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Ad. 6. 

Forslag F1, F2, F3, F4. 

 

F1.  

Forslag til ændring af avlsrestriktioner ved DKK.  

Forslagsstiller sundhedsudvalget og bestyrelsen.  

(Her skal der stemmes om , om bestyrelsen skal gå videre til DKK for at forhandle disse nye 

avlsrestriktioner.) 

 

Nuværende Avlsrestriktion  

Hvalpe kan ikke registreres i DKK, medmindre begge forældre før parring er undersøgt af et 

medlem af Den Danske Dyrlægeforenings øjenpanel eller anden af DKK godkendt øjendyrlæge for 

CEA. Det optimale tidspunkt for undersøgelse er i hvalpens 7.- 9. leveuge. Attestation for CEA 

gælder for livstid. 

BEMÆRK: Denne restriktion er indført den 1. januar 2011 og gælder for alle hunde i racen. 

Restriktionen er tidsbegrænset foreløbig og genforhandles med specialklubben efter 5 år. 

Restriktionen er forlænget med yderligere 5 år fra 1. januar 2019 og er dermed gældende til 

31.12.2023. 

Farveavl: To Shetland Sheepdogs med farven blue merle må ikke parres sammen. En Shetland 

sheepdog med farven blue merle må ikke parres med en zobel. 



Det skal på behørig vis dokumenteres, at faderen til et hvalpekuld har normale testikler på normal 

plads. 

Forslag til ny avlsrestriktion 

Hvalpe kan ikke registreres i DKK, medmindre begge forældre før parring er undersøgt af et 

medlem af Den Danske Dyrlægeforenings øjenpanel eller anden af DKK godkendt øjendyrlæge for 

CEA. Det optimale tidspunkt for undersøgelse for CEA/CRD er i hvalpens 7.- 9. leveuge og for 

CEA/COLOBOM efter 12 måneders alder. Øjenlysningen er derfor først gældende, når den er 

foretaget efter hunden er 12 måneder gammel. Hvis der en gang er påvist CEA gælder diagnosen 

for livstid. 

BEMÆRK: Denne restriktion er indført den 1. januar 2021 og gælder for alle hunde i racen. 

 

Farveavl: To Shetland Sheepdogs med farven blue merle må ikke parres sammen. En Shetland 

sheepdog med farven blue merle må ikke parres med en zobel. 

Det skal på behørig vis dokumenteres, at faderen til et hvalpekuld har normale testikler på normal 

plads. 

Begrundelse 

Vi har lyttet til de kommentarer der kom ved sidste GF, hvor vi drøftede det faktum, at de 

eksisterende avlsrestriktioner ikke stiller krav om at de voksne hunde skal øjenlyses inden avl. I 

princippet kan en voksen sheltie p.t. indgå i avl udelukkende på baggrund af en hvalpeøjenlysning. 

 

Sundhedsudvalget har gravet sig ned i statistikkerne  over øjensygdomme m.h.p. at få klarlagt, hvor 

mange hvalpe der øjenlyses frie og hvor mange af dem der senere i voksenalder får diagnosen 

CEA/Colobom. Og om det på den baggrund vil være relevant  at få ændret nuværende 

avlsrestriktion. 

Vi har fundet ud af, at der i perioden 2007 – 2018 var 21 sheltier som først fik diagnosen i 

voksenalderen. Og det er meget vigtigt at få den rigtige diagnose, eftersom øjendyrlægerne fraråder 

al avl med hunde der har CEA/colobom. Øjendyrlægerne erkender, at ikke alle colobomer findes 

ved øjenlysning i hvalpealderen, colobomerne kan være små og svære at identificere.  

 

På den baggrund mener vi, at det er relevant med en ny restriktion, for at vi kan sikre os bedst 

muligt imod avl på de hunde der har CEA/colobom.  

