
   

Kommissorium for Avlsudvalget for  

Foreningen for gotlandske pelsfår i Danmark 

 

Navn på 

personer i 

udvalg 

Landsdommere i pels: Ib Hangaard Hansen, Eva Langkjær, 

Mette Stener Hoe 

Kropsrepræsentant: Jerry Salling Bækgaard 

Formål Udvikle og vedligeholde avlen af gotlandske pelsfår i DK, 

herunder sørge for at opdatere den danske racebeskrivelse. 

 

Beskrivelse af 

udvalgets 

opgaver 

Udvalget er ansvarlig for: 

 Uddannelse af nye gårdmønstrere. Bestyrelsen har 

ansvaret for rekruttering af aspiranter.  

 Planlægning og afholdelse af koordineringsmøder 

 Sikre information til bestyrelsen/ruteplanlæggeree. 

Fremsende opdateret liste over gårdmønstrere og 

aspiranter forud for ruteplanlægningen, samt informere 

efter koordineringsmødet hvis der er mønstrer som ikke 

har deltaget i koordineringsmødet i mere end 2 år. 

 Sikre relevant information og materiale til 

gårdmønstrere, herunder information i forhold til 

afregning i overensstemmelse med aftale med 

bestyrelsen 

 Bistå ruteplanlæggerne med information om praktiske 

oplysninger 

 Ansvarlig for fastsættelse af datoer for landbedømmelser 

og mønstringsuger, hvilket rettidigt refereres til 

bestyrelsen, som har ansvaret for videreformidling til 

webmaster og medlemmer. 

 Ansvarlig for at lave aftaler med svenske rigsdommere 

om dommerhverv til Landsbedømmelse og Træf, samt 

fastsættelse af danske landsdommere til både 

Landsbedømmelse og Træf. 

 

 Udarbejdelse og vedligeholdelse af Dansk Manual for 

bedømmelser ved Gårdmønstringer, Landsbedømmelser 

og Træf  

 Ansvarlig for definition af den danske racestandard samt 
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distribution af denne til Dansk Fåreavl, herunder 

opdatering af kåringsskema 

 Kan sende repræsentant til raceudvalgsmøde under 

Dansk Fåreavl 

 

Medlemmer af 

udvalget 

Udvalget består af 3-5 medlemmer. Herunder; mindst 3 

repræsentanter som er uddannet landsdommere for 

pelsbedømmelse samt mindst 1 kropsrepræsentant med 

relevant uddannelsesniveau (dyrskuedommer, 

dyrskuedommeraspirant, kåringsdommer).  

Ved behov for udskiftning og/eller supplering indstiller udvalget 

nye medlemmer som godkendes af bestyrelsen.  

Økonomi Udvalget har følgende midler til rådighed: Kørselsgodtgørelse 

ifbm. Med mødeaktivitet i avlsudvalget, samt ved aktivitet ifbm. 

Uddannelse. 

Samkørsel tilstræbes. 

Reference Besluttet på generalforsamlingen  ved årets Træf 2021.  

Hvem refererer 

udvalget til? 

Udvalget refererer til bestyrelsen løbende ved behov, deltager i 

bestyrelsesmødet i januar og aflægger årsberetning på 

generalforsamlingen ved årets Træf. 

Slutdato Udvalget arbejder indtil foreningens generalforsamling beslutter 

andet.  

Dato for 

revurdering 

 

Hvert 3. år eller ved behov. Næste gang ultimo 2024 

 


