Årsberetning - Sundhedsudvalget

Året startede med et medlemsmøde som omhandlede racens sundhed.
Et fint fremmøde hvor der var plads til både informationer og diskussioner, dejligt at se at så mange
medlemmer havde tid og lyst til at afsætte en dag til at fokusere på racens sundhedsproblematikker.
Der blev diskuteret basis og basis + stambøger / PRA i alle udgaver samt ICT, og konklusionen fra de
fremmødte medlemmer, blev som det bliver fremsat senere på mødet, et ønske om ændring i
avlsrestriktionerne vedr. PRA.

Ved årets start havde de nuværende medlemmer valgt at trække sig fra SU så snart medlemsmødet var
gennemført, Annelise Johansen og Ulla Pedersen havde ikke længere tid til det frivillige arbejde der ligger i
opgaverne, RL vil gerne takke jer for jeres arbejde i udvalget.

Der stod vi så uden medlemmer i SU, og overvejede om udvalget skulle nedlægges eller startes op fra
bunden igen, RL har mere end rigeligt at se til, så skulle der stadig være fokus på sundhed i fremtiden måtte
der nye kræfter til udefra, over sommeren blev der søgt efter nye medlemmer som blev et helt nyt udvalg
bestående af:
Helle Palmø som til dagligt arbejder med genetik, dog valgte hun at forlade udvalget igen kort til efter pga.
manglende tid.
Annette Nygaard Sørensen som er opdrætter
May Brit Grosen, FagVSP ved Frijsenborg dyrlægerne som har speciale i reproduktion.
Og jeg selv fra RL
Vi kunne dog rigtig godt bruge en eller 2 medlemmer mere, gerne med en anden viden en de siddende
medlemmer, det kunne være en som arbejder med dyr i det civile liv eller en med mange års erfaring med
racen, vi er åbne 🙂

Løbende gennem året har der også været dialog med DKK vedr. ICT den samme som har kørt længe, vi vil
gerne høres og inddrages vedr. sygdommen, den dialog fortsætter ind i det kommende år.

På Sundhedsudvalgets vegne
Christina Petersen
Formand for Sundhedsudvalget

Planer for 2019

SU vil endnu engang kikke på intervallerne for øjenlysning, i 2017 fik vi afvist at have længere interval
mellem øjenlysninger, denne gang vil vi bruge en del ressourcer på at kikke statistik og se om det er muligt
at dokumentere at Goldens ikke er plaget af flere øjensygdomme end f.eks. Labrador, og hvis det er
tilfældet fremlægge det for DKK i håb om at kunne ændre intervallet i fremtiden.

Vi planlægger også fælles DNA dage på begge sider af vandet, så alle der ønsker at få dna testet deres
hunde for PRA1/PRA2/Prcd samt ICT for en pris på ca 1500,- inkl dyrlæge og rekvisitioner, så det ikke er
økonomien der afholder opdrættere og hanhundeejere fra at teste.
Laboklin - ca 950,Dyrlæge - ca 250,Rekvisitioner - 300,Hvis alt går vel bliver det på trippel arrangementerne i juni måned.

Den danske dyrlægeforening forsker pt i fordele/konsekvenser i neutralisering af hunde, så snart der
forligger et officielt skriv omkring resultaterne vil vi informere alle omkring det, det forventes at kunne
komme på hjemmesiden i løbet af det første halve år af 2019.

Hvis der er nogle medlemmer der ønsker at vi tager nogle emner op i SU, eller har tid og kompetencer at
byde ind med, er i meget velkommen til at skrive til os.

