Show championatet.
Der har i raceledelsen siden Dansk Kennel Klub indførte udstillingschampionat
for Flatcoated Retriever været et ønske om en drøftelse med Dansk
Kennelklub. Vi vil derfor anmode Dansk Retriever Klubs bestyrelse om at tage
foranstaltning til et sådant møde.
Begrundelsen er:
Der har siden omkring ca. 1990 utallige gange på racens årsmøder været
stillet forslag om et dansk udstillingschampionat uden præmiering på
markprøve. Begrundelsen for forslaget har været lidt forskellige, men hver
gang er det blevet stemt ned på årsmøderne. Sidst der blev stillet forslag, var
på årsmødet d. 03. 02. 2019, hvor forslaget blev stemt ned med 37 imod, 5
for, 1 blank og 1 ugyldig.
Der er således hos den overvejende del af racens aktive medlemmer et stort
flertal for, at det dual begreb, der har været gældende siden racen blev
etableret i Danmark i 1970’erne, har været godt for racen og ikke bør ændres.
Det må i denne sammenhæng siges, at det ville være utænkeligt, at vi ville
have omkring 25 flatcoats med titlen Dk Ch (J), hvis vi ikke havde haft dette
dual begreb. Derudover har vi 3 dobbelt champions, dvs at de både er
udstilling og brugschampions. Det er unikt og andre land kan ikke præstere
noget tilsvarende.
Flatcoat har genetisk set en meget snæver avlsbasis med ringe genetisk
variabilitet. Det hænger sammen med, at der under Den anden Verdenskrig
nærmest ikke blev avlet flatcoats, da skytterne, der brugte flatcoats på
godserne, var i krig. Det var således mindre end ti individer, der var basis for
racens genetablering. Genetisk analyse viser den meget snævre avlsbasis
(billede nederst). De røde pletter er for golden og de blå er for flatcoat. (Kilde:
http://workingflatcoatedretriever.com/health/barbara-d-krieger-on-geneti/)

Det er tydeligt at golden retriever har en langt større genetisk diversitet end
flatcoated retriever. Det kan således få alvorligere konsekvenser, hvis flatcoat
bliver opdelt i en udstillings linje og en jagtlinje som det er tilfældet med
Golden Retriever og Labrador Retriever. En reduktion af avlsmateriale på grund
af opdelingen, vil medføre en øget risiko for forøgelse af genetiske sygdomme,
hvis vi får racen opdelt i en brugstype og en udstillingstype. Flatcoats er i
forvejen plager af sygdomme. Gennemsnitsalderen ligger på omkring 8 år og
hovedårsagen til den korte levetid er kræft. Flatcoat har dybest set langt
højere behov for at få nyt genetisk materiale ind end at det reduceres
yderligere ved en opsplitning i typer.
Indførelsen af show championatet vil medføre en manglende interesse i en
brugsmæssig afprøvning af avlmaterialet hos dem, der primært er
udstillingsorienterede, da de kan opnå deres resultater uden en jagtmæssig
afprøvning.
Vi frygter at det på sigt vil have indflydelse på flatcoats mentalitet, da netop
den jagtlige afprøvning er med til at sikre temperamentet og jagtegenskaber i
avlen. Med jagtegenskaber tænker vi på Næse, intelligens, determination
(beslutsomhed/målbevidsthed) og apportering med blød mund. Med
temperamentet tænker vi på balance i forholdet mellem sensitivitet og
ivrighed/letbevægelighed (excitabilitet), der er det grundlag for lydighed, blød
mund, ro under ophidsende omstændigheder og de finere detaljer omkring
vildtfindende egenskaber, opsamling, og en egenskab som aflevering af vildt
med god fart. Disse mentale egenskaber har det taget mere end 100 år at
fremavle og netop dual idealet er med til at sikre både de eksteriørmæssige og
de jagtmæssige kvaliteter hos flatcoats.
Det har således altid været en gylden regel hos de gamle engelske opdrættere
af flatcoats, der genetablerede racen, at hvis en hund ikke var blevet afprøvet
som apportør i en generation, så var det vigtigt, hvis den skulle have hvalpe,
at parre den med en hund, der havde bevist sine brugsegenskaber.

Denne avlspolitik var med til at sikre både brugsegenskaber, eksteriør og
størst mulig genetisk variabilitet og hovedparten af racens aktive medlemmers
ønsker denne avlspolitik forsætter. Det er derfor vores håb at Dansk Kennel
Klub vil tage en drøftelse med os og genoverveje deres beslutning.
Med venlig hilsen
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