
Avls-og sundhedsudvalget  - Dansk Berner Sennen Klub 

________________________________________________________________________ 

Side 1 af 3 

 

 

 

 

Referat af avls- og sundhedsudvalgsmøde den 2.3.2012: 

Dorte og Karin fra bestyrelsen deltog; - afbud fra Karina. 

Ad.  1  Beretningen: 

Blev gennemgået og rettet til og suppleret med div. tal! – Dorte sender fakta om de ting, vi 

gik til DKK med. Herefter kan Connie gøre bemærkninger færdige om avlsmøde – og 

beretning;  Den færdige beretning sendes til alle (avlsudvalg + Dorte og Karin). 

Ad.  2  Kommende etiske avlsanbefalinger: 

Blev gennemgået og det færdige forslag til generalforsamlingen skulle være klar; - Rettelser 

m.v. lavet direkte på skemaet med både DKK’s og DBSK’s – her vedhæftet. 

Vi skal være mere skarpe på at adskille de forskellige trin i de nye regler/restriktioner/ 

anbefalinger – DKK og DBSK – stambogføring, restriktioner og etiske anbefalinger; - Det kan 

blive meget forvirrende for os alle. 

Ad.  3  Stambogføringskrav:  

DKK’s krav til Stambogføringsregler (Stambog 1): 

Afkom kan kun stambogføres såfremt begge forældre før parring har en officiel HD og 

AD-status registreret i DKK. 

En hund med HD-grad D eller E kan undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætteren 

vurderer, at hundens samlede bidrag til racen vil være positivt. Avlspartneren skal i så 

tilfælde altid være HD-fri (grad A eller B). 

En hund med AD-grad 3 kan undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætteren vurderer, at 

hundens samlede bidrag til racen vil være positivt. Avlspartneren skal i så tilfælde altid 

være AD-fri (grad O). 

Specialklubbens krav til stambogføring (Stambog 2) – med påtegning ”opfylder 

specialklubbens restriktioner”; Her ønsker DBSK 3 ting:  

-  2 udstillinger 

-  AD-grad 3 udelukkes fra avl 

-  HD-grad E og D udelukkes fra avl 
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Udover stambogføringsregler og etiske anbefalinger får vi en tilføjelse, som DKK har 

accepteret om DRU –hunde, der overføres til DKK-stamtavle; - De får avlsforbud; Dog skal 

DBSK forpligte sig til  at vurdere om dette avlsforbud kan ophæves for hunde, hvis 

sundhedsstatus er kendt også bagud i linjerne.  

Vi stiller krav om stamtavle, billede, sundhedsattest og dommerkritik. 

Ad.  4  Konsekvens ved afvigelse: 

Vi beslutter egentlig ikke at have konsekvenser; - Vi vil ikke skulle spille politi/løfte 

pegefingre, men vi har følgende regler for at komme på diverse lister: 

Til optagelse på alle lister kræves medlemskab, bopæl i Danmark samt betaling: 

Opdrætterlisten: Her kan alle, der avler stå. 

Hvalpe-og parringslisten: Her kan kun afkom af forældre, der opfylder krav til Stambog 2 

stå. 

Hanhunde/tævelisten: Her kan alle hunde med stambog 2 stå.  

Vi holder øje med hvad der sker, men indtil videre reagerer vi kun, hvis vi – som formuleret i 

de etiske anbefalinger punkt 14 – ser gentagne og/eller markante tilsidesættelser.  

Vi bibeholder også tævelisten.  

Ad.  5  Sammensætning af avls- og sundhedsudvalget: 

Gennemgang af Dortes oplæg til avlsudvalgets sammensætning, arbejdsopgaver m.v.  Dorte 

laver ændringer og sender rundt.  

Erika på valg – og genopstiller 

Lilian på valg - og genopstiller ikke   

Connie stiller op i stedet – og skriver indlæg til bestyrelsen.  

Dorte formulerer forslag om udpegning af fremtidige udvalgsmedlemmer. – Og konsekvenser, 

hvis dette vedtages. 

Ad.  6  Berner Bladet: 

Indlæg om Hotspot blev godkendt. Connie sender til bladet. 

Indlæg fra avlsseminar blev tilføjet rettelser; - Connie tilretter og sender rundt til udvalget 

for godkendelse inden det sendes til bladet. 
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Karina skriver til næste blad om sundhed generelt;  

Dorte sender materiale til Connie om underlivsbetændelse, som så bliver næste tema til 

bladet. – Herudover skal vi i gang med at lave flere indlæg om avl. – Vi aftaler nærmere på 

næste møde. 

Ad.  7  Eventuelt: 

Lone er i fuld gang med at planlægge efterårets medlemsmøder om avl og evt. om 

indeksbaseret avl; - Vi har grønt lys fra bestyrelsen.  

Forslag om oplæg flere steder i landet om hanhunde i avl; - Lone har flere ideer til 

medlemmer, der kan sige noget om det;  

Dorte og Lone har også idéer til oplæg/indlæg om ansvar og pligter: - opdrætterne står nu 

med ansvar for racen; - Noget om købeloven m.v.  

Skal vi diskutere hvad en bernerhvalp skal koste? – hvordan? 

Lone og Kurt har haft møde med Anders om hjemmesiden, så arbejdet er i fuld gang. – Vi har 

en forespørgsel om vi evt. kan skrive på hanhundelisterne, at denne hund giver meget hvidt 

o.a. – kun avler eller ejer kan sætte noget på; - Kan vi lægge levealder på stamtavlerne.  

 

 

Stavtrup den 4.3.2012/connie 


