Avls-og sundhedsudvalget - Dansk Berner Sennen Klub
________________________________________________________________________

Referat af telefonmøde søndag den 17.11. 2013:

Ad. 1. Avlskåring forår 2014:
- Karins oversatte skema til avlskåring er blevet godkendt; - Karin sender det rundt til os alle.
- Dommere: Karin har fået tilsagn fra Lisbeth Ramsing og Joseph Gerhards (tysk) om deltagelse
engang i maj måned. Der mangler tilbagemelding fra Birgitte Schiødt og skulle det ikke lykkes blev
Carsten Birk nævnt som en alternativ mulighed. Vi vil dog gerne have en person som både er
dyrlæge og dommer.
- Budget: Karin har lavet foreløbigt budget, som er godkendt af bestyrelsen.
- Karin arbejder videre på at få accept fra B.S. og punktet tages op igen på næste møde i starten
af det nye år. Karin skriver til Bernerbladet om avlskåring til deadline 10.januar 2014.
Ad. 2. Opfølgning på Lises skema om tomme tæver:
- Lise sender skemaet rundt til os alle igen.
- Skemaet laves i en skrivbar PDF-fil, som lægges på hjemmesiden og på DBSK’s Facebook side.
Der laves skema for 2012 og 2013.
- Lise kan bruge hundeweb til at finde oplysninger om kenneler med kuld og herfra sende email’s
ud til vores opdrættere.
- Lise skriver til BB om undersøgelsen.
- Connie sender en lidt ældre artikel fra Agria om emnet rundt til alle.
Viden på bordet har mange interessante emner i år; - Hvor mange deltager?
Ad. 3. Birtes skema om Cancerregistrering:
- Skemaet er set af alle og er klar til offentliggørelse. – Birte tager en snak med Kurt om hvordan
det kan lægges på hjemmesiden til hjælp for dem, der har problemer med at forstå det engelske
skema; - Det er vigtigt at det bliver fremhævet, at det er det engelske skema, der skal udfyldes.
- Vi har haft problemer med at finde skemaet, så Birte tager også en snak med Kurt om hvor det
er mest hensigtsmæssigt, at skemaerne ligger. Under sundhed?
- Birte laver beskrivelse til BB om oversættelsen og brugen af det.
Ad 4. Eventuelt:
- Lise har sendt nye statistikker om HD/AD fotograferinger til os alle; Lise har valgt at lave lidt om
på skemaerne i forhold til tidligere, hvor også registreringstallene er indgået. De fremtidige tal
bliver således rene tal for antal fotograferinger. - Statistikker for 2012 tilgår kun til os i
avlsudvalget og skemaer for 2013 indgår til den nye RAS for året.
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- Karin/Connie har fået henvendelse fra Dorte Paludan om den kommende tilpasning af klubbens
RAS; – Det bliver sat på som punkt til næste møde, men alle opfordres til at begynde at læse
den godt igennem, så vi kan diskutere, hvordan vi syntes den nye udgave skal se ud.
- Helle Prochowskys oplysninger om registrerede bernere har givet Lise blod på tanden i forhold til
via Hundeweb og Hunderegisteret at prøve at se nærmere på flere ting omkring vores bernere;
Hun har også planer om at lave flere statistikker f.eks. om Importer, Mentalbeskrivelser og meget
mere.
Her fik vi en snak om hvordan vi kommer ud og når nye hvalpekøbere inden de køber hund. –
Hvorfor er det, at en stamtavle er så vigtig? Det generelle indtryk er, at vores hvalpekøbere er
blevet mere spørgelystne/mere kritiske, men hvorfor er det så, at så mange vælger at købe uden
stamtavle? – Pris?
Deadline til Bernerblad den 10. i denne måned; - Avlsudvalget har sendt 2 artikler; 1 om
avlsseminar den 26.10. 1 om købeloven (forsvundet ved sidste blad???) – Connie havde ikke
modtaget yderligere.
Næste deadline bliver den 10.1. 2014: - Her satser vi på:
- Om avlskåringen til maj v/Karin
- Skemaundersøgelse om tomme tæver v/Lise
- Om Cancerskemaet v/Birte
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.
Vi har styr på listerne: - HD/AD-fotograferinger, - Fødte hvalpekuld/bedsteforældre, - Avlshanner/
tæver.
Erika står stadig for registrering af dødsårsager, registrering af sundhed/sygdom. Connie tager en
snak med Erika, når vi skal i gang med RAS.
Avlsudvalget kunne ønske sig at afholde avlsseminar 2014 om tæver, der går tomme/fertilitet v/
Kathrine Kirchhof.
Desuden ligger der idéer til yderligere avlsseminarer/møder om (prioriteret):
1. Med dyrlæger fra K.U.- life om hvordan de bedømmer fotograferinger af hofter/forben
2. Med en kiropraktor/massør om behandling af nyfødte hvalpe og spørgsmål om hvorvidt man
derved evt. kan undgå negative påvirkninger af hofter/skulder/forben.
– Karin tager vores ønsker med til bestyrelsen og hører hvad vi kan.
Stavtrup den 18.11. 2013/connie
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