 

Nedenstående er hvad øjendyrlæge Claus Bundgaard Nielsen skrev til Sheltiebladet vedr. Colobom 

allerede i September 2006, hvilket bare bekræfter, at det vil være en god ide at stramme op og 

kræve øjenlysning efter 12 mdr.s alder: 

 
• Colobom: En mangelfuld udvikling i synsnerven. Herved kan der opstå alvorlige følger, bl.a. 

blødning i øjet og nethindeløsning og begge dele fører til blindhed. Ved øjenlysninger af hvalpe 

kan colobom sædvanligvis påvises, men der er dog enkelte eksempler på, både fra Danmark og 

udlandet, at colobom først bliver synlig på et senere tidspunkt. Hvis et colobom først er påvist, 

forsvinder det ikke igen.  
• Derfor anbefales en supplerende øjenundersøgelse efter det fyldte 1 år af ”frie” individer, inden 

hunden tages i avl, hvor der naturligvis også undersøges  for andre arvelige øjensygdomme, bl.a. 

PRA.  

       Arveligheden af colobom kendes ikke, Svenske undersøgelser hos Collie tyder   

       på at flere gener kan være involveret. Sygdommen kan ikke direkte påvises                                 

       ved en gentest. 

       Forekomsten af colobom vurderes til at optræde hos ca. 5 % hos danske Shelties. 

 



Desuden ønsker vi linien ”Attestation for CEA gælder for livstid” fjernet/omformuleret, idet 

virkeligheden har vist, at en friattest som hvalp ikke automatisk er ensbetydende med en friattest 

som voksen sheltie. 

 

F2.  
 

Forslag til ændring af avlsanbefalinger ved DKK.  

Forslagsstiller sundhedsudvalget og bestyrelsen.  

(Her skal der stemmes om , om bestyrelsen skal gå videre til DKK for at forhandle disse nye 

avlsanbefalinger). 

 

Nuværende Avlsanbefalinger 

For at få påtegningen ”Denne hund er avlet efter Dansk Shetland Sheepdog Klub’s og DKK’s 

avlsanbefalinger” på stambogen skal følgende være opfyldt: 

 

1. Begge forældredyr skal før parring være øjenundersøgt af et medlem af Den Danske 

Dyrlægeforenings øjenpanel eller anden af DKK godkendt øjendyrlæge og fundet fri for tegn på 

PRA. Undersøgelsen kan tidligst foretages når hunden er 12 måneder gammel. Forældredyr, der 

ønskes anvendt i avl efter de er fyldt 5 år, skal være øjenundersøgt igen inden parring. Er hunden 

øjenundersøgt indenfor de sidste 12 mdr. før 5 års dagen, er dette dog tilstrækkeligt. 

 

2. Mindst ét af forældredyrene skal før parring være registreret fri for CEA i DKK ved øjenlysning. 

Hvis der udover øjenlysningsresultatet også er registreret en DNA status for CEA på hunden, skal 

den også være fri.   

 

3. Begge forældre skal før parring være præmieret på en FCI/DKK anerkendt udstilling med mindst 

Very Good.* 

* Frem til den 13. maj 2015 var det muligt at erstatte en udstillingspræmiering på mindst Very 

Good med dokumentation for at hunden opfyldte racens idealmål (37 cm. for hanner og 35,5 cm. 

for tæver +/- 2,5 cm.). Måling skulle være foretaget af en autoriseret eksteriørdommer og registreret 

hos DKK. 

Parringer der er foretaget efter den 13. maj 2015, men hvor det ene eller begge forældredyr er blevet 

godkendt ved en måling foretaget før den 13. maj 2015, opfylder stadig avlsanbefalingernes punkt 

3. 

