Avlsrådsmøde(telefonmøde) den 11.12.2018
________________________________________________________________________
Deltagere:
René Jørgensen, Irene Thygesen, Ulla Hansen og Annemarie Mortensen(ref.).
Tina Nørgaard deltog under første punkt på mødet.
________________________________________________________________________
Dette telefonmøde, primært for at opsummere status og behov på Caniva tilmeldingssystem.
Dagsorden:
1. Caniva
2. HAS 2019
3. Opdrættermøde
4. Skue-og dommerassistenter
5. Eventuelt

Ad 1:
Caniva laver ikke yderligere ændringer og tiltag, før der er taget en beslutning om
behov og ny kontrakt underskrevet. Der rettes kun fejl i denne periode.
Avlsrådet har derfor vurderet hvilke behov der er brug for, for at AR er i stand til at
levere det mest optimale og brugervenlige system for de medlemmer der stiller på
udstillinger, HAS og til kåringer.
Desuden vil klubbens/AR’s pligt til udgive oversigt (tidligere kåringsbog) over de
avlskårede hunde dermed være opfyldt.
Konklusion:
Caniva fungerer som tilmeldingssystem og til kataloger, men kræver en del
tilretninger for at være helt brugervenligt. Med en database f.eks i Mobillos, kan
man få et sted, hvor vi sikrer at hundens data er korrekte og medlemmer kan, via
schæferhundeklubbens hjemmeside og login, komme ind og søge i database. En
løsning ved Mobillos, som i forvejen drifter vores medlemssystem og
hjemmeside, vil gøre at vi kunne samkøre medlemsdatabasen og
hundedatabasen, så man ved medlemskab af Schæferhundeklubben kan opnå
adgang til databasen. Vi vil også sikre at data er og forbliver Schæferhundeklubbens ejerskab. Det administrative arbejde i forbindelse med avlskåringer vil
også kunne lettes betydeligt ved, at alle data ligger lagret ét sted.
Rene og Tina tager kontakt til mobillos med ønsker/behov og pris.
Tina deltager herefter ikke længere i mødet.

Ad 2:
I forbindelse med VM, har der været afholdt evalueringsmøde hvor man bl.a. talte om,
at HAS kunne afvikles på Randers Stadion.
Poul Meineche har kontakt til Randers By. Vi afventer oplæg.
Forslag til dommere på HAS: Tysk dommer, René Jørgensen, Ulla Hansen, Michael
Lumby og Fritz Bennedbæk.
René tager kontakt til tysk dommer.
Dommerbesætning på LD-skuet. Jylland: Ulla, René og Michael. Sjælland: Ulla, René
og Fritz.
Åbenklasser på HAS? Emnet tages op på opdrættermødet.
Ad. 3
Mødet holdes på Fjeldsted Skovkro som udmeldt.
Endelig dagsorden fastlægges på AR møde(telefonmøde) når vi har et samlet overblik
over de tilbagemeldinger vi har modtaget fra opdrættere.
Herefter sendes dagsorden ud.
Forberedelse til opdrættermødet.
Input fra medlemmer
Ad. 4
Svar modtaget fra de Avlsvejledere der er interesseret i at fortsætte som skue-og
dommerassistenter.
I løbet af foråret holdes info møder øst/vest om det fremtidige arbejde.
Orienteringsbrev sendes ud nu.
AR udformer en vejledning om krav der stilles til fremtidige/nye skue-og
dommerassistenter.
AR vil lægge meget vægt på og sikre os at alle er fuldt fortrolige med at tjekke hundens
tandsæt. Fremtidige skue-og dommerassistenter skal som minimum deltage på to
udstillinger for at tjekke tænder sammen med dommeren.
Ad. 3
Forberedelse til opdrættermødet flyttet til punkt 3.

