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1. Velkommen Nye medlemmer: René Jørgensen, Ulla Hansen. Gamle medlemmer: Jeanne
Granslev Rafn, Irene Thygesen
2. Info fra HB mødet
 Økonomi – herunder kørselsafregning
 FU: Jubilæumsbogen udsendes sammen med Juni nummeret af Schæferhunden
 Godkendelse af råd og udvalg
 Avlsråd: René Jørgensen, Ulla Hansen, Irene Thygesen, Jeanne Granslev Rafn.
 Kåringsudvalg: Ulla Hansen, Tina Nørgaard, Irene Thygesen
 Eksteriørdommerudvalg: Formand Michael Lumby, René Jørgensen og Ulla
Hansen
 Arrangementsudvalg: Karin Christiansen, Gordon Steffensen, Jesper Rungstrøm
 Evaluering af Repræsentantskabsmødet
Henvendelser fra medlemmer omkring deltagelse i Repræsentantskabsmødet
HB finder det uheldigt, at få medlemmer kan skabe en dårlig stemning. Der vil
blive arbejdet på at vende denne stemning. Fx sprogbrug, respekt for
repræsentantskabsmødet og HB, den måde, der tales på. Der nedsættes et
udvalg, der skal arbejde på forbedring af mødeformen med en sober og
konstruktiv dialog som mål.
 Danmarks hund er meget dyr ordning for AR. RJ arbejder på at finde en billigere
løsning
 Henvendelse fra en gruppe ejere af langstockhårede schæferhunde. RJ har
svaret
 Nyt fra AR: Beskrives herunder i ref. fra AR
 Drøftelse om, hvorvidt prøver til AK skal være aflagt i Schæferhundeklubben.
 IT udvalget mødes med Jana (den danske repræsentant for Caniva) om et
klubsystem, som skal være fri for reklamer. Tilbud fra Caniva forventes klar
inden sommerferien.

3. Gennemgang af de seneste AR referat
Få spørgsmål – alle besvaret
4. Info fra HAS Styregruppen
Planlægningen er rigtig godt i gang. Pokaler skal indkøbes. AR indkøber som
sædvanligt avlsklassekrus. Tina følger op herpå.
Tilmelding til HAS: Info sendes til Kreds 6 for at skabe mere opmærksomhed om HAS
– fx på diverse hjemmesider og facebook.
5. Gennemgang af gældende bestemmelser, hjemmesiden (Avl og Sundhed) samt HAS og
info i bladet med henblik på ensartethed og forenkling.
Info om deltagelse på HAS er opdateret og alle oplysninger vil fremover være
tilgængelige på hjemmesiden. Der bliver link til et revideret dokument om afvikling af
DSB. GB tilrettes efterfølgende med henvisning til beskrivelsen på hjemmesiden.
René fremsender DSB tegning til Irene.
6. DNA Go Card
Gennemgang ved Jeanne G. Rafn.
Rekvisition foretages fremover via Sekretariatet, hvorefter hundeejer kan få udtaget
blodprøve hos enhver dyrlæge. I materialet til dyrlægen forefindes 2 formularer, som
skal udfyldes og videresendes sammen med blodprøven til SV.
Afregning hos dyrlæge og SV står hundeejer selv for.
Der udarbejdes vedledning, som offentliggøres snarest.
Det anbefales, at DNA testen ekspederes samtidig med bedømmelse af hofter og albuer
for at være i god tid.
7. Parallelbedømmelse af albuer
Jeanne G. Rafn har overtaget opgaven, og de første bedømmelser er ekspederet.
8. Kåringer – herunder kortere tilmeldingsfrist
Tidsfristen for tilmelding til kåring er ændret til 7 dage før afholdelse af en kåring. Der
skal være minimum 5 hunde tilmeldt, som opfylder betingelserne ved fristens udløb.
Det er ikke fremover krævet, at der er et avlsrådsmedlem til stede, og
kåringsdommerne kan dømme over hele landet.
Geografiske forhold kan tages op i forhold til beslutning om overholdelse af 3 uger
imellem kåringer henholdsvis øst og vest for Storebælt.
Det er vanskeligt at dele landet op, så man kan lave regler ud fra en konkret geografisk
opdeling. AR og kåringsudvalget vil gerne forsøge med en fleksibel tilgang til
”frigivelse” af kåringer, som måtte ligge tættere end 3 uger. Vi ønsker stor aktivitet og
håber, at vi kan samarbejde fornuftigt med kredsene til glæde for såvel hundeførerne
som for kredsene.
Ændringerne er godkendt af HB på det senest afholdte møde.
Kåringssystemet bliver taget op til revision i forhold til SV.
Der har været henvendelser vedr. hunde tilmeldt kåringen i Kreds 64 i forhold til DNA:
For de pågældende hunde gjaldt, at der var foretaget DNA test på samtlige.
Dette kunne bekræftes via SV-DoXS og kopier af stamtavler påstemplet med DNAtesten. Registrering i DKK inden 14 dage efter afholdelse af arrangementet var derfor
et krav, da kåringen ellers ville blive annulleret.

9. Avlsvejlederne
Avlsvejlederfunktionen anvendes ikke længere, som den oprindelig var tiltænkt i
forhold til f.eks. at hjælpe ved valg af avlspartnere og besigtigelse af hvalpekuld. Derfor
er det besluttet, at avlsvejlederfunktionen bliver nedlagt. I forhold til avlsvejledere på
skuerne, vil der fremover blive indført dommerassistenter. Alle nuværende
avlsvejledere vil modtage et brev i forhold til denne ændring. I brevet nævnes
muligheden for, at de nuværende avlsvejledere kan tilmelde sig et kursus med det
formål at uddanne dommerassistenter.
10. Danmarks hund
Der er meget få deltagere i konkurrencen om at blive Danmarks hund. For
synliggørelse af konkurrencen, vil der blive sat større fokus på markedsføring af
titlerne. Der skal nytænkning til for at øge værdien og dermed få et større
konkurrencemoment.
11. Udstillinger
Punktet er udsat til næste møde
12. Kåringsbeviser: René Jørgensen havde udsendelse af kåringsbeviser i papirform med i
sit oplæg på repræsentantskabsmødet. Dette blev diskuteret, og det er besluttet, at
kåringsbeviser igen skal sendes til ejerne af hundene i papirformat. Argumenterne er,
at det er en stor ting at få sin hund avlskåret, og dette fortjener at blive fremhævet på
papir af god kvalitet og professionelt printet. Ikke mindst kan det være afgørende, hvis
en hund skal stilles i udlandet eller sælges til et andet land, at dokumentet også har
karakter af et dokument, og ikke bare er et tilfældigt print.
Sekretariatet skal stå for printning og udsendelse af kåringsbeviser og det bliver nok
nødvendigt med en prisstigning på ca. 50,-kr. til avlskåring, da prisen på upload på
Hundeweb er 50,-kr./kåringsbevis.
13. Evt.
Ved gennemgang af oplysninger om tilmeldte hunde til skuer, er det en udfordring, at
fx kåringer beskrevet i Caniva er et ”fritekst-felt”. Dette ønskes ændret til en dropdown
liste – Tina tager ønsket med til Caniva.
HAS-kataloget blev også drøftet, og der var enighed om, at det er vores store ønske at
opretholde vores traditionelle HAS-katalog med anførelse af to led i afstamningen.