Forslag til nye avlsanbefalinger 

For at få påtegningen ”Denne hund er avlet efter Dansk Shetland Sheepdog Klub’s og DKK’s 

avlsanbefalinger” på stambogen skal følgende være opfyldt: 

 

1. Begge forældredyr skal før parring være øjenundersøgt af et medlem af Den 

Danske Dyrlægeforenings øjenpanel eller anden af DKK godkendt øjendyrlæge 

og fundet fri for tegn på PRA og Sheltieretinopati (SPR). Undersøgelsen kan 

tidligst foretages når hunden er 12 måneder gammel. Forældredyr, der ønskes 

anvendt i avl efter de er fyldt 5 år, skal være øjenundersøgt igen inden parring. Er 

hunden øjenundersøgt indenfor de sidste 12 mdr. før 5 års dagen, er dette dog 

tilstrækkeligt. 

 

2. Mindst ét af forældredyrene skal før parring være registreret fri for CEA i DKK ved 

øjenlysning. Hvis der udover øjenlysningsresultatet også er registreret en DNA status for CEA 

på hunden, skal denne også være fri.                                                                 

 



Forældredyr med udtalt CEA/CRD og CEA/Colobom, må ikke anvendes i avl.                                                            

(Ikrafttrædelse 1. Januar 2021) 

      

3. Uændret. 

 

Begrundelse 

1. Vi ønsker Sheltieretinopati  omfattet af avlsanbefalingerne, fordi der er diagnosticeret flere 

sheltier med denne øjensygdom. Det er en øjensygdom, der er arvelig og helt særlig for 

Shetland Sheepdog. Det man tidligere mente var PRA, har vist sig i mange tilfælde at være SPR 

og på linie med PRA er der også hér visse avlshensyn at tage, selvom øjendyrlægernes 

anbefalinger er lidt anderledes for Retinopati end for PRA. Øjendyrlægernes avlsanbefalinger 

ser således ud for racen: 

 

For hund med PRA: en hund med PRA, dens forældre og søskende skal ikke anvendes i avl. 

For hund med Sheltieretinopati: en hund med sheltieretinopati skal ikke bruges i avl. Forældre, 

afkom, helsøskende og halvsøskende kan bruges i avl, men må have gyldig øjenlysningsattest, der 

ikke er ældre end 12 mdr. ved parring. 

 

2. Avlsanbefalingen vedr. CEA/CRD & CEA/Colobom strammes op, så de følger øjendyrlægernes 

anbefalinger for avl. Uden denne opstramning vil det stadig være muligt at avle på sheltier med 

udtalt CEA/CRD og CEA/Colobom og få en stamtavle påtrykt ”denne hund er avlet efter Dansk 

Shetland Sheepdog Klubs og DKK’s avlsanbefalinger,” og det mener vi ikke DSSK kan stå inde 

for. (Vi gør opmærksom på: i 2019 blev en sheltie med colobom anvendt i avl) 

Avlsanbefalingen skal også ses i sammenhæng med vores ønske om ny avlsrestriktion, idet 

anbefalingen vil medvirke til, at hunde der får status udtalt CEA/CRD samt CEA/Colobom ikke 

kommer til at indgå i avl.  

 
Kilde: Dansk Selskab for Veterinær Ophthalmologi: ”Collie Eye Anomali (CEA)”(2018): 

”Hunde med CRD bør kun parres med dyr, der ikke er afficerede.  

Hunde med colobom eller sekundære symptomer (nethindeløsning eller blødning) bør ikke anvendes i avl. 

Ved avl med hunde med CRD bør man tilstræbe avl på individer, der kun har sygdommen i let grad”.  
 

F3. Forslagsstiller Ernst Holmgren 

Ændring af love 

 

Nuværende tekst 
  

§ 9. BESTYRELSE OG REVISION 

Stk 6 : I tilfælde af stemmelighed ved valg, hvor en afgørelse er nødvendig, afholder dirigenten på 

generalforsamlingen lodtrækning mellem de kandidater, der har lige mange stemmer. 
  

Forslags ændring 
  

§ 9. BESTYRELSE OG REVISION 

Stk 6 : I tilfælde af stemmelighed ved valg, hvor en afgørelse er nødvendig, afholder dirigenten på 

generalforsamlingen lodtrækning mellem de kandidater, der har lige mange stemmer. 
Hvis den ene kandidater ikke er tilstede på generalforsamlingen , undlades lodtrækningen og den kandidat der 

er tilstede vælges  

  

 

Begrundelse .  

