Dansk Berner Sennen Klub
Avls- og sundhedsudvalget
____________________________________________________________________

Referat af avls- og sundhedsudvalgsmøde den 8.5.2011:

1. Konstituering af formand, næstformand og sekretær:
Det nye avls- og sundhedsudvalg består nu af:






Lilian Milek, valgt i 2010 for en 2-årig periode
Erika Bromose, valgt i 2010 for en 2-årig periode
Lone Thomsen, valgt i 2011 for en 2-årig periode
Karina Christiansen, udpeget af D.B.S.K. for en 1-årig periode
Connie Beck, udpeget af D.B.S.K. for en 1-årig periode

Bestyrelsen har desuden valgt at opprioritere udvalgets arbejde og stiller derfor både Dorte
Paludan og Karin Nielsen til rådighed for arbejdet i udvalget.
Udvalget konstituerede sig således:
Formand: Lillian Milek Madsen
Næstformand: Erika Bromose
Sekretær: Connie Beck
Herefter gik vi over i en lang diskussion om hvilken rolle avlsudvalget skal have, hvad vi kunne
tænke os at beskæftige os med og hvilke aktiviteter, vi kan/skal lægge ind i udvalget. For
overskuelighedens skyld har jeg delt mine stikord ind under nogle hovedoverskrifter:
Værdisæt/Holdninger:
Avls- og sundhedsudvalget i D.B.S.K. vil overordnet gerne bidrage til at fremme udviklingen af
funktionelt sunde hunde med racetypisk konstruktion og mentalitet; hunde, der kan leve et langt og
sundt liv til glæde for sig selv, sine ejere og samfundet.
Dette mål vil vi forsøge at nå gennem uddannelse og oplæring af opdrættere med fokus på
samarbejde og respekt/ anerkendelse, ærlighed, åbenhed, viden og ansvar.
Udvalget har til opgave at hjælpe, rådgive, informere, koordinere samt stille værktøjer og viden til
rådighed for især D.B.S.K.’s opdrættere, hanhundeejere, hvalpekøbere og bestyrelse.




Vi vil overordnet holde fast i og arbejde videre med Raceavlsstrategien.
Udvalget ønsker at komme rundt i landet og være mere synlige – på den positive måde.
Samle viden og informationer, som kan komme ud og være til gavn for opdrættere og
kenneler (Kan vi etablere en e-mailkontakt?)
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Vi vil gerne lave et kommissorium (en samlet oversigt) over avlsudvalgets arbejde; En
overordnet beskrivelse - kan vi tænke lidt længere? – punkt til næste møde!
Vi er alle ansvarlige for vores avl; - Lang levealder er højt prioriterede mål.

Faste arbejdsopgaver blev fordelt således:











Avlsgodkendelser; lister over disse; materialer til ejerne - Connie
Dødsregistreringer og statistik - Erika
Registrering af sundhedskemaer – statistik - Helbredsundersøgelsen er lagt ud, men ikke
mange svar - Vi har en formidlingsopgave i at få det ud til medlemmerne; skemaerne sendes til Dorte Paludan.
Afholdelse af et årligt avlsseminar – datosat til 29.januar – gerne på Fyn.
Vi skiftes til at skrive i bladet, - Karin samler sammen og sender til J.J.
Henvendelse omkring kræftundersøgelser i Giesen: til Karin Nielsen på
info@berneremma.com
Hvalpepakker kan rekvireres hos Kate Madsen på katemadsen@post.tele.dk
Husk at få taget hunde, som ikke længere er i avl af listerne for avlsgodkendte hunde! Listerne skal gås igennem (hvem gør det?)
Mappen til avlsgodkendte hunde skal checkes (hvem gør det?)
Lone har fået en del materiale fra Ina Olsen – vi lægger ud hvad har;

