Avlsrådsmøde i Randers 02. februar 2018
Tilstede:
Lena Pichler Bjerre(LPB), Michael Lumby(ML), Leif Jørgensen(LJ), Jeanne Granslev Rafn(JGR),
Irene Thygesen(IT)
Beslutning fra dec. 2017 om kåringsmuligheder hele året.
Lena gav en kort orientering.
Økonomi
Vi må konstatere at det eneste som avlsrådet har som en slags ”indtægt” i klubben er Hovedavlskuet.
Ved Hovedavlsskuet er der mange udgifter, der skal dækkes, hvilket betyder at ”indtægten” er meget
begrænset.
Brev til orientering
Brev om syge/smittebærende hunde på træningspladsen
AR mener at det bør være naturligt, at enhver holder en syg/smittebærende hund hjemme. Kredsene
kan naturligvis selv behandle sager, hvor en syg/smittebærende hund medbringes til træning.
(Behandles dog ved førstkommende HB møde)
Kåringsseminar for sekretærer og kåringsledere 20. januar 2018.
For begge grupper af deltagere var der en gennemgang af arbejdsgangen fra der modtages en
ansøgning om afholdelse af en Avlskåring til kåringen er afviklet.
For sekretærerne var der en genopfriskning af opgaverne – herunder en test i dansk og tysk
beskrivelse på baggrund af en oplæsning. Alle gjorde et flot arbejde.
Sekretærer i forbindelse med HAS bliver Tina Nørgaard, Simone Lumby og Heidi Rørbæk Rasmussen.
Kåringslederne blev opdateret mht. Adgangskrav i forbindelse med kåring efter dansk og tysk model.
Der blev også gennemgået hvorledes det skal gribes an med de hunde der stiller til Livstidskåring
efter tysk model og som er avlskåret 1. gang efter dansk model.
På baggrund af denne opdatering er hjemmesiden opdateret med en ny oversigt, hvor hundeførere/ejere kan læse om adgangskravene.
Bedømmelse af AD/ED: forskellen på bedømmelsesmetoderne blev vist udfra tilsendt materiale fra
WUSV mødet i september 2017.
Se endvidere kort opsummering af afholdt Work Shop under nyheder.
Dommermøde 24. januar 2018
Størrelsen på vores hunde samt størrelsesskemaer blev drøftet.
Hundematerialet ligger stadig i den store ende:

Hanner 64-65-66
Tæver 59-60-61
Det kan konstateres at vores hundemateriale ligger ”på størrelsesgrænsen”
Udenlandske dommere: Her måles hundene højere, end ved måling af vores egne dommere.
Statistik er udleveret til alle dommere.
Alle kåringsbeviser lægges nu på Hundeweb – alle med adgang hertil kan se, hvad en hund er blevet
målt til i forbindelse med Avlskåring.
Afkrydsningsdiplomer (voksne): Forslag på dommermøde fra dommer om, afkrydsningerne slettes,
og hundens DATA flyttes til side 3, og sidste side bruges til evt. reklame. Emnet blev diskuteret, men
en endelig løsning er stadig udestående. Punktet tages op igen.
Der opfordres til, at dommerne ikke trækker tiden unødigt ved mindre skuer – der ændres ikke
på tiden i forbindelse med afholdelse af LD-skuer og HAS samt på Ungdomsudstillingen.
Udfordringer i forbindelse med parallelbedømmelse af albuer
Der er flere eksempler på hunde, som i Danmark er bedømt med 0 eller 1 i albuer og får et ganske
andet resultat ved parallelbedømmelse i Tyskland.
Bedømmelsesmetoderne og de ting, der kontrolleres, er forskellige i Danmark og Tyskland og er
årsagen til de resultater, der afviger.
Disse afvigelser giver anledning til flere spørgsmål, eks: en hund er bedømt med 0 albuer i Danmark
Mittlere ED i Tyskland. Hunden får dermed avlsforbud i Tyskland. Må denne hund avle i Danmark??
Jo flere parallelbedømmelser, der foretages, jo mere vigtig bliver denne observation.
Afkom efter en hund med avlsforbud i Tyskland, kan ikke udstilles eller parres i Tyskland, hvilket
medfører, at ingen hvalpe efterfølgende kan blive anderkendt efter en hund med avlsforbud i
Tyskland.
Der er for nuværende ingen løsning på denne udfordring.
Forslag, som der evt. kan arbejdes videre med:
1. Rekvisition til røntgen fotografering i Danmark købes i DKK
2. Der bestilles formular i Schæferhundeklubben til HD / Albuer, som man i dag kender
parallel bedømmelse ved ED.
3. Røntgen foretages hos dansk dyrlæge.
4. Dansk dyrlæge sender røntgenbillederne til bedømmelse i SV.
5. Resultatet sendes til Schæferhundeklubben som sørger for registrering af resultatet i
DKK. –Fordel: hunden er kun bedømt ét sted, og de hunde der vil følge SV Körordnung,
kan her spare turen til Tyskland, samt evt. ærgrelse over at hunden har flere resultater,
hvor det ene gør at hunden får avlsforbud.
Når SV bedømmer en hund til dårlige hofter / albuer registreres et evt. avlsforbud omgående.
Alle, der abonnerer på SV-Docs kan se, om der er avlsforbud på forældredyr, og derved aner i flere led.