Vi har før været i den situation , og hvis man ikke møder op til generalforsamling nå man er på 

valg, vil det være mest fair at pladsen går til den der er mødt op 

 



F4. Forslagsstiller Birgit Knudsen 

Støtte til udstilling for nye hvalpekøbere 

Jeg har med stor interesse læst lederen i seneste SB, og som gammelt medlem af klubben -  både 

den nuværende og før denne: DCSK  -  har jeg naturligvis også bemærket nedgangen i deltagere på 

vores klubudstillinger de senere  år. 

Jeg har altid interesseret mig for racens type og sundhed, og dermed også udstilling …(er og bliver 

udstiller) 

Mulige  årsager til nedgangen i deltagerantallet på vores udstillinger vil jeg ikke komme med noget 

bud på, men derimod komme med et forslag: 

For mange år siden fik vi vedtaget/indført den mulighed at vi som opdrættere kunne indmelde vores 

hvalpekøbere i klubben for halv kontingent pris….det fungerer vist fint ! 

 

Kunne man  ikke forestille sig at vi opdrættere solgte vores hvalpe med  adgang til deltagelse i 2  

udstillinger, forstået på den måde at køber kan deltage i baby-/hvalpeklasse med sin hund  1 gang, 

og senere endnu 1 gang i jun. kl. eller ældre, hvorefter vi så kan håbe på at de har fået ”blod på 

tanden” og lyst til at komme igen.  

 

Det er selvfølgelig  et krav at det skal være en klub udstilling 

Ud fra nuværende gebyrer vil der være tale om en rabat til køber på kr. 675,00 – en rabat som kun 

udløses ved tilmelding, som opdrætteren af praktiske grunde skal sørge for. 

Og så til spørgsmålet: 

 

Kan/vil klubben yde et  tilskud til dette ? 

Venlig hilsen 

Birgit V. Knudsen 

Kennel ”Danbrets” 

 

 

F5 

Forslagsstiller Anne Birch og Catrine Møller 

Forslag til generalforsamlingen i DSSK, 28. marts 2020 

Indførelse af gave til sheltier, der opnår championat i eksteriør, LP, agility, rally, spor, HTM 

og freestyle. 

Tidligere har sheltier, der har opnået championat i en af de discipliner, der kan udløse championat, 

fået en gave med en championatinskription til evig arv og eje. Denne gave blev sløjfet i efteråret 

2018 og erstattet af et diplom – i hvert fald i følge referat fra bestyrelsesmødet, hvor det blev 

besluttet. 

Den ene af forslagsstillerne har på sheltien Buddy (Sobelkustens Shadow of The Night), opnået 4 

championater siden, men har ikke modtaget noget diplom fra DSSK, på trods af at resultaterne er 

sendt ind til klubben og har været bragt i Sheltiebladet. 

Til gengæld bliver sheltier, der placerer sig blandt de bedste 4 i konkurrencen om årets hund nu 

hædret med meget store og flotte rosetter, og de omtales ligeledes med billede i Sheltiebladet. Alle, 

der har indsendt resultat, får diplom, uanset om de har placeret sig blandt de bedste 4. 

Et championat udløser ”kun” en helsides annonce i Sheltiebladet og tilsyneladende ikke det diplom, 

som er besluttet. 

Vi mener, at det er uendelig meget vanskeligere og flottere at opnå et championat, end det er at 

placere sig blandt de bedste i konkurrencen om årets hund. 

Konkurrencen om årets hund er i rally, LP, HTM, Freestyle og HTMF delt op i de enkelte klasser, 

og man kan derfor i princippet blive placeret eller vinde flere gange med samme hund i den samme 

disciplin i konkurrencen om årets hund. 

Et championat er derimod noget, man kun vinder én gang, og det er ligesom slutmålet for de fleste, 

der ikke satser på en landsholdsplads.  



