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Det forgangne år har været præget af at avlsrådet var periodisk ’underbemandet’, idet de fleste af os har
fuldtidsarbejde, og det har for nogle af os betydet en noget reduceret indsats i avlsrådet.
Alligevel har vi – synes jeg som formand for rådet – gjort et godt stykke arbejde i 2013.

Årets arbejde
Der har i alt været 10 sager, hvilket er en betydelig nedgang i forhold til f.eks. 2011 hvor der var 19 sager.
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, eller pga. arbejdsbelastning
for medlemmer af rådet.

Importer
Der har været 6 sager der omhandlede importer fra forskellige forbund og klubber, og problemerne har
været forskellig registreringspraksis og i nogle tilfælde upålidelige informationer.
De fleste har dog kunnet løses med fremvisning i klasse 13b og efterfølgende omregistrering.

Avlsprogrammer
Der ud over har der været nogle ansøgninger om udparringer, som alle er kommet fra erfarne opdrættere der
ikke har behøvet den store vejledning fra Avlsrådet i hvad man kan og bør.
Det ene var et løbende program hvor der blev aflagt årsrapport til AR som krævet for avlsprogrammer.

Møder med specialklubber
I det forløbne år har vi ad flere omgange forsøgt at få møder med specialklubber på benene. Det har knebet
at få logistikken til at gå op, eller også har interne problemer i den relevante specialklub gjort det umuligt at
få holdt mødet.
Men vi fortsætter ufortrødent med at få samarbejdet med specialklubberne op at køre omkring fokus på
helbred og bredde i avlsmaterialet.

Forespørgsler
Udover de reelle sager kommer der løbende hen over året henvendelser som vores sekretær tager sig af.
De kommer både i form af opringninger, e-mails, og direkte henvendelser på udstillinger hvor Marianne er til
stede.

Lidt statistik:
10 sager, heraf 6 importer, 3 avlstilladelser.
Behandlingstider:
3 blev lukket på ca. 2 uger eller derunder
4 blev lukket på ca. 40 dage

3 blev lukket på ca. 3 mdr.

Den ene af de 3 sager der har taget uforholdsmæssig lang tid at løse har afventet information fra
eksporterende forbund.
For de 2 andre har der været udfordringer med sommerferieperioden, hvor det viste sig umuligt at få
tilstrækkelig samling på tropperne til at afslutte de to sager, som så beklageligvis fik en løsningstid på 3 mdr.
Men vi må erkende at lønnet arbejde nu engang kommer i første række, og at ferien ikke nødvendigvis kan
afholdes med adgang til internet og tid til at løse avlsrådsgåder.

Ang. Brug af klasse 13
På baggrund af et forslag til den ene af hovedklubberne har vores sekretær fået en del spørgsmål vedr.
udstillingsklasserne 13a og 13b, samt hvor ofte AR giver tilladelse til at udstille i disse klasser.
Det vil jeg derfor forsøge at klargøre i det følgende:
Klasse 13a, 13b og 13c blev indført i FIFe oprindeligt i 2004, med diverse ændringer i de efterfølgende år.
Klasse 13a bruges til at udstille katte som har en ukendt baggrund, de såkaldte novicer.
Klasse 13b bruges til at udstille katte som kan være resultat af et avlsprogram.
Klasse 13c bruges til sikring af at katten har den rigtige EMS-kode, typisk en farvebedømmelse.
I Danmark er det Avlsrådet som giver tilladelse til at katte kan udstilles i hhv. klasse 13a eller klasse 13b.
Siden 2008 er der givet tilladelse til at 3 katte har kunnet udstilles i klasse 13a (noviceklassen). I 2 af
tilfældene er kattene IKKE blevet fremstillet efterfølgende i klassen. Det vil sige at i de sidste 5 år er der
fremstillet 1 kat i klasse 13a.
I klasse 13b er der blevet tildelt følgende tilladelser:
SBI: 1; RAG: 1; BML: 1; BRI: 4; DSP: 1; EUR: 6; SPH: 3; PEB: 5. Dvs. ialt 22 tilladelser til at fremstille katte i
klasse 13b i årene 2009 til og med 2013, altså i en periode på 5 år.
Det er på sin plads at gøre eftertrykkeligt opmærksom på, at katte der fremstilles i klasse 13b ikke altid er et
resultat af et avlsprogram! Det kan lige så godt være katte som importeres, og hvor det i eksportforbundet er
tilladt at lave krydsninger som ikke er tilladt i FIFe. Et eksempel kunne være langhårede Britisk korthår med
korthåret Britisk korthår.
For at katten så derefter kan overføres til Felis Danicas hovedstambog kræver det i flg. FIFe's avls- &
registreringsregler at katten udstilles i klasse 13b.
Vi håber at disse tal, 3 katte i klasse 13a og 22 katte i klasse 13b i årene 2009 til 2013 (5 år) kan berolige de
opdrættere som fejlagtigt har fået en opfattelse af, at det er en formsag at få en tilladelse til at udstille i katte i
disse klasser.
Alle sager der lander hos AR vurderes ud fra den enkelte sags præmisser. Der uddeles ikke ’automatiske’
tilladelser til noget. Faktisk ejer AR ikke et gummistempel overhovedet, hverken i bogstavelig eller overført
betydning!

Afslutning
Som altid vil jeg gerne slutte med en ros til vores sekretær. Hun er den med det mest detaljerede kendskab
til stambogsregler og udstillingsregler. Hun er også den der holder samling på sagerne og sikrer at vi alle
bliver informeret om nye sager og andre tiltag. Det skylder vi hende alle en stor tak for.
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