Referat Avlsrådsmøte i NVK 2017
DATO:

06.06.2017 Telefonmøte.

TIL STEDE:
Avlsrådsleder
KV
SV
LV
Andre
Fravær
Neste avlsrådsmøter

Trude Lien
Anne Grete Langeland, Solveig Aaknes, Karina
Kolflaath
Torgeir Dahl, Tor-Asle Eliassen
Helge Heimstad, Sigurd Nikoloaisen
Trude kaller inn, dato ikke satt.

Sak
Sak 24/17

Tema

Vedtak

Oppsummering og referat
fra Pinsesamlingen fra oss
som var der

Sak 25/17

Rasekompendiene,
hvordan ligger vi an?

Avlsrådets time: Pga noen tekniske problemer ble
presentasjonen noe oppstykket. Indeksene ble
tema, ikke uventet. Det var greit å forklare og
gjøre rede for spørsmål på en saklig måte fra de
fremmøtte. Det er greit å forholde seg til saklige
spørsmål. Tomstand og hvordan de hensyntas i
indeksmodellen hersket det noe usikkerhet rundt.
Dette vil bli sjekket og redegjort for seinere. Om
importer og indeksberegning må det utarbeides
spesielle regler for. Disse må tas opp på RS.
Opplegget på samlinga var godt organisert.
Apport: Fint med mulighet til å øve seg. Utstilling:
Det ble delt ut få røde sløyfer. Barn og hund er
alltid en fulltreffer. Hannhunskue: 9 korthår og 7
strihår ble presentert.
KV jobba med kompendiet hele fredag før
Pinsesamlinga. Målet er å ha et ferdig utkast pr.
15. okt 2017. SV har sitt kompendium ferdig så
nær som plassering av bildemateriale i forhold til
tekst. LV er godt i rute og har sitt ferdig til avtalt
tid.
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Ansvar

De
respektive
avlsråd.

2017.07.21

Sak 26/17

Nye skjema for søknad
parring og avlshund

Skjemaer er under utarbeiding. Når disse er
ferdige sendes de HS til godkjenning. Det er
kommet innspill om at tispeeiere som ønsker å
avle MÅ kjenne til avlsplanens prioriterte mål og
ta hensyn til disse. EBJ: Skal dette inn som et
element på linje m v.WD? Frisk hund: Hunden må
være uten allergier. Innspillene som kommer
innarbeides i det nye skjemaet og sendes ARmedlemmene. AR lager et sisteutkast som sendes
HS som tar det videre til DK/RS.
Dersom gamle storheter hadde egenskaper vi
ønsker inn i dagens generasjon hunder må skjønn
kunne brukes.
AR er litt usikker på i hvilke tilfeller vi kan utøve
skjønn og vil ta dette opp med HS.
Den aktuelle henvendelsen til AR/KV tilfredsstiller
ikke gjeldende krav, hunden er ikke stilt på
jaktprøve og jaktlige egenskaper kan derfor ikke
vurderes/dokumenteres. Paringen kan derfor ikke
annonseres under andre paringer på valpesiden.

Trude får
innspillene
og jobber
med saken.

Sak 27/17

Bruk av frossen sæd
generelt og sak KV om
bruk av gammel
«kjørehund»

Sak 28/17

AR skal skrive leder til
Fuglehunden, tema?

Møtet vedtok at AR-medlemmene sender forslag
på stoff til Trude.

Trude

Sak 29/17

Kan vi bruke HDresultater fra Sverige ved
vurdering av om
hannhunder kan «frigis»
for videre avl?

HD-resultater fra Sverige er likeverdige med
norske. Disse vil kunne telle med (50% regelen)
for frigivelse for videre avl. 50% av norskeide
hunder må være røntga.

Sak 30/17

Avlsplan

Planen skal fornyes i 2019. Det blir viktig at
distriktene tidlig innvolveres i arbeidet slik at alle
klubbens medlemmer får gitt uttrykk for sitt syn på
den nye planens innhold.
HS bes si noe om prosess i forbindelse med ny
avlsplan.

Sak 31/17

Infosaker

NKK sine HD-indekser er nå borte fra Data-Hound.
Det er forfattet brev til vorsteh-klubber i Europa om
situasjonen rundt v.WD på KV. Den tyske og franske
versjonen er ferdige, litt gjenstår på den engelske.

Trude

Referent: Tor-Asle Eliassen
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