Referat fra Avlsrådsmøde lørdag d. 29.9.2018 kl 1000
Sted Fjeldsted kro Store landevej
__________________________________________________________________________________________________________
Tilstede: René Jørgensen, Ulla Hansen, Annemarie Mortensen, Irene Thygesen.
Afbud fra Jeanne Granslev Rafn.
__________________________________________________________________________________________________________
Dagsorden:
1. Velkomst / siden sidst
2. Info fra HB/DKK mødet
3. Evaluering af HAS og LD skuerne
4. HAS/LD-skuer: 2019
5. Kåringer: Danmark/Tyskland.
6. Avlsvejlederfunktionen:
7. Status på parallelbedømmelse af albuer
8. DNA Go Card
9. Status på avlskåringer
10. Opdrætterudvalg øst/vest
11. Opdrættermøde
12. Danmarks hund
13. Hvalpelisten på hjemmesiden:
14. Ungdomsakademiet
15. Breve fra medlemmer
16. Evt.
__________________________________________________________________________________________________________
AD.1 Velkommen til nyt avlsrådsmedlem Annemarie Mortensen
Jeanne Granslev Rafn har valgt at stoppe som Avlsrådsmedlem af personlige årsager
Gennemgang af referat fra d. 6 maj 2018
AD.2 Fra Avlsrådet deltog Ulla Hansen. Ulla gav et kort resume fra mødet. Schæferhundeklubben/
Avlsrådet stillede forslag om, at DKK fremover med adgang til SV- DOxS kan hente data og opdatere fx
prøver på udenlandske hanner, der benyttes til avl i Danmark. Formålet er, at hunde fra centralt hold kan
blive opdateret på Hundeweb i forhold til prøver mm.
Der henvises til HB referat fra mødet med DKK:
AD.3 Årets første LD-skue i Randers var antallet af fremstillede hunde (74 stk) med kun 5 brugshanner og
10 brugstæver. De tilbagemeldinger vi fik var, at det var for tidligt på året med at afvikle et LD-skue.
Glædeligt var at der på LD-skuet i Ballerup var der tilmeldt omkring 125 hunde pænt fordelt i alle klasser,
med 13 brugshanner og 15 brugstæver.
Tilmeldingstallet til HAS, med 289 var meget tilfredsstillende, i forhold til antallet af hunde der havde været
udstillet frem til HAS. Glædeligt og meget positivt, så vi et stort antal (6) afkomsgrupper efter tæver.
Selve afviklingen af HAS, var i år henlagt til kreds 6 Frederikssund, som havde lånt Jægerspris skole som
var et ideelt sted for et Hovedavlsskue. Let at overskue, masser af parkeringsmuligheder og en
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campingplads som lå tæt på alt. Ringe som var optimalt placeret. Alt i alt et fremragende sted at afholde
HAS.
Den tyske dommer Joachim Stiegler, var meget begejstret over det danske koncept og var meget
begejstret for vores afvikling af DSB. Flot veludført arbejde af de to figuranter. Der vil blive arbejdet på, at
der kommer tidsrammer/tidsinddeling pr. klasse for standmønstring: Dette forslag skal sikre en kontinuerlig
rytme for dommerne. Tidsplanen for Gr. C træning fredag, skal justeres, så den ikke giver så meget
ventetid for figuranterne. Positiv tilbage melding fra dem som stillede i brugsklasserne at begge figuranter
stod rådighed om fredagen.
Tak til Seniorklubben for initiativ og afvikling af Fru Jensens hund som blev bedømt af dommeraspirant
Dorthe Granslev og Rally lydighed. Opfordring fra AR til at finde et mere sigende navn. Forslag modtages
gerne! Evt. andre tiltag: Rally lydighed og/eller Agilityopvisning? Andre ideer er meget velkomne.
AD.4 Der er på nuværende tidspunkt, ikke nogen kreds som har ansøgt om at afholde HAS i 2019.
