Referat fra møte i AR 19.08.2010
Møte på Skype.
Tilstede: Siw Øie, Rune Brenna, Mette Ulvestad, Svein Enes, Odd Harald Slettebø, Eirik Telje, Kai-Rune
Johannessen.
Sak 1. Indeksbasert avl
De raseansvarlige la fram oversikter over konsekvenser ved å innføre inndeksbasert avlsgodkjenning
med utgangspunkt i de lister som foreligger per dato over godkjente hunder med dagens regler om
gjennomsnittlig jaktlyst.
Strihår:
Av de 40 godkjente SV hanhunder i årboka for 2009 er det kun 10 som har samla indeks for VF og JL
under 200 og av disse er det kun 2 som ligger under 185. For de 64 godkjente SV tispene på årste
liste er det 20 som har samla indeks under 200 og kun 5 som er under 185. Ser vi speifikt på HD er
det kun 2 hanhunder som har HD indeks under 90, og kun 7 tisper i samme situasjon.
Korthår:
På KV ser vi at av totalt 74 avlsgodkjente hunder i 2009 årboka, er det kun 10 som har samla indeks
under 185 for JL og VF. For tispene er det 100 avlsgodkjente og av disse er det også bare 10 som har
indeks under 185. AR fastholder sin tidligere konklusjon om HD-indeks for KV og ønsker i denne
omgang derfor å holde denne utenfor.
Konklusjon:
Ved analyse av konsekvenser ved forskjellige grenser for samlet krav til indekspoeng for
jaktegenskapene (jaktlyst og viltfinnerevne) og for Hd (SV)er konklusjonen at man ønsker å innføre
krav om at en parring kan godkjennes når: Samlet indeks for jaktlyst og viltfinnerevne for parringen
er minimum 385 og for SV må samtidig samlet indeks for HD være minimum 195. Med dette er det
svært få hunder på nåværende godkjentliste som ikke kan finne en parringspartner der disse kravene
blir oppfylt. AR innstiller at disse retningslinjene blir gjeldende så snart som mulig.
Langhår:
For LV er situasjonen at de fleste av parringene vil måtte være med minst en av partnerne som
utenlandsk/import og indeksene vil derfor måtte brukes som veiledende i rådgivingsarbeidet
omkring de enkelte parringene. Allikevel ønsker en å holde samme krav til indeks for HD som for SV,
der dette er mulig.
Sak 2. Indekslister
Listene med indekser for alle hunder med min. 3 jaktprøvestarter (uavhengig om hundene ellers
tilfredsstiller øvrige krav til avlsgodkjenning) er gjennomgått av de raseansvarlige. Det er ennå
enkelte hunder med indekser man kan stille spørsmål ved pga. mulig innflytelse på indeksen pga. at
hundens selv er importert eller en eller begge foreldre er importert. Dette påvirker
informasjonsbakgrunnen på indeksene og kan gjøre dem usikre. Forespørsel til Jørgen viser at det er
vanskelig å stille opp et generelt minimumskrav til informasjon, da denne kan bestå av svært mange
mulige informasjonsnivåer. Info om mor, far, helsøsken, halvsøsken, fetter, kusine, avkom m.fl. Som
eksempel kan nevnes en hund uten egne starter, men med 5 helsøsken som har startet og ingen
foreldreinformasjon finnes (import), vil ha en indeks som i prinsipp har en god nok sikkerhet i forhold
til gjennomsnittet. Hvis hunden kan starte i Norge, vil relativt får egne starter fort gi like stor
sikkerhet.
Konklusjonen er i prinsipp at AR må til en hver tid ta en vurdering på en del hunder i hvor stor grad
deres indekser skal listes ut eller ei, basert på kunnskap om slektsmessig bakgrunn og eventuelle
egne prestasjoner.

AR anbefaler at ”Indekslistene” legges ut på nettet så snart de raseansvarlige har ”vasket” dem for
ovennevnte problem og fjernet indeksene på de hundene dette gjelder. I stedet settes inn en
anmerkning som viser hvorfor det ikke oppgis indekser på den aktuelle hund.
