OU møde Face 2 Face – 15.december 2013
Sted: Kildevej 23, Helsinge
Deltagere: Randi Pedersen (RP), Anne-Marie Jersin (AMJ), Anette Larsen (AL)
Afbud fra: Susanne Jensen
Referent: Randi Pedersen.

1. Afkomsbeskrivelse/funktionsbeskrivelse – rekommandationer til raceledelsen om videre arbejde med
konceptet.
OU ønsker at invitere til et møde med repræsentanter fra alle 5 raceledelser + DRK’s bestyrelse for at
fremlægge ideen om at arbejde videre med afkomsbeskrivelser i Danmark på en lidt større skala end vores
egen race. Det er et større projekt at få søsat, og det kan være nemmere at få gennemført, hvis der er flere
hænder til at hjælpe. Et sådant møde kan afholdes i 2014, hvor OU står for oplægget omkring
afkomsbeskrivelsen som den foregår i Sverige.

2. Afholdelse af temadag 2014? (Emner, eksempelvis: Egenskabers arvelighed, reproduktion, andet??)
Tidsfaktoren gør at det ikke er muligt at få planlagt en temadag i vinterhalvåret 2014. OU’s arrangementer
skal erfaringsmæssigt helst afvikles inden prøvesæsonen starter, og efter jagtsæsonen er afsluttet, for at få
så mange deltagere som muligt. Se punkt 3 for yderligere om kommende arrangementer.

3. Afholdelse af opdrætterseminar i 2014 (eller 2015)?
OU ønsker at afholde en temadag der skal handle om hundens konstruktion, og de konsekvenser en
uhensigtsmæssig konstruktion kan have i forhold til brug af hunden på jagt/prøver mv. Fodring og tilskud
kan også være temaer der kan indgå i temadagen. AMJ foreslog at dyrlæge Jørgen Madsen inviteres som
oplægsholder, da han har en solid faglig baggrund og selv træner hund på vinderklasse niveau. AMJ
kontakter Jørgen Madsen for at høre om han er interesseret. RP kontakter Raceledelsen vedrørende støtte
til arrangementet.

4. Budget 2014.
Såfremt raceledelsen ønsker at OU afvikler de foreslåede arrangementer, forventer vi at afholde 3 møder i
2014. Forventet udgift for 3 møder: 7500 kr

5. Eventuelt
RP læste i et referat fra raceledelsen at svenskerne har inviteret til samling i nordisk avlsråd. OU sender
gerne to medlemmer med på konferencen. RP sender dette videre til RCL.

