Dagsorden avlsrådsmøde d. 24 februar 2017 kl. 18:00 i Silkeborg
Deltagere:
Susanne Karlsen, Michael Lumby, Jeanne Granslev Rafn, Leif Jørgensen &
Lena Pichler Bjerre.

1)
Nyt siden sidst.
De sidste 3 referater er underskrevet
Info til alle vedr. tidligere breve, forespørgsler, dispensationsansøgning, Face book, hjemmeside osv.
RSV 2000 Hunde, se HB referat fra 8 februar.
Info og spørgsmål vedr. vores blad, Leif sørger for at regelmæssigt at give Randi artikler.
DKK forespurgt ved frivillig registrering af DM via blodprøve – DKK undersøger hvorledes vi skal holde os til
med procedure, og vi afventer DKK returmelding.

2)
Avlskåringer.
NEDENSTÅENDE GÆLDER FRA d.d.
Meldes med 4 uger til kåringsansvarlig (Susanne)
Der skal være 3 uger mellem hver AK og min. 5 hunde.
HF skal tilmelde med 14 dage inkl. upload af alle dokumenter.
Ejer af hunden skal være medlem af Schæferhundeklubben og det SKAL tjekkes.
Landet deles af Storebælt, der er 3 dommere på hver side:
VEST Poul, Ulla, Michael – ØST : Rene, Pelle, Fritz
NYT AK bevis som bliver udsendt digitalt, efter at det bliver reg. i DKK.
To DKK lister med resultater, den ene til dem der har DNA, og den anden til dem der ikke har på dagen.

3)
Dommer respons efter arrangement – især efter AK.
Tages på dommermødet d. 5 april

4)
LD Skuer – HAS
HAS kontrakt underskrevet med kreds 38
LD skuer - Der er styr på det, kun enkelte udestående punkter med Randers.
Lena skriver til Randers kredsen.
Værtskreds for HAS i 2018 eftersøges – gerne Sjælland..

5)
Skuer aflysning af dommer (Juleskuet blev dommer aflyst før tilmeldefristen var udløbet)
Man AFLYSER ikke en dommer (nr.2) førend at tilmeldefristen er UDLØBET.

6)
Avlsvejledere - ARK`ere – Sekretærer.
De to aspiranter der skulle have været til eksamen til jul, bliver indkaldt i maj 2017
Leif sørger for at vi får det materiale til Sjælland der skal bruges på dagen – Lena og Michael vil være til
stede.

7)
Jubilæums skue i 2018.
Poul M har nedsat en arbejdsgruppe som består af sig selv og Leif Jørgensen, Joel Olesen samt Christian
Heidum.
Leif gav en kort briefing.

8)
Schæferhundeklubbens Akademi
Der er lagt ud på den nye hjemmeside omkring Akademiet, så vi henviser alle til at læse det der. Det er godt
i gang, og de har virkelig lært noget, samt fået øjnene op for at det ikke bare er noget man sådan lige gør.

9)
IT – Hjemmesiden og Caniva.
Klubbens nye hjemmeside, der er gennemgående ros til vores ”afsnit”

10)
Statistikker og mål
Lena er i gang med at færdiggøre størrelses skema fra diverse udstillinger
Michael præsenterede sammenfatning fra HAS udfra dommerbeskrivelserne omkring størrelse,
Frontstilling, forhånd, baghånd, krydsforhold, haser, mellemfod, hoved.
Begge dele præsenteres på dommermødet.

11)
Repræsentantskabs møde 2017
Lena opstiller til rådsformand.
Michael opstiller som suppleant til rådsformand.

12)
Evt.
Pokaler til Danmarks Hund inkl. gravering pris 4.400,00 kr.

Referent
Lena

