Dagsorden avlsrådsmøde d. 16 Juli 2017 kl. 10:00 Fjeldsted Skovkro
Deltagere:
Irene Thygesen , Michael Lumby, Jeanne Granslev Rafn, Leif Jørgensen og Lena Pichler Bjerre

1.

Velkommen til Irene, hvorfor gik Susanne
En kort orientering til resten af rådet om, hvorfor Susanne valgte at forlade AR. Det er
uacceptabelt, at enkelte personer kan drive det så langt, at en af mange frivillige, der yder en
stor indsats, skal nå til denne beslutning. Susanne har været medlem af AR siden 2011 og har
bidraget med en stor viden, samt arbejdsindsats. AR takker Susanne for de år, hun har brugt
på at arbejde for medlemmerne.

2.

Diverse, løst og fast, info om HB, FB, IT, BHR har haft kreds dag
HB har fået tilsendt indberetninger vedr. usportslig opførsel i en nærmere angivet situation
på Pinseskuet i Ringkøbing. HB har valgt at tildele en advarsel til begge involverede.
Det l indskærpes igen, at skueregler skal overholdes.
(Findes på Dansk Kennel Klubs hjemmeside)
Desværre er der på Face book stadig en masse løse formodninger, rygter og brok.
Avlsrådet har oprettet en informationsside på Facebook, hvor Thomas Bo Larsen er
tovholder på spørgsmål til AR. Dette har indtil videre fungeret uden problemer.
BHR har haft workshop. En rigtig god dag med mange gode ideer – vores ønsker er, at vi
sammen med BHR kan gå ud med fælles planer og tiltag. Lena kontakter Vivi Gilsager, BHR,
måske møde til efteråret.

3.

HAS Haderslev – Status – arbejdsfordeling
Vi følger planen, og Kreds 38 har helt styr på planlægningen. Vi glæder os alle til at besøge
kredsen.
Vivi Gilsager styrer at hundeførere og hunde kommer ind på banen til DSB i korrekt
rækkefølge. Efter aflagt DSB-prøve skal alle hunde chipscannes af Peter Maltha Larsen inden
de forlader banen.
Når afkomsgrupper og opdrætsklasser skal i ringen, er det Jeanne Granslev Rafn - med hjælp
fra Vivi Gilsager og Peter Maltha Larsen - der styrer grupperne kommer på banen i korrekt
rækkefølge.

Irene Thygesen er avlsvejleder
Leif Jørgensen er avlsvejleder
Lena Pichler Bjerre er avlsvejleder
Michael Lumby er dommer
Lena Pichler Bjerre henter Albrecht Wörner i Billund Lufthavn
Caniva og HAS var ikke det bedste match. Der er blevet brugt en søndag (10 timer – 4
personer) på at indsætte 2. generation i kataloget. Derved har vi også konstateret, at flere
hunde ikke er registreret i DKK Hundeweb med HD / AA, prøver og deres avlskåring / DNA.
(Typisk hunde, der har været til HD /AA fotografering, prøver og AK i Tyskland)
Alle skal derfor huske at medbringe dokumentation på dagen, så dommeren kan forvisse sig
om hundens data.
4.

AK – Reglerne for tilmelding til kåringer (samt skuer og prøver) er som altid ens for alle. Der
henvises til GB samt diverse beslutningsreferater.
Ved avlskåringer kan der skæres ned på staben. Der skal være følgende tilstede:
Kåringsdommer
Kåringsleder
Medlem fra Avlsrådet
Sekretær
AK – Figurant
Dobbeltfunktion kan være mulig.
Irene har styr på oprettelse af kåringer i Caniva.
Ved tilmelding via Caniva systemet, er det vigtigt, at man som afslutning på sin tilmelding
husker at markere ”GEM”. Sker det ikke, så er hunden ikke tilmeldt. Den ligger i
venteposition i systemet, og der sker ikke mere.
Vi har stadig en håndfuld AK beviser, hvor ejere ikke har fået DNA testet deres hunde. Det er
ikke nogen behagelig tanke, at en del hunde på et tidspunkt får frataget deres AK grundet
manglende DNA.
Liste med de hunde, der mangler DNA, tager Irene sig af. Ejerne får en direkte henvendelse
om manglende DNA samt konsekvensen heraf.
Vi overvejer, om vi skal tilbage til den oprindelige beslutning, nemlig at man skal have DNA
test på plads inden AK - eller som minimum uploade/fremvise en kopi fra dyrlægen, at
hundens DNA er indsendt til SV. Vi bruger alt for meget tid på administration af dette.
Der mindes om, at hundens AK ikke længere kan registreres, før DNA test er korrekt
registreret.

