Referat fra Møte i NVK-Avlsråd 03.03.2010
Møtet ble avhold som Skype-møte.
Deltakere: Siw Øie, Svein Enes, Rune Brenna, Eirik Telje, Odd Harald Slettebø, Mette Ulvestad og KaiRune Johannessen
Sak 1/2010: Avlskriterier.
Mette opplyste at nye oppdaterte indekser skal være klare om ca. 1 uke. AR er av den oppfatning at
vi har fått i oppdrag av DK/Representantskapet å fortsette arbeidet med å implementere indekser for
jaktlyst, viltfinnerevne og Hd i det ordinære avlsarbeidet i NVK. Videre at modellen dette skal
innarbeides etter skal være den samme som ble presentert på DK/representansksapsmøtet.
Vedtak: AR ønsker at man formelt overgår til indeksbasert avl i NVK fra 1. juni dette år og at
formuleringer om dette klargjøres for styret, FH og nettsidene. Det skal skrives en egen artikkel til FH
der man i korte trekk og og så lite innviklet som mulig beskriver hvordan man heretter vil arbeide
med det nye hjelpemiddelet.
KRJ legger planene fram for styret og bruker litt plass i leder til neste FH om det arbeidet NVK har
hatt tradisjon for å gjøre på avlsfronten og det vi skal overgå til. Dette skal bygge opp under den litt
mer konkrete artikkelen som omtalt ovenfor.
Sak2/2010: Årboka 2009
AR holder fast på at årboka for 2009 utarbeides etter samme lest som for 2008, dvs. med
gjennomsnittlig JL som rangerings- og utvalgskriterium.
KRJ tar kontakt med Trond Leganger for å klargjøre frister og med Arne Eliassen for å klargjøre
arbeidet med datagrunnlaget til boka. Vider med Unn Johannessen for å sjekke hvordan et stpår til
med innkomne prøvekritikker til skriverne av prosadelen til boka.
KRJ tar opp med Pål om man gjennom RU kan få til et press på prøvearrangørene om å få kritikkene
inn til raseklubbene raskt og uten unntak. Liste til alle prøvearrangører før hver prøvesesong om hvor
arrangørene skal sende de respektive prøvekritikkene.
Sak 3/2010: Avsar for AR’s del av årbok 2009.
De respektive raserepresentanter i AR har ansvar for at den beskrivende del av AR’s årsrapport blir
skrevet. Dette høres per d.d. ut til å være nær ferdig fra alle kanter. Raserepresentantene må være
forberedt på få godkjent lister på gjennomsyn fra Arne E. på kort varsel og delta aktivt for å sjekke
disse.
4. IT-løsningen for AR
AR har oversendt en beskrivelse av de funksjoner man ønsker seg og et behov for opplæring. Vi
regner med å få tilbakemelding fra de ansvarlige for web-utviklingen om disse punktene og vi ser
fram til å komme over på den nye løsningen.
KRJ sjakker med Ole André/Wanja hvordan dette ligger an.
5. Daglige rutiner i AR ble gjennomgått av de raseansvarlige til orientering for KR , som oppfordret til
god gjensidig kontakt og påpasselighet med å kommuniserer så objektivt og ensartet som mulig med
medlemmene.
6. Nå-situasjonen mht. henvendelser/parringer
KV: mye roligere nå enn før jul og rett over nyttår. Ca. 25 parringer totalt på gang eller allerede
realisert, omtrent som normalt.

SV: Også her roligere nå, med totalt ca. 16 – 17 kull realisert eller planlagt. 3 – 4 tipeeiere er anbefalt
å vente ut fra markedssituasjonen. Eirik meddeler at ny liste over vWB-testede hunder i utlandet er
ankommet. Vil bli distribuert internt og lagt ut på nettsidene.
LV: meget stille, men 2 – 3 kull kan bli resultatet utover året.
7. vWB på SV: AR enes om at man nå handterer vWB saken på samme måte som man gjør i DK ved at
avlsdyr med ukjent vWB-status kreves testet før avlsgodkjenning, og etter hvert som
foreldregenerasjonen og besteforeldregenerasjonen er testet fritt, vil nye avlsdyr kunne være frikjent
på foreldres eller besteforeldres testresultater.
Valpekjøper-brosjyre: Siw orienterte om at denne er planlagt fornyet og at hun nå tar ansvar for å
forsere arbeidet med denne. Det vil være et mål å ha den ferdig til mye av de kullene som kommer
utover våren.
Hanhundsamling i forbindelse med større andre arrangementer i NVK’s regi: Nærmest NVK’s
jubileums-pinsesamling i Vestfold.
Dette blir sett på som et bra aktivum, men det er svært krevende å få dette bra, da det må arbeides
hardt ut mot hanhundeiere og forberedes godt med bakgrunnsmateriale m.m. AR mener at man per
d.d. ikke har ressurser til å dra dette lasset slik at det med sikkerhet blir et bra tiltak denne gangen. Vi
velger derfor å ikke satse på dette nå.
Nye møter: AR legger opp til at man forsøker å langtidsplanlegge møtene, og om mulig koordinere
disse i tid med Styremøter slik at eventuelle saker som må gå til Styret kan gjøre det uten for stor
forsinkelse.
Neste møte i AR fastsettes til onsdag 14.april, klokken 20.

Ref. krj

