyrelsen med ASUs fokuspunkter for det kommende år.  
 
ASU afholder max 6 gange årligt møder, hvortil der udarbejdes referat, som sendes til ASUs 
medlemmer og til DBSKs bestyrelse via sekretæren. Referatet udsendes senest 14 dage efter 
mødet til godkendelse og offentliggøres på hjemmesiden senest 21 dage efter mødet. Hvis der 
ikke afholdes et fysisk møde, men i stedt kommunikeres via telefon eller mail orienterer ASU 
formand eller sekretær, bestyrelsen om ASUs arbejde via et kort notat. Der må gerne afholdes 
telefonmøder.  
 
Hvis ASU har behov for at afholde flere møder, skal bestyrelsen spørges med angivelse af den 
konkrete årsag. 
 
I forbindelse med møder udbetales kørselsgodtgørelse efter statens lave km takst (2019: 1,98 
kr. pr. km.) og/eller udgifter til bro, tog el.lign. dækkes mod bilag. Samkørsel arrangeres så 
vidt muligt. Det tilstræbes, at møderne holdes et centralt sted i forhold til ASUs medlemmer. 
 
Hvis mødet holdes privat kan der udbetales max 100 kr. pr. person til traktement, hvis mødet 
indeholder et måltid ellers max 50 kr. pr. person til kaffe. 


