Nu startar Avelskommittén – AK – sin vägning och mätning på
klubbens egna utställningar under 2020.
Det kommer att gå till på följande vis:
I ringen kommer hundarna att mätas av domaren som dömer för dagen.
Resultatet kommer att föras in på en separat lista som finns hos skrivande
ringsekreterare.
Där skrivs endast hundens katalognummer, hane eller tik, samt höjden på
hunden in.
AK – eller någon av AK utsedd representant – finns på plats med en våg.
Vi har köpt in en veterinärvåg, som är 60x90 cm, som vi förser med en
gummimatta så det ska inte vara någon risk att hunden halkar eller tycker
att den är för smal eller för liten.
Någon gång under dagen – när man själv känner att det är lämpligt – kommer
man med sin hund och nummerlapp, det katalognummer man har för dagen,
till AK och får sin hund vägd.
Vi kommer, när dagen är över, att föra in vikten på hunden bredvid hundens
höjd. Därefter kommer vi att klippa bort kolumnen med katalognumret.
Detta för att det ska bli så anonymt som möjligt.
Anledningen till att vi använder oss av hundens katalognummer är att det
förenklar det hela.
Då kan ringsekreteraren lätt föra sin lista och vi använder oss av samma
nummer när vi väger.
När året är slut, och vi ska presentera det hela, kommer det endast att
presenteras som hanar respektive tikar och vi kommer inte att redovisa mer
än det. Inte vilken utställning det gäller etc.
Vi hoppas nu att ni alla inser hur värdefullt det är att ni hjälper oss med
det här.
Om ni har med er någon hund på utställningen, som är utom tävlan, är ni
välkomna att väga och mäta den också.
I så fall kommer vi i AK att mäta den hunden, och inte domaren, men det är
ett välkommet bidrag ändå. Vi kommer då att notera att dessa hundar är
mätta av AK och redovisa det separat.
Ju större underlag vi har desto bättre är det när vi ska göra materialet till
kommande domarkonferens och utbilda de domare som dömer vår ras de
kommande 10 åren.
Stort tack på förhand!
Avelskommittén