5.

Schæferhundeklubbens Akademi – status
Der er praktik for alle på skuerne den 24/9-17 i Kreds 49 Odense og 8/10-2017 i Kreds 2
Amager
Sabrina og Jeanne går som aspiranter i Odense ved Michael Lumby
Alexander, Martin og Karina går som aspiranter på Amager ved Rene Jørgensen

Ved slutningen af året bliver der en dag med brugsdommer Mikkel Kruse. Dato bliver
meddelt akademisterne.
Ved foråret laves der en simulant avlskåring i en kreds hvor frivillige med hunde kan stille sig
til rådighed. Mere om det sidst på året. Her vil det blive med Ulla Hansen, og evt. Michael
Lumby som supervisors.
6.

Weekend i november (var oprindeligt sat til september, men må udskydes) – kåringslederne,
avlsvejlederne, sekretærer, ARK`ere
Der indkaldes i oktober måned. Oplæg kommer.

7.

WUSV – med stor sandsynlighed møde efter BSZS i ULM
Lena deltager efter aftale, har taget en feriedag

8.

Jubilæum skue 2018 – HAS??
Ingen har meldt sig til at afholde Has i 2018 – en kreds har været forespurgt, men ville ikke
på grund af de mange dårlige refleksioner, som der er på bl.a. Facebook, fra folk som ikke
bidrager til fællesskabet i foreningen, og som kun har kritik til overs for dem, der er arrangør
af det ene eller andet.
AR kunne godt tænke sig at HAS 2018 blev markeret som Jubilæumsarrangement, der på en
eller anden måde skal markere, at dette er et helt specielt år. I vores øjne giver det ikke
meget mening med et jubilæumsarrangement samtidig med VM for IPO3, samt VM i Agility.
Vi efterlyser en kreds som vil være værter for HAS 2018 – ingen krav om landsdel, hvem
byder ind?
Hvis AR skal stå for det alene i 2018, bliver det gennemført som AR er forpligtet til, på et
stadion, med stadion som udbyder af forplejning, der vil så ikke være mulighed for
kammeratskabsaften eller camping. Vi ønsker det afholdt d. 3-4-5. august 2018.
HAS 2018 – Vi vil gerne, at der kommer flere hunde i Brugsklasserne, og vi har snakket om, at
hunde der har deltaget ved Schæferhundeklubbens IPO3 DM og bestået - kunne opnå en
eller anden form for titel. Et eksempel kunne være, at en hund bliver Fortrinlig 6 på HAS og
nr. 2 til DM , så blev de nr. 1 (ex. På en titel er ikke fundet endnu). Der skal arbejdes videre
med ideerne efter HAS i år.

9.

Danmarks Hund (nu med direkte indgivelse af resultater via hjemmesiden).
Endelig kan resultater indsendes via hjemmesiden, og man får en kvitteringsmail.
Det blev diskuteret, om Danmarks Hund stadig skal eksistere. Der er ikke mange, der
deltager efterhånden.

10.

Artikler til bladet
Leif har et hængeparti, men han har artikler, som er lange – vi enige om, at Leif skal sende
materialet til redaktøren, og så kan de eventuelt deles over 2 eller flere udgaver.

11.

Hvalpelisten på hjemmesiden.
Irene tager denne opgave. Info sendes til sekretariatet.

12.

Dommeraspirant til eksamen
Dorthe Granslev Rafn indstilles til dommereksamen i Schæferhundeklubben Kreds 11
Randers den 22. oktober.

Dommerudvalget samt AR formand er til stede på dagen.
13.

Evt.
I slutningen af 2017 bringes i vores blad et overordnet skema på de hunde, der har været
udstillet i 2016 – 2017, mht. til deres gennemsnitsstørrelse.

