Årsberetning for opdrætterudvalget 2012
Her følger beretningen for opdrætterudvalget (OU) for 2012.
OU har i 2012 afholdt det første kursus, hvor materialet til en fremtidig opdrætteruddannelse blev
afprøvet. Arrangementet blev afholdt den 10. marts 2012 på Fjeldsted Skov Kro. De 5 emner der blev
behandlet var: Racens historie, racens mentalitet, racens brugsegenskaber, racens eksteriør og racens
sundhedsstatus. Udvalget havde hentet hjælp fra Christian Brix Søndergaard, der på dagen lavede et oplæg
angående racens eksteriør og udvalget vil gerne takke Christian for hans bidrag til materialet og for
oplægget på dagen. Arrangementet blev ramt af flere afbud på dagen, men de deltagere der mødte op blev
efter eget udsagn flere gode erfaringer rigere. Såfremt økonomien tillader, vil udvalget også i fremtiden
afholde lignende arrangementer.
Møder
Vi har ikke afholdt face 2 face-møder i 2012, men klaret det meste via mail eller telefon. Udvalget blev
ramt af alvorlig sygdom, private problemer i en sådan grad, at vi så os nødsagede til at sætte al aktivitet i
bero for en tid. 4 af udvalgets medlemmer har nu meldt sig klar til at tage fat igen, mens Bent Christiansen
har valgt at trække sig fra udvalgsarbejdet. Bent har været med fra starten i 2008, og jeg vil gerne på hele
udvalgets vegne sige Bent en stor tak for hans arbejde i udvalget gennem alle årene. Dit engagement og din
interesse i racens udvikling, både historisk set og set i et mere nutidigt perspektiv, var ikke til at tage fejl af,
og du vil blive savnet omkring bordet. Når det er sagt har udvalget stor forståelse for dit valg, og vi ønsker
dig alt godt fremover.
I 2013 vil udvalget beskæftige sig med
-

Efterbehandling af materialet til opdrætteruddannelsen.
Den svenske funktionsbeskrivelse.
Mentalbeskrivelse af flatcoats.
Eventuelle emner som den siddende Raceledelse måtte ønske vi skal arbejde med.

På udvalgets vegne
-

Randi Pedersen, formand.

