Dagsorden avlsrådsmøde d.06 oktober 2017 kl. 17:30 Skanderborg kreds 65
Deltagere:
Irene Thygesen , Michael Lumby, Jeanne Granslev Rafn, Leif Jørgensen (afbud) og Lena Pichler Bjerre

1.

Siden sidst fra Lena.
Breve, Facebook m.m.: Der har ikke været så meget, men det er vigtigt at huske, vi ikke er
forpligtede til at svare  og slet ikke, når et svar kopieres og lægges på Facebook uden
tilladelse.
En hund fået frataget sin IPO1 prøve i Tyskland, da den ikke havde en i Tyskland gyldig
Færdselsprøve. IPO1 prøven er stadig gældende i DKK, som ikke ønsker at fratage hunden
denne prøve. Dette er meddelt ejer, og forløbet mht. Avlskåring er drøftet i HB. Beslutningen
er, at hunden kan stille til en ny Avlskåring efter 01.01.2018.

2.

HAS 2017 evaluering
Et super flot arrangement. Fra Avlsrådet side skal lyde et stort tak til Kreds 38 for igen at
tage udfordringen op og give os alle sammen et arrangement ud over alle grænser. Ikke
mindst til kredsens medlemmer, skal der lyde en stor tak!
Der var gode rammer for alle, og ikke mindst var indslaget omkring det fantastiske outfit som
Poul Johnsen iførte sig til Beach Party en oplevelse, der er sjældent set. Oplevelsen blev ikke
mindre af, at dette outfit blev overdraget til Poul M. Hansen dagen efter, hvor det blev sat på
aktion til fordel for Ungdomsarbejdet i Schæferhundeklubben
Det er ligeledes en glæde, at vi også kan føje til dette år, at KUN 3 hunde ikke bestod DSB
med udpræget. Det er vist ikke set før, og det vidner om en flot arbejdsindsats fra HF`ernes
side.
Dog noterer vi os et lille minus omkring de hundeejere, der valgte at trække deres hunde,
som havde været til standmønstring, fra videre konkurrence uden tilladelse eller
dyrlægeattest. Det er en dårlig skik i forhold regelsættet, der tydeligt angiver ovenstående, .
Der var en episode, hvor en hund under fri ved fod bar ”Malleslip”. Det er besluttet, at der
for fremtiden vil der blive taget stikprøver for ikke tilladte halsbånd inden fri ved fod.

Alt i alt et flot og rigtig velarrangeret HAS, som man kan læse meget mere om i
Årskavalkaden for 2017.

3.

HAS 2018
Dommere, avlsvejledere og figuranter inviteres sidst på året.
Information om HAS 2018 bliver offentliggjort i ”Schæferhunden” i Januar 2018.
Da flere og flere trækker oplysninger om moder/faderdyr fra internettet undlader vi
fremover at 2. generation vises i HAS kataloget. Produktion af kataloger bliver dyrere, jo flere
oplysninger, der skal vises og ingen af de andre lande har 2. generation med.
Vi havde 3 aktører der ønskede at være værter for HAS 2018. Der er valgt en kreds, og de
øvrige får et brev, vedr. vores beslutning (er godkendt af HB).
Der udarbejdes en kontrakt, som godkendes af FU, AR samt formanden for værtskredsen
snarest.

4.

Avlskåring status
Tina Nørgaard, IT udvalget, sørger for, at Avlskåringer fra 01.01.2018 kan ansøges via
hjemmesiden. Det betyder, at man som kreds går ind på hjemmesiden og indtaster alle de
oplysninger, der skal være tilstede, for at en ansøgning om Avlskåring kan behandles.
Efter indtastning får man en kvittering for, hvornår kåringen er ansøgt. Ansøgningen skal
indeholde navne på de personer, som skal være tilstede på dagen for kåringen. Derefter
godkendes kåringen på Caniva af ansvarlig fra avlsrådet.
Kravet om DNA registrering for avlskårede hunde blev indført i 2002, og hidtil har man
kunnet stille til en avlskåring på trods af, at DNA resultatet ikke var registreret hos DKK.
Nogle får aldrig DNA’en registreret efter deres hund er blevet kåret og da det samtidig
kræver to sæt resultatlister og megen ekstra administration efterfølgende, bliver det pr.
1/1 2018 et krav med DNA test (påstemplet stamtavlen OG registreret i Hundeweb) for at
kunne stille til en avlskåring. Dvs. beslutningen fra 2002 bliver nu håndhævet pr. 1/1 2018
uden dispensation. DNA test er hvalpekøbers garanti for, at hvalpen er efter de forældre
der står på stambogen.
Gæstehund i Danmark: skal den indkaldes til ny AK? Enighed i rådet om, at vi afventer.
Jeanne G. Rafn og Sabrina Grønhøj oplæres som avlsrådets sekretærer i forbindelse med
arrangementer, hvor der afgives skriftlige beskrivelser af hundene, og de skal henvende sig
til Tina Nørgaard for oplæring.