En avlsvejleder ønsker at genindtræde som avlsvejleder efter ca. 3 års pause. ifølge GB kan
der afholdes et års orlov. Grundet den lange orlov, må vi desværre sige nej.

Anvendelse af HD index i forbindelse med avlsarrangementer: hvad er bedst HD/A med index
80 eller HD/C med index 104???
Der bliver brugt sund fornuft vedr. HD index på HAS, og der kigges specifikt og individuelt
(forældre og søskende osv.) på HD/AA status

AR har haft forespurgt i DKK vedr. DM (Degenerativ Myelopati) på Schæferhunde og fået
følgende svar fra DKK:
SU mødet i DKK blev af forskellige grunde udsat til maj måned, men nu foreligger der et
godkendt referat så I kan få svar på jeres henvendelse.
SU diskuterede som sagt emnet med de såkaldte risikotests på mødet og her er hvad
udvalget besluttede: Der er en udfordring med flere af de ”nye” DNA tests, hvor en mutation
ikke nødvendigvis giver sygdom. I forhold til DM (Degenerativ Myelopati) mener udvalget
ikke, at der er en god nok sammenhæng mellem mutationen og sygdommen. En udenlandsk
undersøgelse har vist, at forekomsten af mutationen er høj hos schæferhunde (37%). Hvis
det ser ligesådan ud i Danmark, ville man forvente at der var mange klinisk syge hunde. SU vil
foreslå klubben at der oprettes et specialeprojekt med udtagelse af blodprøver fra ca.
ubeslægtede 30 hunde. Hermed kan frekvensen af mutationen i Danmark findes. Hvis der
kan findes nogle klinisk syge hunde, vil de også være interessante at teste. SU vil desuden
spørge Schæferhundeklubben om hvordan man ser på det i Tyskland. DKK vil gerne være
med at finansiere en del af det omtalte speciale.
AR hører gerne fra medlemmerne, om det er noget vi skal arbejde videre med, eller om det
skal hvile indtil videre.
Vi ved ikke, hvor undersøgelsen er foretaget - ej heller hvor mange hunde, der har deltaget.
Opdrættere kan skrive til Jeanne Granslev Rafn (jeannegrafn@hotmail.com), hvis man
mener, det er noget der har interesse, og AR skal arbejde videre med det. Det skal dog være
en overvejende del af Opdrætterne, der har dette ønske.

På faldrebet kom vi til emnet om oplysning om parringer her i Danmark på både hanner /
tæver og vi kunne rigtig godt tænke os, at der kom en officiel infoside på hjemmesiden som
omhandler parring, vi ved dog også godt, at ikke alle måske vil bruge dette, men medlemmer
af vores klub kunne gøre brug af det:
Eksempel: Kennel Alderslyst kører til Tyskland og parrer sin tæve.
Kennel Alderslyst indberetter data:

Max vom Team Arlett: HD oplyses, albuer oplyses, Prøver og AK oplyses, DNA oplyses tysk
index oplyses
Alderslyst XXXXX: HD oplyses, Albuer oplyses, Prøver og AK oplyses, DNA oplyses, HD index
oplyses efter det land, hvor hunden er HD fotograferet, parringsdato
Når fødsel har fundet sted: Fødselsdato og hvor mange af hver køn der er født

Ved danske hanner (her er det ejeren af hannen, der indberetter data): Team Marlboro
XXXXX, Ejer: xxxxx xxxxxx, HD oplyses, Albuer oplyses, Prøver og Ak oplyses, DNA oplyses,
index tal oplyses efter det land, hvor hunden har sit HD resultat
Parringsdato: Kennel Alderslyst xxxxxxxxx, HD oplyses, Albuer oplyses, Prøver og Ak oplyses,
DNA oplyses, index tal oplyses efter det land hvor hunden har sit HD resultat
Når fødsel har fundet sted: Fødselsdato og hvor mange af hver køn, der er født.

For at dette skal have en værdi, skal parring indberettes senest omkring 14 dage efter
parring har fundet sted, og data vedr. fødsel ca. det samme
Dette kigger vi nærmere på efter HAS ved næste AR møde.

Referent
Lena Pichler Bjerre

