
Beretning Avls- og Sundhedsudvalget GF 2017 

2016 har været et turbulent år. Det har været svært at samles om noget p.g.a de uoverensstemmelser 

der har været i bestyrelsen, som også har påvirket Avls- og Sundhedsudvalget. 

Året startede egentligt godt med Susanne Pedersen, Bodil Olsen, Ane Christiansen, Liselotte 

Sønderskov og Bente Hjørringgaard. Vi var indstillet på at få et foredrag om kræft op at stå, og vi 

har talt om DNA profiler og igen vores krydsskemaer til udstillingerne og meget andet, som kunne 

være relevant på opdrættermøder. Desværre kom vi ikke så langt med det, da vi i maj måned fik 

besked fra bestyrelsen om, at Ane udtrådte af udvalget, hvorefter Bodil og Susanne meldte fra.  

I juli måned tiltrådte Bente Bie og Betina Carlsen, men i november meddeler Liselotte Sønderskov 

at hun udtræder af bestyrelsen og Avls- og Sundhedsudvalget. I januar trækker Betina Carlsen sig. 

Derefter består udvalget af Bente H., Bente B. 

Vi har prøvet at samle lidt op på det. I løbet af året er der givet 2 dispensationer til stambogsføring 

af hvalpe, der har været et problem omkring faderskab til et kuld hvalpe, hvor der er foretaget DNA 

test.  

Der er kommet beslutning fra DKK ang. matadoravl. Man vil ikke indføre begrænsning på 2 kuld 

om året som forudsætning for, at afkommet kan få Basis Plus stambog. De begrunder det med, at så 

længe hanhundene opfylder stambogsføringsreglerne og DKK’s etiske anbefalinger vedr. 

matadoravl er det opdrætternes ansvar.  

Bestyrelsen har bedt om et forslag til opdatering af hj.siden vedr. etiske regler og anbefalinger. Vi 

har også lavet et nyt udkast til hvalpelisten. Bestyrelsen har godkendt vores forslag. 

Vi har ikke holdt opdrætter eller medlemsmøde i 2016. Bent Christiansen holdt foredrag om HQ i 

Mørkøv og Annegret Splinter holdt foredrag i Saltum om sankt bernhardens udseende, og lidt om 

de undersøgelser som de laver i Tyskland om epilepsi.  

Hvordan Avls- og Sundhedsudvalget ser ud i 2017 ved vi på nuværende tidspunkt ikke, men vi 

håber da,at Bestyrelsen finder nogle personer som har lyst og energi til at være med.  
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