Avlsrådets Årsberetning 2011
Det forgangne år har været præget af at avlsrådet var ’underbemandet’, idet et af vores medlemmer
valgte at udtræde lige efter plenarforsamlingen 2011.
Alligevel har vi – synes jeg som formand for rådet – gjort et godt stykke arbejde i 2011.

Årets arbejde
Der har i alt været 19 sager (mod 18 i 2010). Det store flertal har heldigvis kunnet afgøres meget
hurtigt, kun et par enkelte har taget lang tid, som oftest pga. problemer med at indhente information fra
de involverede organisationer.

Importer
Langt de fleste sager har omhandlet importer fra mange forskellige forbund og klubber, og
problemerne har været forskellig registreringspraksis og i nogle tilfælde upålidelige informationer. I et
enkelt tilfælde var der simpelt hen tvivl om hvorvidt de to forældrekatte nogensinde havde været parret
med hinanden!
Det kan vist ikke indprentes tydeligt nok, at man skal være meget forsigtig med importer fra forbund og
independent klubber, hvis registreringspraksis man ikke kender til. Vi må desværre erkende at ikke alle
klubber er lige omhyggelige med deres registreringer, og ikke alle har helt rent mel i posen.

Avlsprogrammer og avlsforbud
Vi har også fået et par avlsprogrammer til behandling og en enkelt anmodning om avlsforbud på en kat
begrundet i et helbredsproblem. Det konkrete problem er vi ved at indhente sagkyndig information om,
da det jo kan have vidtrækkende konsekvenser at udstede et avlsforbud, idet det afhængigt af
helbredsproblemets karakter i værste fald kan medføre at en hel familie skal lukkes.
De indkomne avlsprogrammer har for deres målracer angivet helbredsproblemer, men også type- og
farveforbedring som mål. Avlsrådet må i sådanne tilfælde altid vurdere om det er sandsynligt at det
foreslåede program kan løse de udfordringer som nævnes i ansøgningen.
Det er generelt ikke tilrådeligt at have flere mål for eet avlsprogram, og i hvert fald ikke uden at der er
en benhård prioritering af målene.
Især i forbindelse med ønsker om at bekæmpe helbredsproblemer er det meget vigtigt at man gør sig
klart at det er en utrolig stor opgave at nedbringe frekvensen af problemer med sygdom og defekter.
Det kræver afhængig af racens størrelse 10-20 ubeslægtede katte at iværksætte noget der vil virke iflg. .
Derfor er det også vigtigt at der fremlægges tilstrækkelig dokumentation for problemerne og – især –
for at det valgte avlsprogram kan udbedre skaden. En større samlet indsats kræver et stort engagement
og tæt samarbejde mellem et antal opdrættere. Og dermed er det også oplagt at inddrage
specialklubberne i dette arbejde. De indkomne avlsprogrammer har dog ikke inddraget dette aspekt.
I den forbindelse er nævnt et ønske om at Avlsrådet kan bestemme hvem der bør deltage i et
avlsprogram. Det er en opgave der ligger langt ud over vores beføjelser, men vi opfordrer til at Felis

Danica, Specialklubberne og Avlsrådet sammen informerer om fordelen af samarbejde og brug af så
mange genetisk forskellige katte som muligt i avlen.

Kontaktpersoner hos specialklubber
I sommers bad Avlsrådet om kontaktpersoner i de enkelte specialklubber. Da FIFe har opstillet krav til
deres klubber om at lave testprogrammer for racerne udfra hvilke arvelige helbredsproblemer den
enkelte race har at slås med, er det oplagt for Avlsrådet at etablere et nærmere samarbejde med
specialklubberne, da de 5 medlemmer i avlsrådet ikke kan sidde inde med detailviden om alle racers
generelle helbredstilstand. Når man så også tager de indkomne ønsker til avlsprogrammer i betragtning,
bliver det kun så meget vigtigere for avlsrådet at sikre sig den bedst mulige indsigt, og samarbejde med
opdrætterne i racerne via racernes specialklubber hvor det er muligt.
I det kommende år vil vi se at få stablet dette samarbejde på benene.

Hjælp til ansøgere om avlsprogrammer
Som resultat af nogle af de overvejelser avlsrådet har gjort sig i forbindelse med ansøgninger om
avlsprogrammer i 2010-2011 er vi er ved at udarbejde et lille vejledende skema til fremtidige ansøgere,
som kan anvendes hvis man ønsker det, og som samtidig kan være en checkliste over hvad man skal
have gennemtænkt, inden man ansøger om godkendelse af et avlsprogram. Vi håber det vil være
fremtidige ansøgere til hjælp. Det vil blive lagt ud på FDs hjemmeside når det er klart til brug.

Forespørgsler
Der har i årets løb været et antal henvendelser til avlsrådet – ca. 30 i alt – som er blevet løst uden at de
er blevet til sager. Dette skyldes to ting: Dels har avlsrådet den politik at alle er velkomne til at
henvende sig med spørgsmål om stort og småt, ting man savner viden om, ting man er i tvivl om, ting
man ikke kan enes om forståelsen af, osv. Og dels at vi har en meget service-minded sekretær som
meget gerne står bi med råd og dåd.
Ikke alle henvendelser behøver blive til deciderede behandlingskrævende sager. Så henvend jer
endeligt med alle jeres forespørgsler til avlsrådet. Vi er altid åbne for at yde hjælp og vejledning til
vores klubbers mange medlemmer.

Lidt statistik:
19 sager, heraf 11 importer, 2 avlsprogrammer, 1 avlsforbud.
Behandlingstider:
7 blev lukket på under en uge
2 blev lukket på ca. 2 uger
4 blev lukket på ca. 40 dage
1 blev lukket på ca. 2 mdr.
2 blev lukket på ca. 5 mdr
De tre sidstnævnte sager trækker vores pæne behandlingstid op til et snit på 35 dage. I praksis betyder
det at ’rutinesager’ normalt kan klares på omkring 2 uger – der udstedes dog ikke garanti på dette på
forkant☺
Med udgangen af 2011 er 16 sager færdigbehandlede og de sidste 3 er indgået i november 11,
december 11 og januar 12.

En stor tak skal lyde til ...
Sluttelig vil jeg gerne understrege, at avlsrådet kun fungerer så godt som det gør for tiden på grund af
en meget stor indsats fra vores sekretærs, Marianne Seifert-Thorsens, side. Dels færdes hun
hjemmevant i labyrinten af FIFe og FD registreringsregler, og dels har hun i årenes løb som aktiv
opdrætter og udstiller skaffet sig et stor uformelt netværk i den internationale katteverden, og dette
netværk har hun trukket på i rigtig mange af importsagerne, og det har været en vigtig faktor i at holde
sagsbehandlingstiden så kort som den generelt er.
Derudover vil jeg også gerne takke afgående medlem Diana Jensen, samt siddende medlem Jette Eva
Madsen for en altid sober og objektiv behandling af sagerne. Det har fremgået meget tydeligt for mig at
den store erfaring som de to avlsrådsmedlemmer tilsammen har bag sig som opdrættere, udstillere og
dommer giver avlsrådet en fantastisk ballast og også et godt netværk at trække på ude i den store
verden. Og det er med til at sikre kvaliteten af avlsrådets arbejde.
Jeg ser frem til i det kommende år at kunne trække på 2 ’nye’ erfarne kattefolks viden til arbejdet i
avlsrådet og personligt til ad denne vej at lære noget mere om nogle af de racer jeg ikke selv kender så
meget til.
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