Avls-og sundhedsudvalget - Dansk Berner Sennen Klub
_____________________________________________________________________

Referat af avls-og sundhedsudvalgsmøde den 10.6.2012:
1. Konstituering:
Formand: Karin Nielsen
Næstformand: Erika Bromose
Sekretær: Connie Beck
Om nye avlsregler:
Det nye materiale er lagt på hjemmesiden og rundsendt det til opdrætterne. Reglerne bliver
desuden lavet som et ”indstik” i det næste Bernerblad, så det når ud til alle medlemmer.
Vi besluttede, at vi ikke længere behøves billeder af avlshunde, som ønsker optagelse på
avlslisterne og at fjerne indekstal på parrings-/hvalpelisterne.
Der er lavet en ny rubrik til bemærkninger på ansøgningerne; (ønske fra medlem) samt mulighed
for at indsætte levealder; Det skal bemærkes, at det er ejers og/eller opdrætters ansvar at
oplysningerne er korrekte.
Vi vil arbejde på at vi i fremtiden kan få listerne lavet om, således at annoncesiden kommer direkte
frem på listerne;
Vi hører Helle Propowski om vi må lægge nogle af de mange gode artikler, hun har lavet, ud på
vores hjemmeside til opdrætterne.
Temadag – hvornår – hvordan?
Udvalget arbejder videre med planlægning af året avlsmøde, som vi forestiller os bliver til efteråret i
form af en Temadag med et relevant emne.
- Dato og forhåndstilmelding sættes på hjemmesiden.
- Spørgsmål til medlemmer om hvad de har af ønsker til temadag.
Vi skal alle have antennerne ude for hvad der rører sig rundt i hundeverden – og sætte det ind på
hjemmesiden, så alle medlemmer har mulighed for at orientere sig.
Avlsvurderinger – hvordan
Udvalget arbejder videre med muligheden for at lave avlsvurdering. Vi ser på hvordan andre
klubber og lande gør det. Broholmerklubben afholder deres årlige den 18. august, måske vi også
kan få noget inspiration der.
Vores største bekymring bliver nok økonomien i det;
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Overførte hunde fra andre klubber:
Vi diskuterede hvordan vi skal forholde os til evt. ønsker om at få overført hunde fra DRU og andre
hundeklubber
Mange ejere vil nok ønske at få vores vurdering af om det kan lade sig gøre at få hunden i avl i
DBSK, inden de overfører stambogen til DKK.
Vi aftalte følgende arbejdsgang:
1. Vi skal se en stamtavle med mindst 3 generationer og med HD og AA oplysninger. Hvis der
foreligger udstillingsresultater, vil vi også gerne se dem;
2. Hvis papirerne er i orden vil vi foreslå ejer at møde op på en af vores udstillinger i
nærheden, så dommeren kan give os en vurdering af hunden.
Hunde helt uden stamtavle afvises.
Overførte hunde skal i.h.t. avlsregler leve op til de samme kriterier, som vores egne.
Nyt til hjemmesiden og nyt til næste blad blev aftalt.

Stavtrup den 17.6.2012/connie
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