Hvis hundens championat er opnået på en prøve uden for DSSK-regi, er der muligvis en 

championatgave eller roset fra arrangerende klub, men intet fra DSSK. 

I DSSK’s konkurrence om årets sheltie gælder følgende: 

I spor kan man f.eks. nøjes med at indsende 1 resultat, og man kan derfor i princippet blive årets 

sporsheltie efter kun 1 prøve, hvis det er gået godt. I år er der 3 hunde, der deler 1. pladsen i 

schweiss. De har alle fået en 1. pr. i anlægsklassen på 400 m/3 timer, og har kun indsendt dette ene 

resultat i schweiss. 

For at blive kaninslæbs- eller schweisschampion, skal man efter 1. pr. på 400 m (kanin) og 400 m/3 

timer (schweiss) også have en 1. pr. på følgende 3 prøver i kaninslæb: 1000 m, sværhedsgrad 1, 

1000 m, sværhedsgrad 2 og 1000 m, sværhedsgrad 3 ved to forskellige dommere. I schweiss: 1. pr. 

på følgende sportyper: 400 m/20 timer, 1000 m/20 timer. 

I LP kan man f.eks. nøjes med at sende 2 resultater ind, og man kan derfor i princippet blive årets 

LP1 sheltie efter kun 2 prøver, hvis det er gået godt. Ligeledes kan man i princippet også blive årets 

LP2 og LP3 sheltie med samme hund. 

En titel som DKLPCH kræver en 1. pr. i hhv. LP1 og LP2, samt 3 x 1. præmie i LP3. 

 

Vi ønsker derfor gaven fra DSSK til et championat genindført for at hædre de hunde, der er 

gået hele vejen. 

Forslagsstillere:  

Anne Birch og Catrine Møller 

 

Ad. 7.  

 

På valg til bestyrelsen er:  

Erik Stienenbos (modtager genvalg) 

Tine Wiberg Rasmussen (modtager genvalg) 

Katja Knoth (modtager ikke genvalg) 

 

Bestyrelsens forslag til kandidater til bestyrelsen: 

Erik Stienenbos 

Tine Wiberg Rasmussen 

Ernst Holmgren  

 

Præsentation af Kandidater: 

 

Jeg hedder Erik Stienenbos. Jeg er 49 år, gift og har en datter på 16 år. Jeg er hollænder og kom 

til Danmark i 1998, for at slå mig ned sammen med min nuværende kone, Anja. Vi har boet i 

Kolding siden 2006.  

Jeg er lagerchef/logistik chef for et firma i Kolding samt et firma i Hammel og står for ledelsen af 6 

medarbejdere. Igennem de sidste 20 år har jeg brugt meget af min tid på foreningsarbejde. Jeg har 

været bestyrelsesmedlem i en grundejerforening, spejderlejrs koordinator ved Det Danske 

Spejderkorps.  

Vi fik vores første sheltie for ca.8 år siden. Herefter gik det stærkt og i dag har jeg sammen med 

Anja opdræt af shetland sheepdog med kennelmærket: Kennel Sheltie4you. Kennelens første kuld 

blev født i 2014. Jeg ønsker at bl.a. at have fokus på sundhed og etisk korrekt avl samt at DSSK er 

en forening for alle, både den familie med familiehunden og den familie med elitehunden. 

Det er vigtigt for mig at sheltien forbliver at være en sund race, til glæde for mange i fremtiden. Jeg 

ved jo hvor berigende det er at leve sammen med en sheltie/sheltier og jeg har med vores første 

sheltie erfaret, hvor ondt det gør, når man står med en ung sheltie, som har en arvelig lidelse. 

Det er også vigtigt for mig at vi som forening vokser med i tiden. Vi lever i 2020 og der er mange 

ting der har ændret sig siden DSSK startede. Som forening skal vi agere overfor de ting der bliver 

tilbud i landet og se om sheltien kan være med i det. 



