Avls-og sundhedsudvalget - Dansk Berner Sennen Klub
_____________________________________________________________________

Referat af møde i avls-og sundhedsudvalget den 23.2. 2013:
Dorte Hansen var fraværende.
Ad. 1. Opfølgning fra avlsmødet 11.11.:
1. Hvordan kommer vi videre med avlskåring?
Karin havde oversat beskrivelse af den tyske måde at lave avlskåring på – til inspiration; - Til næste
gang oversætter Karin også skemaet; Vi læser alle og tænker idéer til hvordan vi syntes, konceptet
skal se ud både eksteriørmæssigt og mentalt.
Når vi er klar med et koncept skal DKK - via vores bestyrelse - acceptere det, som ligestillet med et
udstillingsresultat for godkendelse til vores avlslister; Det skal ikke godkendes på en
generalforsamling;
– Vi nedsatte et udvalg bestående af Karin, Lilian og Connie, som laver et oplæg til hvordan vores
koncept skal være.
Vi forstiller os et kåringsudvalg på 3 personer - en dommer, en erfaren opdrætter, en dyrlæge.
Diskussion af hvorvidt det skal lægges i.f.m. en udstilling, eller skal det ligge for sig selv. Vi forstiller
os en pris omkring de 500,- kr. Vi skal gerne have 20 hunde tilmeldt.
Hvor gammel skal hunden være? – Budget? Hvilke dommere, danske eller udenlandske? - Hvilke
elementer skal indgå i den mentale bane? – Kunne september være et muligt tidspunkt?
Lone forsøger at kontakte Finland, som tidligere har lavet disse kåringer, for at høre, om de har
noget liggende på engelsk?
Kan vi evt. tjene nogen penge til at dække det udgiftstunge projekt? - Joan undersøger idéen med
salg af glasfade/tallerkener.
2. Rygtet om at SSV skulle have statistisk materiale omkring kejsersnit var ikke sandt.
Ad. 2. Opfølgning fra tidligere møder:
1. Ønske om temadage – hvor langt er vi?
De datoer, Lone havde fået af Helle Propowski, duede ikke, så Lone prøver igen;
Planerne om at afholde temadag i samarbejde med andre klubber ser ud til at blive meget svært,
da vores ønsker om tema ligger langt fra hinanden.
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2. Hvad gør vi, når f.eks. racestandarden eller de etiske regler ikke er overholdt?
Sjællandsgruppen arbejder videre med ”Handleguide”. –
Kurt har modtaget en mail fra DKK, som har haft en henvendelse fra et af vores medlemmer. Det
svar DKK har givet bliver indarbejdet i handleguiden.
Vi skal ind og se på hvad der er lavet af kuld og på hvilke kombinationer siden de nye regler
1.6.2012. – Det gør Connie. – Disse tal skal gerne indgå i beretning til generalforsamling – altså
være færdige inden den 7.3.
3. Oplæg til hjemmesiden om racestandarden og disqualificerende fejl?
Det er vigtigt at vi får dette beskrevet for vores opdrættere; På hjemmesiden kan vi se, at den
norske klub har øjenproblemer med i deres oplæg til hvad dommerne skal være opmærksomme på
og forsikringsselskabet Agria har entropium højt oppe på listen over hvad hundene kommer til
dyrlægen for. Lone snakker med Helle Propowski og hører hende, om hun evt. kunne skrive lidt om
det til vores blad/hjemmeside.
4. Det er pt svært at få kontakt til KU-life, der omlægger arbejdsopgaverne; – vi hører
nærmere senere;
5. Karin arbejder på skrivelse om hvordan vi udfylder cancerblanketter.

Ad 3. Ny raceavlstrategi med opsamling af nye tal fra 2012 er sendt rundt til alle og
lagt ud på hjemmesiden.
Vi fortsætter med at holde øje med hvad der rører sig indenfor vores race.
Ad 4. Berner Bladet:
Udgivelse Deadline Ansvarlig

Emne

Medio april

Connie

Synlighed - hvor sætter vi vores hunde til salg?

Karina

Pasningsvejledning.

Karin
Connie

Hvordan udfylde cancerblanketter
Generalforsamling/Nyvalg

10.3.

Medio juni

10.5.

Medio aug.

10.7.

Medio okt.

10.9.

Medio dec.

10.11.

(Hvis vi bruger artikler fra x?x – skal vi have tilladelse; - Citater er tilladt og kan bruges i vidt
omfang/angiv kilde).
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Ad 5. Eventuelt: - Bl.a. næste møde – kalenderfunktion?
Skabelon til skrivelse til opdrættere om optagelse på listen er godkendt.
2. Mapper til hunde optaget på vores lister over avlshunde:
Ved fremtidige optagelser får ejeren tilsendt ”Velkommen på DBSK’s lister over avlshunde samt
skrivelse henholdsvis ”Hanhundeejere er også en slags opdrættere” og ”Når din tæve går i avl”. Her
henvises til at gå på vores hjemmeside for ”Mappe til ejere af avlshunde” med Racestandard, regler
for avl m.v.
3. Generalforsamling – hvad skal vi have færdigt:
Beretningen laves færdig og sendes til Dorte Paludan senest den 7.3.
Lone er på valg, men ønsker ikke at genopstille.
Erika trækker sig p.g.a. travlhed på hjemmefronten. Dorthe Hansen ønsker ikke at træde ind i
bestyrelsen; Joan vil gerne træde ind.

Stavtrup den 10.3. 2013/connie
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