
Mentorrådets årsberetning 2013 

Statistik og opfølgning 

Der er pr. 1. februar 2014 ialt 16 mentorer, som arbejder med de nye elever, der finder frem til 

ordningen. P.t. er der 7 elever som hver har fået tilknyttet to mentorer, idet vi fortsat tilknytter en 

mentor der er geografisk tæt på deres elever og også en racespecifik mentor såvidt dette er muligt. 

 

Der har også i 2013 været en nedgang i antallet af nye elever. Der er, som Mentorrådet ser det, en 

sammenhæng mellem nedgangen i antallet af stamtavler og antallet af nye opdrættere som vil benytte 

sig af mentorordningen. 

Tak til alle mentorer, både de aktive som har kontakt til elever og de som sidder  på bænken og venter 

på at der kommer nye elever til. 

Diplomopdrætteruddannelse 

Felis Danicas Diplomopdrætteruddannelse har været igennem den første runde af alle fire moduler, idet 

de to sidste blev gennemført i foråret 2013. Ialt er der 48 som har bestået eksamen til alle fire moduler 

og som derfor kan kalde sig diplomopdrættere. 

Alle moduler bliver afholdt både øst og vest for Storebælt, for at give så mange som muligt mulighed 

for at kunne tilmelde sig uddannelsen. 

I efteråret 2013 er de to første moduler i anden årgang blevet gennemført. Der er p.t. ialt 94 opdrættere 

som er i gang med uddannelsen og som har deltaget på mindst et modul.  

 

Eksamensformen med multiple choice spørgsmål har vist sig at være god. Vi har konstateret, at der til 

stort set alle moduler har været et par spørgsmål, som har kunnet misforstås. I forbindelse med 

retningen af eksamen er der blevet taget hensyn til dette og evt. fejl har ikke ligget deltagerne til last. 

Der foregår til stadighed et arbejde med at vurdere om eksamensspørgsmålene er i en kvalitet, som gør 

det muligt for deltagerne at kunne besvare dem. 

Når dette er sagt, så skal det siges, at vi fortsat vurderer, at der skal være en eksamen efter hvert modul. 

Diplomopdrættermærket skal ses som et udtryk for, at man ikke bare har været til stede i lokalet, men 

også har hørt efter og bevist at man har tilegnet sig viden. 

Det er en fast praksis efter hvert moduls eksamen, at vi beder kursisterne om at give os feedback. Det 

har fortrinsvis givet os positiv kritik fra deltagerne. Der hvor der har været anledning til det, har deres 

feedback medført at vi har foretaget ændringer til både undervisning og eksamensspørgsmål. 

 

I 2014 er modul 3 & 4, der afvikles både øst og vest for Storebælt i marts og april, helt udsolgt og der er 

oprettet ventelister, hvorfra vi vil tage folk ind, hvis der kommer afbud inden kursusdatoen. Vi skal til at 

planlægge datoer for modul 1 og 2 til efteråret 2014. 

Der har visse steder været kritik over at vi i første runde fik planlagt kursusdage på samme tid som en 

ikke-FIFe udstilling i Danmark. Vi planlægger først og fremmest datoerne ud fra, at vi ikke skal 

kollidere med udstillinger, der afholdes af de fire hovedklubber under Felis Danica, derefter forsøger vi 

at undgå weekender med andre udstillinger i Danmark og store udstillinger i vores nabolande. Endelig 

skal det selvfølgelig også være weekender hvor vores undervisere, især de eksterne som dyrlæge, jurist 

og genetikere, har mulighed for at være med. Det betyder selvfølgelig at udbuddet af datoer bliver 

forholdsvis begrænset, men det er de vilkår vi må leve med. 

Reklamebrochure for Mentorordningen 

I løbet af året har vi arbejdet med at få fremstillet en reklamebrochure for Mentorordningen, som 

hovedklubberne kan have liggende i deres info-stande på udstillingerne og udsende sammen med f.eks. 

stamtavler og stamnavnebeviser. 

Denne brochure er stort set færdig og har været forelagt FU i forbindelse med mødet med råd m.v. i 

januar 2014. 



Møder 

Mentorrådet har afholdt ganske få interne møder i 2013. Endvidere har Mentorrådet deltaget på FU’s 

møde med Avlsrådet, Mentorråd og Specialklubber i januar 2014. Mentorrådet har klaret det øvrige 

arbejde via e-mail. 

Vores eneste udgifter har været til transport og forplejning i forbindelse med møder. 

Plenarforsamlingen 2014 

På plenarforsamlingen 2014 er Pia Nyrup, Tine Jensen, Gurli Petersen, Tina Frederiksen og Lars 

Seifert-Thorsen på valg og alle ønsker at genopstille. 

 

Vi ser frem til at fortsætte arbejdet for vores opdrætterkolleger i det kommende år 

 

Lars Seifert-Thorsen 

Formand – Felis Danicas Mentorråd 


