Referat fra møte i AR 21.10.2010
Møte på Skype.
Tilstede: Siw Øie, Rune Brenna, Mette Ulvestad, Svein Enes, Odd Harald Slettebø (deler av tiden på
en dårlig linje), Kai-Rune Johannessen. Eirik Telje hadde meldt forfall.
Sak 1. Indeksbasert avl
De raseansvarlig har presentert lister over godkjente hunder med indekser og konsekvensene er
gjennomgått og er som forventet. Svært få av dagens avlshunder som ikke kan godkjennes i avl i
første omgang. Importer og hunder med avvikende indekser vil bli handtert individuelt.
Konsekvens: AR er av den mening at dette er klart for bruk og ønsker at vi praktiserer dette fra
01.11.2010. Lister over avlsgodkjente hunder med indekser vil bli publisert på nettsidene, og KRJ
skriver ferdig en innledning til disse sidene, i tråd med det som ble diskutert i AR. Vi ønsker oss en
egen ”knapp” på AR sidene, der man kan gå rett inn på disse listene. Hvis ikke dette går ann relativt
raskt, kan det legges inntil videre under ”nytt fra AR”
Sak 2 Aktuelle parringer som bør drøftes
LV- ingen for øyeblikket. Uønsket Gulfarge på LV kan bli en sak som dukker opp, da dette allerede er
aktuelt i utlandet. Man kan gen-teste hunder for å se om de er bærere av gul farge (e-locus), og en
norsk tispe har tatt blodprøve med dette som formål, da den skal til Nederland for å parre. (Samme
laboratorium som for vW-test)
KV: Siw/Svein fyll inn aktuelle data her!!
Tyskimportert tispe med lang hale søker om godkjent parring uten å ha starter i Norge. Er premiert
med 1.premie KV-Derby i Tyskland. Siden det ikke er noe i veien for å starte hunden på norske
prøver, anmodes den om å starte her og får foreløpig ikke godkjenning for avl.
Det var noe delte synspunkter i AR på denne saken og AR vil forberede saken på prinsipielt
grunnlag for høring på kommende DK.
SV: Hvordan stiller vi oss til kull godkjent i S og DK? Kan de settes inn under godkjente kull på våre
sider? Konklusjon inntil videre ja, hvis oppdretter er medlem i NVK. Dette som følge av praksis fulgt i
de senere årene.
Sak 3. Årboka 2010
AR diskuterte innhold og ansvarsområder til neste årbok.
I prinsipp er dette som tidligere, men vi må nå begynne å tenke på hvordan informasjonen skal
presenteres og hva som skal presenters. KR anmoder alle i AR om å være kreative og se på løsninger
på fritt grunnlag, men at essensen er at informasjonsinnholdet må være omtrent i tråd med det
konseptet vi har.
KR utreder med Arne E. om hvor fastlåst vi er i det oppsettet vi har nå over de godkjente
avlshundene. Er det enkelt å forandre på, vil det fortere være aktuelt å gjøre justeringer.
Sak 4. AR diskuterte henvendelse fra avlsråd i NISK, som antyder en markant økning i HD-tilfellene
dette året og ser på om dette kan skyldes endringer i avlesing, eller endring av menneskene som
avleser bildene.
SØ hadde tatt ut informasjon for KV, som også ser ut til å kunne få en økning i HD-tilfellene dette
året, og der en kan konstatere at alle tilfellene med positiv HD-diagnose er gjort av samme avleser i
NKK.

Imidlertid viser det seg på et større materiale på flere raser at dette ikke holder stikk, så AR mener at
det inntil videre ikke er grunnlag for å gå videre med saken.
5. Status vWillebrant
Ingen endring i rutinene. Listene blir ajourført etter hvert som nye hunder testes. Relativt flest
hunder nå som frikjennes på basis av kjent status for mor og far eller på besteforeldre.
6. Status for parringer, omsetning og kull.
Noe mer henvendelse nå og venter flere framover. På SV kan det være inntil 11 planlagte parringer,
men det er for tidlig å si konkret ennå. På KV 6 – 7 parringer underveis.
For LV kan det være snakk om 2- 4 kull i løpet av vinteren/våren, dvs. omtrent som normalt.
Vi sliter generelt med skjev etterspørsel på valper, til fordel for tispene. Til dels meget vanskelig å
selge hanhunder.
AR ble enige om at vi forsøker å gi hanhunder en positiv omtale på en god måte og få slik informasjon
ut til potensielle valpekjøpere. I håp om å kunne påvirke markedet noe. MU gjør et utkast til slik
”hanhund-PR”.
7. Nettsida vår
Flere i AR er misfornøyd med brukervennlighet og mulighetene med den nye nettsiden. Man ser fram
til en avklaring med TAG angående en del av disse problemene.
Kommende møte med TAG medvirkende KR og hvis mulig ET og/eller SØ.
8. MU la framforslag om destruksjon av frossen LV-sæd. En av hundene er nå far til 3 store kull og er
derfor uaktuell for flere parringer. MU tar kontakt med eieren av sæden (hanhundeieren) og får
godkjent destruksjon og eller retur.
Den andre hannen er brukt 2 ggr. Og det er kun blitt 1 valp av dette. Sæden er NVK’s eiendom, vi
destruerer.
9. Jubileumsboka. Ingen i AR er kjent med at AR har konkret ansvar her, men KR tar kontakt med Kjell
for å få vite hva som forventes av AR.
10. Informasjon om AR’s arbeid
Noen henvendelser fra forskjellige områder. KR har gitt en orientering hos Romerike FHK og MU skal
til Bardufoss straks.
KR sender e-post til DK’ene om mulighetene for informasjon fra AR-medlemmer på medlemsmøter
og lignende.
11. Odd Harald har i samtaler med MU og KR gjort kjent at han ønsker å trekke seg fra aktiv rolle i AR.
Dessverre ble Skype-forbindelsen umulig for OH under diskusjonen , og MU fikk i oppdrag å avklare
dette med OH. Imidlertid ble AR enige om at hvis det skulle bli slik at OH trekker seg, kjører vi inntil
videre med MU som LV kontakt, og ser etter mulige medhjelpere underveis. Bekreftelse på mail
26.10. at OH ønsker å tre tilbake. KR har bekreftet dette og takket OH for hjelpen så langt. OH har
sagt seg villig til å kunne være diskusjonspartner for MU ved behov.
Møtet slutt.
krj

