Mötesanteckningar Rasavelsgruppen 170810

Deltagare: Hans Lantz, sammankallande, Lennart Magnusson Svenska
Laikaklubben, Kasper Eklöf, Svenska Björnhundklubben, Jörgen Olsson,
Svenska Gråhundklubben, Kjell Lennartsson, Svenska
Jämthundklubben, Peter Lindberg, Svenska Vita Älghundklubben, Åsa
Magnusson Juberget, Avelskommittén Svenska Älghundklubben
Ordförande Hans Lantz öppnade mötet. Åsa Magnusson Juberget
utsågs till att föra mötesanteckningar.
En kort beskrivning av tillkomsten av rasavelsgruppen gjordes.
Deltagarna fick presentera sig och sin organisation liksom beskriva sina
förväntningar på Rasavelsgruppen.
Kjell Lennartsson, Svenska Jämthundklubben: Avelsråd med fem
medlemmar. Har förväntningar om att genomföra unghundgranskning,
att utarbeta en arbetsordning för RAS dokumentets genomförande samt
en policy för annonsering.
Jörgen Olsson, Svenska Gråhundklubben: Avelsråd i Sverige Linnéa
Hansson i nära samarbete med en norrman och en finländare. Förväntan
att få samarbetet med loklaklubbarnas avelsfunktionärer att fungera.
Lennart Magnusson, Svenska Laikaklubben: Har tre avelsråd för
Östsibirisk Laika, två avelsråd för Västsibirisk Laika och ett avelsråd för
Rysk-europeisk Laika. Vill framhäva att Laikaraserna är uttalade
allroundhundar.
Kasper Eklöf, Svenska Björnhundklubben: Kasper och klubbens
ordförande arbetar med avelsfrågorna. Även Karelska Björnhunden är en
typisk allroundhund. Har funderingar i hälsofrågor. HD-index införs 1/12018 som ett nytt verktyg. Är det nödvändigt med armbågsröntgen på
Karelsk Björnhund?
Peter Lindberg, Svenska Vita Älghundklubben: Avelsrådet består av tre
svenska deltagare, två norrmän samt en finländare. I samtliga avels
hänvisningar skall två avelsråd tillsammans lämna förslag på flera
täckhundar till varje tik.
Jan-Erik Bjermkvist, Hälleforshundklubben: Är ensamt avelsråd i
klubben. Ej närvarande men hade skickat in synpunkter innan mötet. Har
förväntningar om att skapa en översiktlig vision för älghundsraserna som

anger riktning för verksamheten. Ha gruppen som en kunskapskälla för
senaste information, arbeta med genetiska analyser samt att tydliggöra
roller och ansvar inom respektive arbetsuppgifter.
Åsa Magnusson Juberget: Det finns enbart vi. Inte vi och de. Vi är alla
delar av samma organisation.
En förväntning som var gemensam för samtliga var att
rasklubbarna skulle få mer inflytande och ha mer delaktighet i
verksamheten i SÄK.
Det fanns en uttalad önskan att bli inbjuden till organisationsmöten
angående rasklubbarna.

Olika förslag till arbetsuppgifter diskuterades.
Unghundgranskning via Hitta Älghund. Webbaserade frågor om
hundarna vid 1, 2 och 3 års ålder samt även en senare uppföljning.
Kjell jobbar vidare med förslag till genomförande.

Viktigt att lokalklubbarnas avelsråd finns kvar och är uppdaterade
angående vad som gäller för sin ras. Viktigt med samarbete mellan lokaloch rasklubb. Svenska Gråhundklubben har bjudit in till telefonmöte för
lokalklubbarnas avelsråd samt klubbens avelsrådgivare samt AK, SÄK.
Det var ett väldigt bra möte för att likrikta rådgivning. Man har som
förslag att ha ett sådant telefonmöte inför varje parnings säsong.
Jörgen arbetar vidare med samarbetsformer mellan avelsråd i lokalklubb
och rasklubb.
SÄK ser till att en uppdaterad lista finns för samtliga avelsråd.

Lennart fick i uppdrag att arbeta med turordning och tidsaspekter
gällande RAS dokumentet.

För övrigt hölls livliga diskussioner och flera förslag framhölls.
Rasklubbarnas representanter bör inbjudas till kommande
exteriördomarkonferenser. Stor skillnad mellan domarna.

Björnprov hur skall det se ut i framtiden? Ett missnöje fanns i det beslut
som hade tagits på årsstämman 2017.
SÄK borde kunna betala en stående annons i tex Svensk Jakt där
kontaktuppgifter till avelsråden finns.
Kan den ”kolorerade jaktpressen” skriva om vad man skall tänka på om
man skall köpa en hund av älghundras eller tänker använda sin hund i
avel.
Vad gäller för annonsering-policy?
Vilka listor skall publiceras? Är unghundlistan passé?
Kan ”övriga bedömningspunkter” vid jaktproven utvecklas?
Bör vi lära oss mer om mentalitets utvärderingar? BPH, MH. Ronny
Olsson arbetar med mentaltest för jakthundar.
Är sannolikt dags för möte mellan lokalklubbarnas avelsråd,
rasklubbarnas avelsråd och SÄK´s AK. Kanske halva dagen i Rättvik
2018.
Varje ras bör berätta om sin verksamhet och utvärdering av RAS vid
årsstämman 2018.
Nästa möte bör ske dagen innan SÄK´s årsstämma. Vidare bör möten i
rasavelsgruppen hållas i samband med årsstämman och Rättviks
utställningen.
Vi stämmer av dagens möte i november 2017. Hans kallar till
telefonmöte.
Hans avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Vid tangenterna
Åsa

