Kåringsudvalget`s samling for HAS-/AK sekretærer samt Kåringslederne.
D. 20. januar var der indkaldt til en WS / opkvalificering for Avlsrådets HAS-/kåringssekretærer samt
kåringslederne.
Sekretærerne mødte ind kl. 09.00, hvor de fik gennemgået hele flowet i et kåringsforløb, samt hvad man
forventer en sekretær har styr på, af de opgaver der er, både før og efter en avlskåring.
Irene gennemgik meget detaljeret oprettelsen af en begivenhed (avlskåring) i CANIVA og alle havde
mulighed for at få opklaret deres spørgsmål, så alt i alt var det givtigt for begge parter.
Tina viste hvorledes hun forventer at få beskrivelserne tilsendt, hvorledes det skal være opstillet, og
herefter var der spørgsmål.
Til afslutning var der ”gammeldags diktat” både på Dansk og Tysk.
De sekretærer der ikke var til stede skal kontakte sekretæransvarlig Tina Nørgaard snarest, da nogle
procedurer kræver en grundig gennemgang for alle sekretærer. Indtil da er disse sekretærer ikke synlige på
sekretærlisten, så de er blevet opfordret til at kontakte Tina så snart det er muligt.
Kåringslederne mødte ind om eftermiddagen, og her blev gennemgået de muligheder man har for at stille
til en Avlskåring, samt hvad der skal til.
En ”hundefører tjekliste” blev vist, således at hundefører udfra den kan sikre sig, at de har styr på de ting
der skal til for at kunne stille til den ene eller anden form for avlskåring. Samtidig blev det også vist, hvad
der egentlig sker, efter at man har forladt kåringsstedet, hvorledes bliver data bearbejdet, indtastet,
videregivet til ejer, samt Dansk Kennel Klub.
Især den del hvor avlskåringerne skal videregives til Tyskland, er det meget vigtigt, at de tilhørende
dokumentationer, såsom, resultathæfte, HD og andet er uploadet i et format som kan videregives til SV.
Flere har fundet ud af at stille til en 1. kåring Dansk, og mange gør det, at de efterfølgende så stiller til en
Tysk livstidsavlskåring, dog skal de så have fuldkommet styr på, at de opfylder betingelserne. Disse hunde
skal derfor overfor SV have oversat deres første kåringsbeskrivelse, samt de bemærkninger der måtte følge
med livstidsavlskåringen, hvilket pludselig bliver til dobbelt arbejde.
Vi fik flere emner diskuteret igennem og problemstillinger belyst.
Alle kåringslederne med undtagelse af 1 var fremmødt, den enkelte skal dog lige tage fat i Irene, så vi kan
sikre os, at der er styr på kåringslederens rolle.
Kåringsudvalget håber hermed at både sekretærer og kåringslederne er blevet opdateret så de nemmere
kan tilgå deres opgaver.
Kåringsudvalget ved Tina, Irene og Lena

