DSBK`s medlemsmøde i Århus d. 23.2.08
Formanden startede op med at byde alle 16 fremmødte medlemmer
velkommen, til en forhåbentlig god og udbytterig dag.
Under punktet ”Kommunikation og forståelse” kom Kaj bl.a. ind
på bladets og hjemmesidens store betydning og påpegede, at for
begges vedkommende var der sket en betydelig kvalitetsmæssig
fremgang bl.a. takket være redaktørernes store indsats.
For hjemmesidens vedkommende, blev betydningen af, at kunne
formidle hurtige informationer og altid at være opdateret fremhævet,
samt ikke mindst at have en kompetent og engageret redaktør.
Også brugen af emails som kontaktmiddel, mente han var et godt
værktøj i bestræbelserne på at holde dialogen og undgå
misforståelser m.m.
Der kom en forespørgsel, om der kunne kobles tlf. nr. samt adresse
på de enkelte medlemmer af avls og sundhedsudvalget i henholdsvis
blad og på hjemmeside, hvilket blev bekræftet.
Etiske regler.
Her blev talt en del om matadoravl og klubbens indflydelse på DKK`s
afgørelser.
Er max. 2 kuld om året pr. hanhund en præventiv og god ordning?
Efter diskussion for og imod blev der enighed om, at avls og
sundhedsudvalget arbejder videre med at få tilføjet denne
begrænsning i.f.m. udarbejdelse af et etisk regelsæt for DSBK.
Også spørgsmålet om hvilke konsekvenser de etiske regler skal
have, blev fremført, hvilket er et oplagt emne for A og S udvalget.
I den forbindelse blev der spurgt om, hvilke reelle muligheder
opdrætteren har, for at kunne bruge sin hanhund i udlandet og
hvilke forudsætninger skal være til stede, såsom avlsgodkendelse
m.m.
Der mangler p.t. viden om den enkelte hunds arvemæssige status
f.eks. omkring epilepsi, hjertefejl o.lign. Her ville Dogbase kunne
bruges under forudsætning af at disse oplysninger ville/kunne gives
fra den enkelte opdrætter/ejer.
Værdien af index som avlsværktøj blev drøftet indgående.
Ang. HD/AA blev der forespurgt om man ikke kunne bruge
”Broholmermodellen” som en måde at sikre sig, at alle hunde blev
fotograferet. Fremgangsmåden er, at køberen af hvalpen får
fotograferingen refunderet hos opdrætter, som således har ladet
dennes pris includere i den totale købspris. Et interessant forslag.

Knud Olsen fortalte, at ifølge undersøgelser i Tyskland er antallet af
hunde med HD faldet med 40% indenfor en periode af 25 år.
Ligeledes foregår der samme sted p.t. et arbejde omkring, at kunne
måle en HD grad via computermåling.
Dette skal ses i lyset af, at der tilsyneladende kan være store
forskelle på bedømmelsen af HD/AA billeder hos den fotograferende
dyrlæge og hos DKK`s bedømmere.
Knud oplyste at adgang til Dogbase kan fås via henvendelse til ham
og at der i bladet og på hj.siden vil blive oplyst om adresse og tlf.nr.
Avlskåring med udgangspunkt i den form for avlskåring man havde i
klubbens start blev drøftet og der var forslag om at etablere separate
avlskåringer- a`la i Tyskland – kontra den eksisterende 2. præmie,
samt indføre den ”slip” som tyskerne bruger på deres udstillinger.
Sidstnævnte kan også anvendes, som værktøj til udvælgelse af
avlspartner.
A. og S. udvalget tager ”slippen” op, med henblik på at få den
integreret i selve bedømmelsen på udstillingerne.
F.eks. kan den udvides ved at tage entropion med som ekstra punkt
og derved bruge den i Dogbase.
Jesper Thode fortalte noget om, hvad der var blevet arbejdet med i
A.og S. udvalget- øst, hvor netop problemerne omkring
ek/entropion var blevet berørt og hvor sidstnævnte absolut er det
største problem.
Hotspot/vådeksem havde også været et emne, som det viste sig
at mange opdrættere havde mange gode erfaringer med via div.
husråd såsom brun jod - Alovea gel – Fucidin cortison – ”Karens
olie”. Der kom flere midler fra mødedeltagerne, såsom sæbevandNatusan, kartoffelmel.
Årsagerne til denne lidelse kan f.eks. være stressrelaterede og
arvelige og er typisk noget som opstår pludseligt og breder sig kvikt,
så hurtig indsats er påkrævet.
Væskeansamlinger på albuer var blevet taget op, hvilket er et
udpræget unghundeproblem, som fremkommer ved, at hunden tit
smider sig ned på oftest den ene/samme albue først- på et hårdt
underlag og derved overbelaster vævet, som reagerer ved at
producere væske som beskyttelse for leddet. Ofte går problemet i sig
selv, men kan til en vis grad forebygges ved blødt underlag. Som
sidste udvej kan et dræn komme på tale.
Efterfølgende demonstrerede Knud hvordan Dogbase fungerede ved
at gå ind på nogle tilfældige hunde, nulevende og afdøde.
Det var meget interessant at se, hvor mange oplysninger man reelt
kan hente. F.eks. hvis man vil foretage en parring kan
avlsværdier/risicier for HD og AA(AD) – indavlsgrad m.m. oplyses.
Uden tvivl et værktøj, som vil vise sig at være meget brugbart og

væsentligt fremover. En af forudsætningerne vil være, at alle vil
fodre Dogbase med de informationer der skal bruges, specielt
opdrætterne.
Omkring mentalbeskrivelse understregede Knud, at en sådan test
som udgangspunkt er frivillig, men at det er et godt værktøj for
opdrætteren til at få et billede af sine kommende avlsdyrs mentale
status, således at man kunne bruge dette i den samlede vurdering af
det enkelte dyrs egnethed til avl.
I den forbindelse fremkom der spørgsmål om, hvilken betydning det
havde, om hunden gennemførte hele testen uanset hundens
reaktioner undervejs eller hvilke kriterier der skulle være gældende
for at afbryde eller ej.
Knud gav udtryk for, at han håbede der ville være større interesse
ved den kommende test end ved den første.
I øvrigt var lokalet, som var udlånt af sejlklubben Bugten, udmærket
til formålet og arrangørerne – A.og S. udvalget vest, - var gode
værter via sandwich samt kaffe og te. Tak for det.
Formanden afsluttede mødet og ønskede alle god tur hjem.
Ref. Jesper

