IFEZ møde oktober 2017 i Wien
Den 27 oktober tog jeg afsted til Wien. Nedenfor kan i se dagsorden (er på tysk)

Der vil når vi modtager fyldestgående referat på engelsk, bliver der mulighed for at få dette tilsendt. EKD
oplyser når vi modtager det.

Men her er de vigtigste punkter der blev diskuteret:










Optagelse af den Italienske eurasier klub som associeret medlem
Ingen af de andre klubber har oplevet så mange tæver som er gået tomme som vi har her i
Danmark de sidste 12 mdr.
KZG arbejder sammen med universitetet i München, for at finde ud af mere omkring
Skjoldbugskirtel.
Der er det sidste arbejdet på at få databasen online, her er er man stadig ikke nået til enighed. Den
gamle database arbejdes der på at få lagt op i skyen. Samtidig afdækker de muligheder for at man i
det gamle program kan give andre adgang til dele af databasen. Så opdrætter kan købe sig til
bruger. Samtidig arbejdes der videre med muligheden for en ny database. Der er lagt op til at det
firma som har lavet program til KZG kommer til næste møde 2018 og præsentere deres program.
Kurt Kotrschal holdt til sidst et oplæg om hans forskning i hunde/ulve. Hans eurasier tæve var med,
måske i har set hende i tv, der er blevet vist nogle optagelser fra det ulvecenter i Wien som han er
leder af.

Søndag stod det på besøg i ulvecentret, desværre blev det aflyst pga. storm. Jeg var så heldig at
sove ved venner fra søndag til mandag, da flere fly blev aflyst/forsinket søndag.

Hvis der er spørgsmål til IFEZ er i velkommen til at kontakte mig.

Lisbeth Engelschmidt
Avl & Sundhedssudvalget

Tagesordnung IFEZ-Tagung 2017

FREITAGABEND
ca. 20.00 Uhr

Diskussionsrunden:
alle bereits anwesenden Vereinsvertreter / Interessierte in
lockerer Runde im Restaurant

SAMSTAG
1. 9.00 Uhr – 9.55 Uhr
Begrüßung der Teilnehmer der Vereine
. Vorstellungsrunde
. Ernennen des Protokollführers
. Besprechung der TO – Ergänzungswünsche?
. Protokoll der letzten IFEZ Tagung 2016 in Stuttgart

2. 10.00 Uhr – 10.45 Uhr
Rund um die Eurasierzucht
. Berichte aus den Vereinen, Zucht ..
. neuere gesundheitliche Auffälligkeiten, evt. auch bei
Würfen etc.? (alle Anwesenden)

Kaffeepause 10.45 – 11.15

3. 11. 15 Uhr – 12.30 Uhr
Rund um die Eurasierzucht cont.

4. 14.00 Uhr – 15.30 Uhr
Die IFEZ und ihre Zukunft
.
Inputs von Gisela Aach, Bettina, Beat Kempf
. Was möchten die einzelnen Klubs, was die IFEZ künftig sein
soll, Entwicklungen Datenbank, etc.
. Wie soll die IFEZ in fünf, in zehn Jahren aufgestellt sein,

gibt es sie dann noch?
. Öffentlichkeitsarbeit (z.B. die HP, z.B. soziale Medien)
15.30 Uhr bis 16.00 Uhr Kaffeepause + Fototermin

5. 16.00 Uhr – 17.30 Uhr
Die IFEZ und ihre Zukunft cont.
Regularien und Diverses

5. 17.30 Uhr – 18.30 Uhr
. optional: Prof. Dr. K. Kotrschal: Zur Wolfs- Hundeforschung
am Wolfsforschungszentrum

K. Kotrschal, G. Aach

