
 

Referat af møde i DSBK`s Avls og Sundhedsudvalg – Øst d. 16.11.08 – hos Tina 

 

Deltagere: Bodil Olsen, Tina Christiansen, Anny Meyhoff Christensen og Jesper Thode 

 

AD 1. Gennemgang af ref. fra sidste møde - godkendt 

 

Under dette punkt blev spørgsmålet om hvordan ref. fra disse møder skal bruges, bragt op - hvilket Jesper 

får helt afklaret. 

Ligeledes blev der rejst spørgsmål om klubben kan betale for Tinas og evt. Jespers adgang til Dogbase, 

hvilket Jesper ville undersøge. 

 

AD 2: Videnbank 

 

a. Ek/Entropion :  Ektropion skal der tages hensyn til i avlen – men entropion er langt mere udbredt 

og har større konsekvenser. Derfor skal der kraftigt henstilles til at avle med omtanke på individer 

med entropion. 

 

b. Hotspot/vådeksem 

 

Under dette punkt fremkom der mange gode råd, da flere af de deltagende havde mange erfaringer 

med ”fænomenet”. 

Som alternativer til dyrlægens meget almene praksis med at barbere alt hårlag væk - var brug af 

følgende produkter: Brun jod – Alovea – gel – Fucidin cortison – ”Karens olie”. 

  

c. Væskeansamlinger på albuer 

 

Generelt tilsyneladende ikke et stort problem – fremkommer især for unghunde, når de 

smider/lægger sig for voldsomt på hårdt underlag. Går ofte isigselv – men såfremt ikke- kan det 

være nødvendigt at suge væsken ud/lægge dræn. Dette bruges kun som sidste udvej og ved store 

ansamlinger, da risikoen for efterfølgende infektioner er høj. 

 

AD 3.  Etiske retningslinier 
Der blev drøftet mange ting under dette punkt og konklusionen må være,  at uanset hvilket regelsæt der 

opstilles,  er det i den sidste ende op til den enkelte opdrætters moral og samvittighed at overholde disse. 

Generelt er DKK´s regelsæt meget bredt dækkende  og derfor svært at tilføje noget. 

 

Indenfor andre racer er hovedindtrykket derfor også, at de har brugt DKK´s regelsæt som udgangspunkt  

og i ganske få tilfælde tilføjet noget. 

 

AD 4.  Oprettelse af register/base 
Dette punkt var på grundet forslag fra et medlem. 

Der var enighed om, at Dogbase p.t. og formodentligt også fremover vil dække det behov for 

registreringer der er, da der reelt kan tilføjes mange former for focuspunkter. Derudover kan DKK´s 

Hundeweb også bruges som værktøj. 

 

AD 5  Avlsgodkendelse 
Det ”afkrydsningsskema / Slippen”,  som bruges ved de tyske udstillinger – kunne det f.eks. bruges i.f.m. 

en form for avlsgodkendelse? På medlemsmødet gav Knud udtryk for at det var noget han ville arbejde 

videre med. Herefter ville det være fint, såfremt  det kunne tilgå Avls og sundhedsudvalget til videre 

behandling. 

Også den gamle model fra starten af klubben med pointgivning og diplom, som Connie nævnte på 

medlemsmødet kunne være en mulighed, evt. kombineret med noget andet. 

 

Omkring proceduren i.f.m. registrering i Giesen – Dogbase  - Hvem/hvor får Knud resultaterne fra – og at 

det ville være fint såfremt proceduren blev skitseret i bladet samt hjemmesiden. 

 

 

Ref.  Jesper 