Jeg håber, med min erfaring dels som leder og dels med foreningsarbejde, at jeg kan være med til at 

skabe og fastholde et sammenhold i klubben og blandt klubbens medlemmer. Jeg er konsekvent og 

ærlig. Jeg lægger stor vægt på åbenhed og dialog. En klub fungerer ikke, hvis der ikke er et 

fælleskab, men heller ikke uden lederskab.  

 

Jeg hedder Tine Wiberg Rasmussen, er 58 år ,gift og har 2 voksne børn som er fløjet fra reden, 

og jeg bor i Nordsjælland.  Jeg fik min første Sheltie i 1981, det er blevet til 6 i løbet af årene. Jeg 

har været til rigtig mange lydighedsprøver i løbet af årene, løbet agility med en enkelt, og udstillet 

lidt, LP har været min foretrukne sport, men nu prøver jeg kræfter med spor og hyrdning.  Jeg 

sætter stor pris på fysisk og mentalt sunde, smukke, og praktiske hunde, som skal fungerer som 

familiehunde i hverdagen, og jeg vil arbejder  for øget information og vejledning til medlemmerne 

omkring sundhed og avl. Jeg har siddet I bestyrelsen i 4 år, Jeg arbejder stadig for øget 

opmærksomhed inden for alle aktiviteter som kan være stimulerende for at man arbejder med sin 

hund, både i konkurrence og til glæde for hunden i hverdagen. Jeg arbejder for oprettelse af nye 

aktiviteter og udbredelse I flere områder. Jeg har startet hyrde dagene og arbejder stadig på at 

udvikle tilbuddet. Jeg vil medvirke til godt samarbejde i klubben. 

Mvh. Tine Wiberg Rasmussen  

 

Jeg hedder Ernst Holmgren, er 48 år, er gift og har 3 børn, og bor lidt udenfor Herlufmagle ved 

Næstved 

Vi har haft kennel siden 2010 og fik vores første sheltie i 2009, og det er nu blevet til 5 stk. 

Jeg har igennem de sidste 18 år, været aktiv leder hos KFUM spejderne i Sædder, og har i den 

forbindelse også afholdt en del kurser for spejder. 

Til dagligt arbejder jeg med alle former for elektronisk sikring, i form af brandanlæg, tyverialarmer, 

video overvågning, adgangskontrol  mm. 

Jeg har efter hånden haft en del med udstillingerne at gøre øst for Store bælt, og det har været 

spændende og lærerigt. Jeg har også tidligere siddet i bestyrelsen i DSSK 

Jeg vil i klubben arbejde for at Sheltien, forbliver en sund og dejlig hund. 

Samt et konstruktivt og givende samarbejde mellem bestyrelsen, udvalg og medlemmer  

Mvh. 

Ernst Holmgren 

  

 

Kandidater til valg af Revisor: 

Revisor Christina Kjærsgaard (modtager ikke genvalg) 

Bestyrelsens forslag til kandidat som revisor: 

Lillian Gaarsmann Rehder 

 

Præsentation: 

 

Jeg hedder Lillian, er 54 år, bor i Hadsund, arbejder delvist som bogholder i en smadevirksomhed 

(ca 20 timer ugentligt). Har egen virksomhed resten af tiden, også som bogholder for 7 

virksomheder af forskellig størrelse. Jeg er ret ny inden for sheltie-verdenen. Og også udstillings-

verdenen. Men jeg synes det er virkelig sjovt og givende at være med. Jeg er den heldige ejer af 2 

blue merle drenge: Cosmo 14 måneder og Atlas 5 måneder. Et par skønne drenge. Førhen har mine 

hunde været store. Men da den sidste måtte give op ville jeg prøve noget nyt, og jeg er faldet 

fuldstændig for sheltien.    

 

Da der ikke er flere Kandidater til bestyrelsen og revision end der skal vælges, er vedkommende 

valgt uden afstemning.  

 

Der skal vælges suppleanter til bestyrelsen og revision.  


