Formandens beretning til generalforsamlingen 2016
Der findes et ”Årshjul”, som aktiviteterne i ”Foreningen for Gotlandske Pelsfår i Danmark”
gennemfører sine aktiviteter efter. Det er et forløb, som styres af den rytme, der naturligt er i et
fårehold. Et formål med foreningen er at medvirke til, at man i rytmen stræber efter at producere
bedre og bedre skindprodukter. Det kommer jeg tilbage til i forbindelse med, at avlskyndige og
lokale klubber inddrages i og i høj grad bidrager til foreningsaktiviteterne - og mange tak for det.
Foreningen skal også forholde sig til myndigheder og andre fåreorganisationer, det kan virke lidt
uoverskueligt. I skrivende stund er det f.eks. ikke muligt at få et klart billede af situationen omkring
”Dansk Fåreavl”, sidste nummer af ”Får” udkom i jan/feb 2016. Efterfølgende har ”Team
Fårerådgivning” udgivet et nyt magasin ”Nyt om Får”, der udkommer både elektronisk og i trykt
version, omtalt under "Nyt fra kontoret".
Beretningsåret har også været et ”paraplyår”, idet der nu er to paraplyorganisationer:
”Brancheforeningen Får og Geder” og ”Fællesorganisationen Får og Lam”, man med interesse for
fårehold og fåreavl, som forening eller som person kan tilslutte sig.
Generalforsamlingen 2015 gav bestyrelsen mandat til at indmelde ”Gotlænderforeningen” i
”Brancheforeningen Får og Geder”. Mange overvejelser og vurderinger førte frem til, at
bestyrelsen besluttede at foretage indmeldelse pr. 4. juli 2016. Beslutningen blev meddelt
formanden Per Ploug telefonisk efterfulgt af en skriftlig indmeldelse. Den fulde ordlyd af den
skriftlige indmeldelse bringes umiddelbart efter de øvrige dele af beretning for 2016.
Hen over året er der afholdt de faste bestyrelsesmøder. I januar med deltagelse af de avlskyndige.
Ved Træffet sidste år blev der informeret om begrundelse for de bedste dyrs placering efter de
øvrige dyr var trukket væk. Det gentager vi i år, da det fungerede rigtigt godt. I Elitlamm
sammenhæng er der en stabil dansk tilslutning med ca. 40 tilmeldte besætninger over den seneste
fireårsperiode. Ved at være tilmeldt får man mulighed for at have god oversigt over sin besætning,
f.eks. med information om slægtskabsforhold. Det er et godt værktøj f.eks. i forbindelse med køb af
avlsvædder. Der er dog ønsker om forbedringer: Der er fortsat ønske om at få sat resultaterne fra
landsbedømmelserne på de svenske stamtavler. Fra Elitlamm´s side meddeles det, at det kan lade
sig gøre, men at man for tiden ikke kan prioritere at foretage den tilpasning. Som bruger af
Elitlamm erfarer man, at der løbende sker ændringer i programmet - Gotlænderforeningens tilbud
om afholdelse af kurser i anvendelsen af programmet har ikke haft stor interesse. Det skyldes
måske, at der er god hjælp at hente ved at gå ind på "Elitlamm i Danmark", en hjemmeside, der redigeres af Anja Vogelsang og Jens Kjeldsen – Elitlamm.dk. På siden kan man klikke sig frem til
"Årets gang i Elitlamm" og til løsninger på opståede problemer. På det bestyrelsesmøde, der
afholdes med deltagelse fra klubberne, informeres der bl.a. om klubaktiviteter. Det giver inspiration
og mulighed for at hente erfaringer fra andre klubber. I flæng kan nævnes: Udskæringskurser,
pølseproduktion, erfa-dag om parasittryk og besætningsbesøg. I de fleste klubber gives i forbindelse
med indlevering af skind til garvning tilbud om hjælp til valg af garvetyper. Gotlænderskind garvet som pels-, plaid- eller måtteskind er stadig særdeles attraktive produkter - så det er
påskønnet, at der gives kyndig information ved skindindleveringen.

Gotlandske pelsfår har som i tidligere år været fremstillet på dyrskuer forskellige steder i landet.
Tak til de medlemmer som på den måde er med til at udbrede kendskab til vores race. Det kendskab
understøttes af, at Gotlænderforeningen donerer ærespræmier, i form plaider produceret af
gotlændergarn, til de store skuer.
Gotlænderbladet er en af foreningens meget vigtige informationsveje, hvor stof fra medlemmerne er
særligt velkomne. En anden er foreningens hjemmeside og nyhedsbreve. I løbet af beretningsåret er
der kommet fastere rammer for udsendelse af nyhedsbreve og hjemmesiden er strammet op.
Forslag til yderligere brug af udsendelse af nyhedsbreve er velkomne. Det samme gælder rubrikken:
køb og salg. Seneste anvendelse er udsendelse af lister over mønstringsruter, så interesserede kan få
mulighed for at finde frem til en besætning, hvor der foregår mønstring. Tak til alle der har bidraget
til disse aktiviteter.
Ved sidste års Træf havde foreningen besøg af Filip Ugrinovski fra Donia Skind, som gav en Power
Point præsentation med information om behandling af skind, specielt saltning. Billedserien er lagt
på hjemmesiden og kan findes under ”Information” - ”Faglige artikler” - ”Saltning af skind”. Filip
og den svenske landsdommer Katarina Fritjofsson tog tre gode skind fra den danske
skindkonkurrence med til Sverige, hvor skindene i forbindelse med Svensk Mesterskab, sammen
med svenske skind, blev bedømt til at være på højde med de bedste svenske skind.
Og så til sidst et REKLAMEINDSLAG:
Foreningens medlemmer arbejder på at opnå nogle gode avlsresultater - ved Landsbedømmelse og
Træf er det en konkurrence om at producere væddere med flotte glansfulde silkeagtige lokker.
Umiddelbart efter Træffet afholdes der auktion over de deltagende væddere. Populært sagt kan du
købe en del af dygtige Gotavleres arbejde - tænk over det.
Placering af vædderlam der deltog ved træffet 2015 kan findes på hjemmesiden gotlam.dk (ikke
længere, red.) hvor også auktionspriser fremgår. Der blev opnået en dansk auktionsrekord på 25.500
kr. ex. moms for en vædder, det ændrer ikke ved at man kan købe en rigtig god avlsvædder for en
langt mere overkommelig pris.
Beretningen kan kun rumme et udsnit af aktiviteter fra det forløbne år. Mange har været aktive og
har bidraget til aktiviteter i klubberne, i forbindelse med kursusaktiviteter, mønstring,
Landsbedømmelser, Træf, udarbejdelse af blad, skindindlevering og udlevering med mere. Tak for
indsatserne - de holder foreningen i gang.
Holger Philipsen
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