Avls-og sundhedsudvalget - Dansk Berner Sennen Klub
_____________________________________________________________________

Referat af møde i avls-og sundhedsudvalget søndag den 11.8. 2013:
1. Indkomne sager siden sidst (9.6.): -Ingen indkomne sager;
- Opfølgning til orientering:
Skemaer om hvalpekuld og bedsteforældre til orientering til alle; – Der har været usædvanligt få
hvalpe og kuld i dette første halve år af 2013;
Flere opdrættere har stillet spørgsmål til hvorfor rigtig mange tæver er gået tomme i den seneste
tid. Lise havde lavet forslag til et spørgeskema og havde forslag til, at skemaet skulle sendes ud til
samtlige opdrættere, så vi kunne få noget materiale at arbejde videre med;
Gennemgang af skemaet med forslag til tilføjelser/ændringer m.v. - Lise har sendt skemaet og vi
arbejder videre med at lave et spørgeskema, som kan sendes ud til alle, både tæve og
hanhundeejere; - Vi gør klar til udsendelse.
En god diskussion og udveksling om mangt og meget indenfor avl; - Lise laver HD/AD skema på
fotograferede i 2013.
2. Avlskåring:
Afklaring:
- det første forsøg med avlskåring skal lægges for sig selv, så vi kan koncentrere os om at
drage nogle erfaringer både i.f.t. hvor mange tilmeldinger, hvordan økonomisk og hvordan kan vi få
et sådant arrangement til at forløbe. Indstillingen er, at vi skal lave et godt og positivt arrangement
for vores medlemmer.
– Skal afholdes på Fyn (så centralt som muligt) - alternativt i Vejle. (DBSK træningspladser).
- Vi arbejder mod april/maj 2014; - Vi skal have tilmelding/betaling inden.
- Vi sætter en pris på 500,- kr. - Vi skal have min. 20 hunde tilmeldt.
- Hunden skal være min. 1½ år.(Skulle vi være så heldige at få for mange tilmeldinger, vælger vi
de ældste hunde fra – og må evt. lave endnu et arrangement i efteråret 2014).
- Karin laver budget efter kontakt med de 3 dommere om pris; Vi tænker Lisbeth Ramsing, Birgitte
Shjøtt samt en tysk dommer.
- Vi fortsætter med at tænke, hvordan vi evt. kan tjene penge til at dække det udgiftstunge
projekt? –Joan undersøger glaskunstner; Kan vi trykke T-shits? Det kan Lars Bibby; Kan vi
efterfølgende lave katalog til salg? – Punktet tages op igen. Indstillingen er, at arrangementet ikke
skal krydres med stande af den ene eller den anden slags.
Diskussion af skemaet, som Lone/Kurt har et forslag til hvem skal godkende/acceptere; Det går
Karin videre med; - Vi skal hurtigst muligt videre med at få klargjort skemaet;
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3. Avlsseminar den 26.10:
Aftalt med Helle Prochowsky og med New forundlandsklubben:





Afholdes i Middelfart – lokaler er bestilt (10-17)
Tidsrum – H.P. kl. 13 – 15; Diskussion blandt deltagere kl. 15 -17;
Tema: Populationsgenetik (Newf og berner) (Beskrivelse lavet i invitation –
vedhæftet).

Invitation – mere beskrevet sendes til hjemmesiden; Karin sætter det på Bernerklubbens
Facebook - Første invitation sendt til BB – ingen forslag til tema endnu. 3 har givet udtryk
for ønske om deltagelse.
Connie taler med Helle og uddyber begrebet populationsgenetik og laver præsentation af
Helle; (Se ny invitation) - Har talt med Helle om, at aktuelt i Bernerklubben er tomme
tæver;




Vi vælger at invitationen gælder alle medlemmer (ikke kun opdrættere);
Deadline for aflysning af arrangementet har vi aftalt til 1.10. – Tilmelding sat til
27.9.
Vi beslutter, at arrangementet skal være gratis!

Lise og Joan tilbyder at bage kage; Joan køber kaffe og te; - Karin køber øl og vand og
afleverer til Birte. - Vi aftaler senere hvornår vi mødes for at gøre klar;

4. Til næste Berner Blad medio oktober (deadline 10.9):
Connie fremsender artikel ”Om købeloven”, som tidligere er godkendt;
Birte overtager opgaven om at skrive indlæg ”Hvordan udfylde cancerblanketter; - Birte sender
forslag rundt til godkendelse i rådet;
Yderligere forslag til kommende indlæg:



”Om racestandarden og disqualificerende fejl” – Vi tænker, hvem kan?
Hvordan har vi vores hunde? – hvad bruger vi dem til? - Hyggehund – eller skal den
aktiveres? – Noget om fysisk form/aktivering. – Ingen bud lige nu;

Der arbejdes på at indkøbe det norske dommerkompendie til klubben.
Næste møde afholdes søndag den 17.11. kl. 10. hos Birte
05.09. 2013/connie
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