Aktiviteter:
- Temadag om at blive klogere på hundens anatomi. Forslag til foredragsholder er Charlotte
Højen - evt. Søren Wesseltoft. Lone undersøger. Datoforslag er 10.-11. eller 24.-25. september alternativt den af de to datoer 29. - 30. oktober, som ikke bliver brugt. - Dalum Landbohøjskole er
et muligt sted.
- Vi vil arbejde for at tydeliggøre og skabe større forståelse for de forskellige regelsæt for avl og
stambogsføring, der lige nu ligger hos DKK og DBSK. – Lone, Karina, Dorte og Erika ser på et
oplæg.
Hvordan får vi lavet bedre hunde? - Reglerne har indtil nu ikke ændret noget? – FCI har lavet
nye avlsanbefalinger - Sverige er også ved at indføre indeks..
- Der arbejdes allerede med at få lavet en database til opsamling af informationer om sundhed.
- Hjemmesiden skal gøres nemmere at finde rundt i - Vi skal finde pinde/hovedoverskrifter Hvad skal pindene være? – Idéer på næste møde.
- Gerne temadag med Pernille Monberg om lang levealder – hvornår kunne det være?
Vigtige datoer til kalenderen:
Oktober – 8./9. – medlemsmøde på Sjælland - 29./30. i Jylland.
29. januar 2012 – Avlsseminar.
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Påmindelser:
- Erika sender regelsæt omkring avlsgodkendelse samt materiale, der sendes ud til avlsgodkendte
hunde rundt til alle.
- Opfordring til at medlemmerne om at sende deres mailadresse til os, så vi kan sende materiale
ud til dem – I Bernerbladet første gang juni 2011 – Skal i igen i august!!
- Vi snakker med Jens Jacob om at få på opslagstavlen både dødsregistrering og
sundhedskemaer og mailadresser. – (hvem snakker med J.J.)?
- Man skal være medlem for at kunne stå på listerne – påmindelse i februar bladet!
Avlsregler på medlemsmøde både i oktober – og igen i januar (avlsseminar)
Næste møde fredag den 24.6. – Middelfart – Kl. 10.30 - Lone snakker med Aslaug om
mødelokale og bestiller sandwich til os.
Referater sendes til hele avlsudvalget for godkendelse – når godkendt sendes til bestyrelsen.
Alle går hjem og ser raceavlsstrategien igennem; - finder nøgleord/vælger vigtige punkter og
sender til Lillian senest den 3.6.; - Vi har så en idébank, som Lilian i første omgang prioriterer i
og vælger punkter til den 24.6.

Til næste møde/arbejdsopgaver indtil da:
Alle går hjem og ser raceavlsstrategien igennem; - finder nøgleord/vælger vigtige punkter og
sender til Lillian senest den 3.6.; - Vi har så en idébank, som Lilian i første omgang prioriterer i
og vælger punkter til den 24.6.









Vi vil gerne lave en samlet oversigt over avlsudvalgets arbejde; En overordnet beskrivelse kan vi tænke lidt længere? – punkt til næste møde!
Afholdelse af et årligt avlsseminar – datosat til 29.januar – gerne på Fyn.
Vi skiftes til at skrive i bladet, - Karin samler sammen og sender til J.J.
Husk at få taget hunde, som ikke længere er i avl af listerne for avlsgodkendte hunde! Listerne skal gås igennem (hvem gør det?)
Mappen til avlsgodkendte hunde skal checkes (hvem gør det?)
- Temadag om at blive klogere på hundens anatomi. Forslag til foredragsholder er
Charlotte Højen - evt. Søren Wesseltoft. Lone undersøger. Datoforslag er 10.-11. eller 24.25. september - alternativt den af de to datoer 29. - 30. oktober, som ikke bliver brugt. Dalum Landbohøjskole er et muligt sted.
- Hjemmesiden skal gøres nemmere at finde rundt i - Vi skal finde
pinde/hovedoverskrifter - Hvad skal pindene være? – Idéer på næst møde.

Praktisk til Connie omkring avlsgodkendelser o.a.:
Checkes og sendes videre til Erika; - 2 underskrifter; - Pengene skal overføres elektronisk;
Kritikker og Hitlister ligger hos Majbritt.
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Kontakt Helle for overlevering. – Får jeg adgang til hjemmesiden, hvis det er mig, der er ansvarlig
for at sætte hundene på?
Lone anbefaler Astrid Indrebøs bog.

Spørgsmål fra referenten/en nybegynder:
- Kan se i retningslinjerne at vi også er ansvarlige for – sammen med hvalpeformidleren – at føre
tilsyn med at der kun anvises hvalpe efter godkendte forældredyr; - hvem gør det?
- Indsamle viden og HD og AA fotograferinger, om levetid, om parring med udenlandske
hanner; - hvem gør det?

Stavtrup den 24. maj 2011/connie beck
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