AR anbefaler videre at det legges ut lister over alle hunder som tilfredstiller NVK’s øvrige avlskriterier
(2.UK/AK jakt, HD-fri, 2.UK/AK/Brkl . utstilling), slik som i årets årbok, der hundenes indekser også er
inkludert.
KRJ spør Arne Eliassen om han kan få dette til raskt og i så tilfelle oversendes listene til de
raseansvarlige, som vasker listene mht. hundenes alder m.m. og legger inn indeksene før publisering
på nettet. Disse listene kan komme til å inneholde noe flere hunder enn de som i dag er godkjent,
pga. at vi dropper kravet til gj.sn JL, men det blir sannsynligvis svært liten økning, da dagens krav til
gj.sn. JL er relativt lavt.
Sak 3. SV- vWillebrand
Lister fra Dr. Keuper fortsetter å komme, og nå har Keuper også begynt å føre inn hunder som ikke
selv er testet, men som er godkjent fordi de har foreldre som er testet.
AR-SV ønsker å begrense listenes omfang noe, slik at de ikke blir for omfattende, og vil derfor
gjennomgå listene fra Keuper med sikte på å begrense den til hunder som er testet. Listene legges ut
på nettet slik som tidligere.
Sak 4. AR diskuterte dagens situasjon mht. TAG og våre nye nettsider. Det er fremdeles en del
punkter som ikke fungerer og som kan være frustrerende, samt at det er en del saker som virker
urimelig tungvint i forhold til tidligere rutiner.
Mette oversendte som konkrete eksempler en del skjermbilder som viser problemområdene og med
bakgrunn i diskusjonene i AR og de aktuelle skjermbildene tar KRJ saken videre til de IT-ansvarlige i
klubben (Wanja og Ståle)
5. Weltverband Deutsch Langhaar
Innvitasjon til deltakelse i dannelsen av verdensforbundet for LV er mottatt. Ingen i AR har mulighet
for å delta på denne samlingen, som finner sted i Tyskland, midt under første del av rypejakta. Vi
bøær allikevel ha en holdning til dette og vise dette til gründerne. Vi har fått tilsendt foreløpige lover
og statutter for dette, som ser ut til å være paralleller til det som gjelder på KV og SV.
Mette uttrykte en viss skepsis til saken, da det er kommet indikasjoner at man kan komme i et uføre
mht. jaktprøveregler osv. Dette er imidlertid ikke i tråd med de forsikriknger vi mottok muntlig fra
tyskerne som gjestet oss under jubileet i Vestfold. KR ser nærmere etter og forsøker å oversette de
tilsende dokumenter eller essensen i dem og tar saken videre etter konf. med Mette og Odd Harald.
6. Innavlsparing – mail fra Marit Nielsen
Siw har fått oversendt mailen fra Nielsen og kan informere om at hun kjenner litt til vedkommende.
Siw utarbeider og sender svar til Nielsen angående AR-syn på paringen og vår holdning til å informere
om denne til eventuelle valpekjøpere.
7. Henvendelse fra Sigmund Nyborg om epilepsi på SV og AR’s syn på dette
KRJ deltok ikke aktivt i debatten, pga. mulig interessekonflikt, men kunne informere om at han vil
kunne bidra med mye informasjon om epilepsi fra finsk kilde.

AR besluttet at Eirik/Rune utformer et svar til Sigmund, som i korte trekk går ut på at AR selvsagt har
stor oppmerksomhet på en slik lidelse, men at man ønsker å innhente mer kunnskap og mer
tallmateriale før man trekker noen konklusjoner og foreslår eventuelle tiltak.
8. Henvendelse fra Øystein Dahl om ulik handtering av søknader om godkjennelser av paringer på KV
Ar diskuterte de to sakene og konkluderte som tidligere. Siw/Svein utarbeider svar til Øystein om
begrunnelsen for AR standpunkter.
9. Søknad om godkjennelse av parring SV Mocca
AR drøftet saken og Rune/Eirik utformer brev til Bente om godkjennelse.
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