Årsberetning for Felis Danicas Avlsråd 2015
FIFes krav og Felis Danicas pålæg
Som følge af FIFes krav om test-programmer for relevante helbredsproblemer, og Felis Danicas pålæg til
Avlsrådet om at få sådanne racespecifikke avlsanbefalinger på plads, har avlsrådet i det forgangne år arbejdet
på dette på to fronter. Dels har vi fortsat vores møder med specialklubberne for at indhente deres viden om
egen races helbredstilstand og ønsker om evt. testprogrammer, og dels har vi arbejdet på et sæt generelle
avlsanbefalinger, som baserer sig på FIFes og Felis Danicas politikker på området.
Vi forventer, at vi i det kommende år vil kunne publicere de generelle anbefalinger på Felis Danicas website.
De racespecifikke anbefalinger forventer vi også at publicere, og vi anbefaler, at specialklubberne laver links
til Felis Danicas website i stedet for at publicere deres egne anbefalinger på deres eget website, da vi på den
måde kan undgå risikoen for, at der kommer til at stå forskellige formuleringer på de forskellige websites.
Det står selvfølgelig specialklubberne frit for at tilføje yderlige forklaringer til de racespecifikke
anbefalinger.

2015: Årets gang
I 2015 har vi afholdt møder med 4 specialklubber om helbredsmæssige udfordringer i avlen og
avlsanbefalinger, som er specifikke for den enkelte race, og vi mangler endnu nogle klubber, som vi vil
mødes med i det kommende år.
I 2015 har vi holdt møder med Norsk Skovkattering, Russian Blue-klubben, Klubben for den Hellige Birma
og Dansk Ocicat klub. Alle møder var konstruktive og avlsrådet stillede med minimum 2 deltagere til alle
møder efter princippet fra sundhedssektoren, at flere ører hører bedre, så vi dermed kan minimere risikoen
for misforståelser.
Der har været det samme antal sager i 2015 som i 2014, nemlig 8. De 8 sager har fordelt sig som følger:



2 avlsprogrammer med udkrydsning til anden race.
6 sager om fremstilling af kat i klasse 13b

Behandlingstiderne har varieret fra 1 dag til 20 dage, med et gennemsnit på 8 dage.
Vi bestræber os på at holde sagsbehandlingstiderne så lave som muligt. En gennemsnitstid på 8 dage må
siges at være flot, og en længste behandlingstid på 20 dage er også indenfor, hvad man kan forlange, når man
tager i betragtning, at der er tale om frivilligt arbejde, som altid må vige for arbejde, sygdom og
familieforpligtelser.
Avlsrådets kontaktperson modtager mange henvendelser om rådgivning i årets løb. De handler om alt mellem
himmel og jord, som kan have berøring med avlsrådets arbejdsområde. I 2015 har der været ca. 30
forespørgsler via mail, som stort set alle er blevet klaret af avlsrådets kontaktperson, Marianne SeifertThorsen. Herunderer 20 import- og 2 eksportrelaterede spørgsmål. Derudover en del sundhedsspørgsmål,
som f.eks. Maine Coon og HCM, manglende tårekanal på Maine Coon, manglende tæer hos Maine Coon,

Hellig Birma med Felin AIDS, navlebrok hos Burmeser, nystagmus hos Hellig Birma og Ragdoll, PRA hos
Siameser/Orientalsk Korthår/Peterbald og muligheden samt politik for inseminering med frossen sæd.

Avlsrådets sammensætning og arbejdsgang
Vi er så heldige, at vi i det siddende avlsråd har en fantastisk sammensætning af kompetente folk, som
repræsenterer et bredt udvalg af racer og viden om genetik og love og regler, og som også har en rimeligt god
geografisk fordeling.
Vi arbejder mest sammen via e-mail og netbaseret værktøj, og har for vane at holde mødeaktiviteten nede på
så lavt et niveau som muligt af hensyn til udgiftsniveauet. Men vi mødes dog altid minimum én gang om året
for at lægge slagplan for det kommende år. Vore møder foregår altid i en venskabelig ånd, hvor samarbejdet
til fælles bedste for racekattes sundhed og gode ry er i højsædet. Vi har et rigtig godt samarbejde på tværs af
geografi og racer baseret på en stærk gensidig respekt.
Derfor har de af os, som er på valg i år også alle valgt at genopstille.
Vi håber derfor, at vi fremover kan fortsætte vores indsats med at hjælpe og støtte opdrættere og klubber til
fordel for vore katte, uanset race

