Referat fra møte i AR-NVK
Sted: Skype
Dato: 08.03.2011, referent:KRJ
Tid: kl. 20.30
Tilstede: Rune Brenna (RB), Mette Ulvestad (MU), Eirik Telje (ET), Svein Enes (SE), Siw Øie (SØ), KaiRune Johannessen (KR)
Sak 12/11: Retningslinjer for handtering av hunder med meritter fra annet land, ift. avlsgodkjennelse
AR diskuterte saken med bakgrunn i enkelte henvendelser om avlsgodkjenning av
hunder som har jaktprøveresultater fra utlandet. AR mener vi har gode rutiner for dette, som i
prinsipp beskriver at hunder som kan starte i Norge, skal i prinsipp ha sine kvalifiserende
prøveresultater i Norge. Hunder som ikke kan starte i Norge, pga. reglene om halekuperte hunder,
må kunne få meritter fra andre land godkjent her.
Når det gjelder godkjenning av parringer med utenlandske hunder ønsker AR å handtere dette slik at
utenlandske hunder (som regel hanhunder) blir å betrakte som om de har jakt og evt. HD-indekser lik
gjennomsnittet for rasen, dvs. samlet sum for jaktlyst og Viltfinnerevne = 200 og HD=100. På den
måten vil vi dermed kunne beregne en indeks for parringen og vil kunne godkjenne/ikke godkjenne
parringen ift. om man oppnår de minimumskrav vi har for parringer (=385 for jaktegenskapene og
195 for HD (SV og LV)).
AR ønsker å legge ut handlingsregler for dette på nett, så snart som mulig.
Sak 13/11: Osteochondrose – avlsgodkjenning
Med bakgrunn i konkret henvendelse diskuterte AR saken på generelt grunnlag. Det
er enighet i AR at man ikke ønsker å benytte hunder i avl som har vært operert/behandlet for
medfødte arvelige sjukdommer/defekter. Dette er i tråd med NVK’s avlsplan og i forhold til regler for
godkjenning av paringer. Det gis mulighet for dispensasjon på dette, i spesielle tilfeller der det kan
dreie seg om hunder av særlig avlsmessig interesse ift. stamtavle og/eller andre egenskaper.
KR svarer på den konkrete henvendelsen i tråd med konklusjonen i AR.
Sak 14/11: Årboka
Raserepresentantene rapporterer om at de har stoffet til kommende årbok nesten
ferdig, men vi mangler fremdeles det vesentligste som er listene over godkjente avlshunder med
indekser. KR tar opp med Arne Eliassen om hvor fort kvalitetssikra lister over godkjente hunder kan
foreligge og MU sender fil til Arne med indeksresultater slik den kommer fra Ødegård. Da kan Arne
teste om han klarer å flette listene slik at vi slipper å føre indeksene manuelt inn på Godkjent-listene.
Det er mye arbeid.
Nye oppdaterte indekslister er ikke klare, da vi venter på data fra NESK. KR snakker med Anders
Haugen om det vil være mulig å få disse dataene oversendt så snart som mulig.
KR tar opp med Trond Leganger om tidsplan for årboka.
KR forfølger saken om kvalitetssikring av prøveresultater i NKK, mht. at alle data er innkommet og
innlemmet i Dogweb. Vi vet at det er mangler her også!
KR sjekker med Ståle Garborg om situasjonen med de innskrevne prøvekritikkene fra 2010, at alt som
er skrevet vil bli tilgjengelig til årboka.

Sak15/11: Jubileumsboka
AR har ikke kommet i gang med dette arbeidet. Forslag til mal utsendt av KR ble
diskutert. Det ble besluttet at arbeidet må settes i gang og man forsøker å finne en form som er
nogenlunde etter malen. Eventuelle problemer tas opp underveis.
KR sjekker med Kjell om status for innkomst av bilder, spesielt bilder av CH-hunder.

Sak 16/11: Referat frafelles møte mellom SKK’s og NKK’s repr. for hunder i gr.7
AR hadde ikke fått sett grundig på saken ennå , men tar til etterretning at det p.t. ikke
foreligger grunnlag for noe nordisk mesterskap for gruppe 7 som helhet. Videre at SVK har etterlyst
representasjon fra de kontinentale rasene i Norge i internasjonale fora. Medlemmene i Ar
gjennomgår referatet og meddeler KR om det er saker som bør opp på neste møte i AR.
Sak 17/11: Tilbud fra TAG vedr. omarbeiding av reg. bildet for parringer på web-sidene
AR mener tilbudet er akseptabelt og relativt viktig, og vil gjerne at det gjennomføres.
Dog ikke hvis det kommer i veien for en eventuell fortgang i arbeidet med Godkjent-listene til årboka
hvis dette kan forseres vha. økonomisk uttelling. KR sjekker hvordan dette ligger an og godkjenner
eventuelt etter aksept fra Styret.
Sak18/11: Publisering av den tyske SV-klubbens medlemsblad(”DD-Blätter”) på våre web-sider.
AR mener at skal dette eller deler av det legges på våre sider må det være i oversatt
form. I så fall bør det være en av AR’s medlemmer med nok tysk kompetanse eller andre med særlig
innsikt hundefaglig og språklig som oversetter. AR ser ikke at vi har kapasitet til dette for tiden.