Antallet af dommere reduceres i 2019 – der fortsættes med tysk dommer
LD skuer 2019: Nye datoer:
25. maj LD-skue kreds 38 - Haderslev
29. juni. LD-skue Kreds 4 - Roskilde
2.3.4. august HAS
Der er endnu ikke aftalt nogen Dommerbesætning - avlsvejledere mm. på LD-skuer/HAS
AD.5 Tilmeldingsprocedure: Caniva autogenererer nu en mail til hundenes ejere med oplysning om de
dokumenter, der skal uploades. Det har givet en lettelse for kåringslederne i forhold til gennemgang af de
tilmeldte hundes papirer frem til en kåring.
Begrebet ”Tysk kåring” vil fremover blive nævnt som ”SV godkendt kåring”
Kåringsbeviser: Skal fremover udsendes (fra 2019) fra Vores Bureau. Tina Nørgaard sørger for oplæring.
Tandkontrol i forbindelse med avlskåringer: Dette er et tilbud om kontrol – ejer skal gøres opmærksom på,
at der kan forekomme ændringer med tandsættet sålænge hundene ikke er færdigudviklet. Ved operationer
skal der foreligge en dyrlægeattest (DKK) og et røntgenbillede, hvis tanden er trukket ud. Dommere er ikke
forpligtet til at godkende en dyrlægeattest.
Hunde kan fremover stilles til Avlskåring uden DNA test, men DNA skal være registeret på Hundeweb
senest 4 måneder efter kåringen, hvorefter kåringsbevis sendes til ejer. Hvis DNA test ikke er registreret
annulleres kåringen.
Vi drøftede muligheden af, at de til avlskåring adgangsgivende prøver ( FP, UHP og IPO1) skal være aflagt
i Schæferhundeklubben. Vi henstiller til HB at beslutte dette, da det må være naturligt at støtte op om
klubbens kredse. Desuden er der åbenhed om deltagelse via Caniva, som modsvarer tysk DOxS, hvilket
kan være en fordel for det danske avlskåringssystem.
AD.6 Avlsvejlederne får tilsendt et brev, om kommende ændringer – herunder en ny fremtidig rolle som
skueassistent for dommerne.
AD.7 AR har gjort sig nogle tanker omkring parallelbedømmelserne og de udfordringer, det kan give i
forhold til en anderledes bedømmelse i SV. Det vil blive taget op på et opdrættermøde, om vi skal indføre
tysk bedømmelse som krav til kåring.
Ansvaret for parallelbedømmelse ligger fremover hos Annemarie Mortensen.
AD.8 Overgangen til DNA Go Card, har opdrætterne taget godt imod. Go Card sættet bestilles direkte fra
sekretariatet, og har fungeret perfekt.
AD. 9 Der er afholdt 7 kåringer i år. 3 er planlagt på nuværende tidspunkt
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Antal hanner, som har været stillet til kåring: 22 stk
Antal tæver, som har stillet til kåring: 38 stk
AD. 10 Avlsrådet har kontaktet flere personer og forespurgt om de ville være behjælpelig med at styre et
opdrætterudvalg, et udvalg som skulle kunne give direkte feedback til AR og være avlsrådets kontakt/
koordinator til opdrætterne. De tænker over det.
AD. 11 Der vil blive afholdt opdrættermøde i januar måned 2019, dato og sted vil blive meldt ud på
hjemmesiden
AD. 12. Danmarks hund blev diskuteret i forhold til det lave antal deltagere og der stilles spørgsmålstegn
ved værdien af Danmarks hund i den nuværende model.. Et forslag: Der kan arbejdes på en model (fx
”Årets hund”), hvor en ændring kan være, at der færre ”klasser”, ligesom det skal vurderes, hvordan vi kan
få flere deltagere. Det skal også vurderes, om denne konkurrence hører til under Avlsrådets.
AD. 13 Schæferhundeklubbens hvalpeliste på hjemmesiden: blev diskuteret (bruges ikke særlig meget)
giver den værdi, skal den slettes eller er det en sekretariatsopgave?
Brugen af hvalpelisten/siden tages op på et opdrættermøde.
AD. 14 Hvilke aktiviteter skal der fremover gennemføres i Ungdomsakademiet? Avlsrådet modtager gerne
ideer hertil.
René Jørgensen er primus motor
AD. 15
Blev ivrigt diskuteret og behandlet, der sendes svar til rette vedkommende
AD. 16 Evt. Gr. C træning frem mod HAS/kåringer: Seminar under planlægning
Referent
Irene Thygesen
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