Referat fra mødet i avls- og sundhedsudvalget vest d. 19.11.07 på InfoTeria Pedersminde ved Århus.
Til stede: Connie Johansen, Bente Hjørringgaard, Knud Olsen.
Ad 1 + 2. Etiske regler
Med udgangspunkt i de kuld, der har været annonceret i Bernharden, viste Knud, hvorledes
Dogbase kunne anvendes.
Dogbase kan bl. a. vise forudsigelser på kuldene og vise Indavlskoefficient. Den anbefales af DKK
at skulle holdes under 6,25% (fætter – kusine parring).
Der eksisterer en uskreven regel om et maksimum på to parringer pr. år pr. hanhund (indenfor
Danmarks grænser!!), aftalt på et medlemsmøde i Odense. Det er uklart om denne regel er aftalt
med DKK eller skal indgå i DSBK’s etiske regler.
Ad 3. Mentaltest.
Knud viste, hvordan skemaerne registreres og hvorledes resultatet kan fremvises grafisk.
Det er for tidligt at begynde at evaluere mentalbeskrivelsen, da der til dato kun er beskrevet 8
hunde. Der skal som minimum være beskrevet en 50 – 60 hunde før vi kan begynde at udlede noget
Ad 4. Avlsgodkendelse.
Er en 2den præmie nok? Der er fremkommet forslag om at indføre en egentlig avlskåring.
Der foreligger forskellige muligheder.


Connie viste et eksempel på, hvordan man i 1976 havde vedtaget en avlskåring med
pointgivning og Avlskåringsdiplom. Denne model kunne man genoplive



Man kunne indføre en avlskåring som den kendes fra Tyskland og Schweiz, hvor en enkelt
dommer kårer eller forkaster hundene.



Man kunne indføre en model, som den gennemføres i Rottweilerklubben. Her foregår
kåringen sammen med mentalbeskrivelse af hundene. Nå beskrivelsen er gennemført, går
hund og fører hen til en specialdommer for racen, hvor hver enkelt hund bliver gennemgået
fra næse til halespids og bliver kommenteret i forhold til racestandarden.



Der eksisterer et afkrydsningsskema fra Tyskland. Dette har været anvendt sporadisk
herhjemme i forbindelse med specialklubbens udstillinger. Denne beskrivelse kunne gøres
obligatorisk.

Ad 5. Forslag.
Et medlem foreslår, at hunde, der får et 0 (nul) på en udstilling, skal mentalbeskrives inden den må
bruges i avl.
Ad 6. Videnbank.
Der er fremkommet ønsker om at oprette en videnbank. En del af disse ønsker kan opfyldes
sammen med oplysningerne i Dogbase.
Ad 7, Medlemsmøde
Knud undersøger muligheden for at holde medlemsmøde i Århus i februar måned
Knud Olsen, referent.

