Hvis du har lyst til at komme i gang med at få dine får racegodkendt og race fordelt så skal
du gøre og være opmærksom på følgende:
Planlægning/forberedelse:
1. Fårene skal stå med 5 mdrs uld når de bliver gennemgået. Det vil sige, at det er en
god ide at få klippet fårene, så det passer med når lammene er 5 mdr gamle. På den
måde kan både får og lam gennemgås samme dag. Så du skal planlægge din næste
klipning efter, hvornår din læmmesæson er overstået.
For at få de bedste bedømmelser skal det altså være i september oktober, at dyrene
skal gennemgås, da de her har den bedste uld efter en hel sæson uden for.
2. Du skal have styr på din dyreliste, hvor der står, hvor mange får, væddere og lam,
der er i besætningen samt hvornår de er født. Hvis muligt også gerne, hvem
lammene er efter - hvis man er med i den frivillige registrering printer du bare en
opdateret dyreliste ud fra webdyr.
3. Du tilmelder din besætning til racegodkendelse inde på hjemmesiden. Her skal vi
vide, hvornår sidste lam er født, sundhedsstatus og gerne antal dyr, der skal
godkendes. Du sender en kopi af din dyreliste sammen med tilmeldingen. Hvis
antallet af dyr på listen fraviger antallet af tilmeldte dyr skal du skrive, hvorfor fårene
ikke skal godkendes. Det er som hovedregel alle dyr, der kan indgå i avlen, som skal
godkendes. Har du stamtavler på dine dyr skal disse også sendes ind til foreningen1
4. Overfør penge pr antal tilmeldte dyr og send dyrelisten og stamtavler pr mail. Husk at
følge beskrivelse på tilmeldingen inde på “tilmeld dyr til Racegodkendelse”
Så er du tilmeldt og vi vil så snart vi har fået tilmeldingerne ind planlægge en rute,
som kommer forbi dig.

Hvad sker der på dagen og hvad skal være på plads inden:
1. Når racegodkendelsesdommerne kommer ud i så mange besætninger er sundhed og
sikkerhed for alle parter super vigtigt. Så hvis der er tegn på off eller andre
smitsomme sygdomme i din besætning - skal du selvfølgelig ringe og aflyse besøget.
2. Når racegodkendelsesdommerne ankommer skal fårene være fanget samme og
være tørre. Det er umuligt at se på uld, der er våd. Det kan sagtens foregå udenfor,
men så skal der være et sted med en plan flade (så man kan se ben, koder og
klove) uden højt græs eller lign. Dyrene skal have øremærker og selvfølgelig være
raske.
3. Racegodkendelsesdommerne tager forholdsregler ved at påføre sig heldragter og
muffer til støvlerne - så der ikke spredes sygdomme mellem besætningerne - i
corona tid er det selvfølgelig også ansigtsmasker. Så de går ikke direkte ind i stalden
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Dyrene får slettet deres aner ved overflytning, men foreningen beholder alle stamtavler så man kan
altid finde aneoplysninger på dyr som er flyttet.

eller på folden uden sikkerhedsudstyr, men hilser på og tager en snak om
besætningen. Her er det en god ide at fortælle, hvis der er en aggressiv vædder eller
andet som de skal være opmærksomme på ved gennemgang.
4. Så går arbejdet i gang. Hvis fårene ikke er vant til håndtering, kan det være at
racegodkendelsesdommerne skal bruge en hjælpende hånd til at holde dyrene, ellers
hvis der er mange dyr, er det en god ide at holde det næste dyr klar til inspektion. På
den måde går det hurtigt og effektivt - de fleste får har også bedre ro, hvis det er ejer
selv der fanger og holder dyret imens.
5. Efter at alle dyrene er gennemgået tæller man op, hvor mange dyr der er
gennemgået og sikre at tal og øremærker stemmer. Så siger
racegodkendelsesdommerne tak for i dag og kører videre til næste besætning.
Efter endt racegodkendelse:
1. Minimum 14 dage efter racegodkendelsen får avler tilsendt en liste med de dyr, som
er racegodkendt GNS eller FS. Samt en liste over de lam som man forventer at
kunne godkende næste år.
2. De godkendte voksendyr bliver registreret i Foreningens register og deres stamtavler
bliver gemt.
3. Lam efter 2 godkendte forældredyr af samme race bliver registreret og sendt til
Seges for overflytning.
4. Så skal avler derefter sende en opdateret liste af lammene efter godkendte
forældredyr til foreningen året efter for at få overflyttet lammene til deres nye race, da
det ikke sker automatisk.
Har man dyr, som ikke godkendes af forskellige årsager, kan man vælge, at avle på dem
med henblik på GNS eller FS i fremtiden. Så lam efter ikke godkendte forældredyr kan
sagtens blive godkendt senere, hvis de møder kravene.