Akademi i Boeslunde
Hjemmesiden er blevet opdateret med aktiviteter og billeder.
I forbindelse med akademiet var der besøg af brugsprøvedommer-aspirant Morten Hansen, som
fortalte om oplevelser i forbindelse med det, at være aspirant:

- Privatliv / Aspirant 24/7
- Bedømmelser ved prøver
- Træning med kammeraterne, og efterfølgende deres ”dommer”
- Tildeling af prædikater
- Osv…
En for alle særdeles god dag som var med til at belyse netop det at være dommeraspirant, og der var
endvidere en dialog omkring forståelsen for at have indsigt i begge dele af vores sport.
Praksis for 2018 er på plads for akademisterne. Ulla Hansen arrangerer en fiktiv kåring i Haderslev,
hvor alle deltagere i Akademiet skal igennem alle dele af en avlskåring. Ulla Hansen aftaler selv en
dato med akademisterne.
Avlskåringer
Der er endnu ingen anmeldte kåringer i 2018
Spørgsmål om Avlsmønstring og DNA-test. Der er for nuværende ingen beslutning herom.
Flere hunde har været stillet til Avlskåring i udlandet (ikke kun i Tyskland), hvor de er blevet
tilbagestillet/erklæret uegnet til avlskåring.
Hvis det efter en avlskåring konstateres, at en hund er tilbagestillet/erklæret uegnet til avlskåring i
udlandet, vil en evt. kåring i Danmark under Schæferklubben for Danmark, blive annulleret.
HAS og LD-skuer
LD skuer 7. april Kreds 11 og 16. juni Kreds 3.
Dommere samt avlsvejledere er aftalt og noteret. Dommere og avlsvejledere ”følges ad” i forbindelse
med LD-skuer og HAS.
Rene Jørgensen og Michael Lumby dømmer på begge LD-skuer.
LD-skuer 2019: 6. april 2019 Kreds 38, 1. juni 2019 Kreds 4
LD-skuer 2020: 4. april 2020 Kreds 38, 6. juni 2020 Kreds 4
Der er endnu ingen beslutning om HAS 2019 0g 2020.
På LD-skuer indføres fra 2018 at alle hunde fra 12 mdr. skal opfylde samme krav som på HAS
for at en placering i top 3 kan opnås.
Dvs. at de er indenfor størrelsesrammen, forældredyr er avlskårede osv.
Dette kan gøre det mere attraktivt for opdrættere at stille på LD-skuerne.
Hunde med avlsforbud i andre lande kan ikke forvente en plads i top 10.
HAS: Stort set alt er på plads: Dommere, tillidspersoner, overnatning, sekretærer, Paka Foto har sagt
ja til at fotografere og stiller materialet til rådighed for Schæferhundeklubben.
De 5 første hunde i hver klasse får en æresrunde iflg. ønske fra kredsen.
Arrangementet bliver lagt på Caniva af Avlsrådet.
Jesper Rungstrøm bliver administrator for kreds 6.
Deadline for 1. Tilmelding: 25. juni 2018
Deadline for 2. Tilmelding: 2. juli 2018
I hele weekenden for afholdelse af HAS, vil der være en dyrlæge til stede på pladsen. Det betyder, at
såfremt man ønsker at trække sin hund fra konkurrencen med gyldig grund, så skal der foreligge en
dyrlægeattest.
Norge og Sverige har modtaget information om HAS 2018

Udestående i forbindelse med HAS: Bestilling af AVKL-krus.
Danmarks hund
JGR forsøger at finde sponsorer til pokaler, idet alle udgifter afholdes af Avlsrådet. Royal Canin har
givet tilsagn om sponsorat af foder.
Antallet af hunde er faldende – spørgsmålet er, om konkurrencen skal fortsætte efter 2018, hvis der
fortsat er nedadgående interesse.
Der kommer i næste blad en artikel vedr. Danmarks Hund.
Repræsentantskabsmøde
Afholdes i Marienlystcenteret i Odense 18. marts 2018
Kandidatur til diverse poster skal være Schæferhundeklubben i hænde senest
18. februar 2018 kl. 22:00
Jubilæumsskue i Randers i forbindelse med VM:
LJ er skueleder.
Der er 4 dommere: Michael Lumby, Rene Jørgensen, Friedrich Gerstenberg og Poul M. Hansen.
Avlsvejledere: Leif Jørgensen, Mona Bech Sørensen. Der skal være 4 i alt – heraf en tysktalende. Der
arbejdes på en løsning, hvor økonomien vil være fornuftig.
Jubilæumsskuet skal annonceres på VM-siden.
Randers Pigegarde har sagt ja tak til at spille ved præmieoverrækkelserne.
Der vil blive annonceret i Holland, Tyskland, Norge og Sverige.
EVT
Kredsene bedes huske, at der efter Generalforsamlingerne skal indsendes navne på de af
avlsrådet GODKENDTE ARK’ere til sekretariatet, idet listen over kredsenes ARK skal opdateres
Referent
Irene Thygesen