5.

Registrering af parringstidspunkt inkl. oplysninger for hanner / tæver der er avlskåret
Avlsrådet ønsker, at man kan registrere parringsdato samt HD og AD status med tilhørende
index som hunden har i det land, den kommer fra. Endvidere skal der kunne oplyses om
prøver og AK. Formålet er, at sætte mere fokus på bl.a. HD indeks, som beregnes meget
forskelligt afhængigt af, i hvilket land det er registreret. Det giver et meget skævt billede af
en hunds index, når det bliver omregnet ved registrering i Danmark.

Avlsrådet forfatter en forklaring på de forkortelser, der anvendes, samt en forklaring på det
temmelig anderledes HD index som de Tyske hunde har. Der tænkes også på en forklaring for
nye hvalpe ejere, så det måske bliver en smule nemmere at forstå, hvorfor HD Index er
kompleks størrelse.
Vi har fået en henvendelse fra en opdrætter vedr. denne problematik, og det ikke muligt for
DKK at ensrette beregningerne af index med SV, og derfor kunne dette være en hjælp.

6.

Schæferhundeklubbens Akademi
Dato kommer senere til dette års sidste kursus  med Lena Pichler Bjerre vedr. skueregler, AK
system osv.  derefter samme dag besøg af brugsprøvedommer Mikkel Kruse.
Praktik i Kreds 2 Amager med Rene Jørgensen. Deltagere er Alexander, Karina og Martin.
Sabrina og Jeanne har været i praktik hos Michael Lumby i Odense kreds 49.
I begyndelsen af 2018 bliver der et arrangement for akademisterne i Haderslev.

7.

Weekend i November skydes til Januar 2018
192021 Januar eller 262728 Januar – 2018
Det bliver en møde/kursus weekend for nuværende kåringsledere, avlsvejledere, sekretærer
og ARK’ere. Der indkaldes med mødepligt, og det skal forventes, at det bliver en lørdag eller
søndag.

8.

WUSV – orientering fra mødet efter BSZS i ULM
Lena Pichler Bjerre deltog sammen med Karin Christiansen. Der kommer referat på
hjemmesiden, så snart det er modtaget fra WUSV.
Der er planer om meget oplysning/information om de forskellige hunde og ensretning i de
forskellige lande.
Endvidere er mental testen noget som man vil sætte i værk, dog er vi i Danmark uforstående
overfor den alder, man ønsker at test i (fra 913 måneder), vi spurgte, hvorfor man havde
valgt denne alder, men fik ikke rigtig noget svar som vi kunne bruge til noget af SV`s Bundes
Zuchtwart.

9.

Jubilæum skue 2018 – bliver ikke HAS
VM styregruppen har dette arrangement ved Poul Meineche. Leif Jørgensen er repræsentant
fra Avlsrådet

10.

Danmarks Hund status
Jeanne G. Rafn vil prøve at finde sponsorer til Danmarks Hund.
Pt. er der 74 hunde der er i denne konkurrence  ikke særlig meget.

11.

Artikler til bladet
Leif Jørgensen har kontakt med Randi Salzwedell (vores redaktør), og leverer diverse artikler.
Artiklerne skal afspejle, at de kommer fra Avlsrådet, dog skal det huskes med kildeangivelse.

12.

Hvalpelisten på hjemmesiden.
Der er ganske få hvalpeannoncer på siden. Er gebyret årsag hertil?
Som forsøg vil den være gratis fra 01.01.2018 for at se, om det bringer mere aktivitet. Dog er
det stadig kun for de hunde, der følger Schæferhundeklubbens avlsanbefalinger dvs.
avlskårede forældredyr.
Hvalpe efter mønstrede mødre kan også lægges på, men ikke hvalpe hvor Far ikke er
avlskåret.

13.

Dommeraspirant til eksamen.
22. oktober 2018 i Randers – dommerudvalget og AR formand forestår eksamineringen.

14.

Årsberetningen
Jeanne Granslev Rafn – HD / AD / OCD / Skueresultater , Danmarks Hund
Irene Thygesen – Kåringer / Mønstringer
Michael Lumby – Show / Skue / LD Skue / HAS
Leif Jørgensen – Avlsvejledere, ARK’ere
Lena Pichler Bjerre – Overordnet at samle alle trådene, samarbejdet med SV,
Schæferhundeklubbens akademi. Lidt om fremtiden

15.

Evt.
Vi har overvejet, om der skal oprettes en ammeliste på hjemmesiden. Vi hører Tina
Nørgaard, om det er muligt. Leif Jørgensen bliver kontaktperson.
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Dommermøde d. 24 januar 2018 på Fjeldsted Skovkro – alle eksteriørdommere er inviterede.
Referent
Lena Pichler Bjerre

