Referat Avlsrådsmøte i NVK 2013
DATO:

13-02-2013 Fysisk møte, Thon Hotel Gardermoen.

Tilstede:
Avlsrådsleder
KV
SV
LV
Andre
Fravær

Kai-Rune Johannesen
Solveig Strøm, Robert Brenden
Trude Lien, Tor Asle Eliassen, Torgeir Dahl
Helge Heimstad
Pål Andersen, Leder NVK
Anne Maj Krogh

Neste avlsrådsmøte

?

Sak
Sak 21/13:

Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Vedtak
Godkjent

Ansvar
KRJ

Sak 22/13:

Godkjenning av referat fra avlsrådsmøte
Avlspris oppfølging
1 SV parring er på heng fra tidligere, følges opp.

Godkjent
Godkjent og til
oppfølging

RB
Trude/Solveig
SV avlsråd

Sak 23/13:

Hvem er vi, kompetanse og særlige ønsker. Arbeidsfordeling
Presentasjon av avlsrådsmedlemmer og leder NVK
Arbeidsfordeling:

Alle

Sak 24/13:

Årbok
Målsetting er at denne skal vere ferdig før 01.06.13
Gjennomgang av hvordan årboken blir til, hvor hentes data fra
og hvem behandler dette, før årboken er klar. Problemer med
mange behandlinger og dessverre mye feilkilder, spesielt
premieringer. Kompleks slik det er i dag. Vi MÅ se på en
enklere model og det jobbes opp mot et samarbeid med Breton
klubben for mulig samarbeid og fornying av innhenting av data.
Her betyr valg av ny hundedatabase, mye, for videre vurdering.
Fremdriftsplan er å få klarlagt for valg av hundedatabase innen
utgangen av februar mnd. Implantering så raskt som mulig.

Alle

Sak 25/13:

Sak 26/13

Arbeidet med nye godkjentlister
Nye indekslister forventes innen utgangen av februar, ca 14
dager. Det sjekkes med gamle metoden for å få ferdig lister og
sjekkes muligheten gjennom ny hundedatabase.
Indekser
Enighet om å sjå på en løysning for innskjerping av hunder med
lav indeks for å få godkjentparring. Avlsrådene sjekker gj.snitt
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KRJ,SG,RB

Alle
KRJ/RB
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Sak 27/13

Sak 28/13
Sak 29/13

indeks på godkjente parringer og det er enighet om at det på RS
skal legges frem rasens utvikling av jaktlyst og
viltfinneregenskapene år for år.
Dog Web-adgang
Alle har nå tilgang. Kort gjennomgang av dogweb med ekstra
muligheter etter denne utvida tilgangen
Rutiner for parringshenvendelser
Rutiner for godkjente og andre parringer
Svar at henvendelsen er motatt og vil bli behandlet innen kort
tid. Be om tispeskjema.
Hva sjekkes for å få den godkjent:
 Begge avlsdyrene må fylle til en hver tid gjeldende
avlskriterier til NVK.
 VW status skal vere kjent
 Sjekke innavlsgrad
 Ebj er under undersøkelse, vurderes tiltak etter resultat
av undersøkelsen.
 Antall avkom, over 30 stk settes på vent.

Sak 30/13

Sak 31/13

Sak 32/13

Sak 33/13

Sak 34/13

Andre parringer:
Krav på denne type parringer legges ut på nett. Sjekkes med Siw
og Svein.
Nivåheving SV-ref.sak på RS. Ideer og planer for avlsfaglige
tiltak
Utsettes til neste møte. Sees i sammenheng med avklarering av
ny hundedatebase.
RAS
Ras betyr rasespesifikke avlsstrategier som alle klubber skal ha
godkjent innen 2014. KRJ har allerede sendt avlsplanen til NVK
inn til NKK for tilbakemelding om hva som event må endres før
denne kan godkjennes som RAS i NKK. KRJ følger dette opp
Rasekompendiene
KRJ har oversendt rasekompendiene som vart brukt på
eksteriørdommerkonferansen inn til NKK for ny godkjenning.
Det er ønskelig med mer bilder og mer detaljert beskrivelse av
tema som står i rasekompendiet. Alle som er interessert i
vorstehhundene våre inviteres til å ta bilder av hunder med
positive og negative ting som kan illustrere det som beskrives i
rasekompendiene.
EBJ-iverksetting av tiltak
Igangsettes asap. NVK betaler analysekostnad, mens eier dekker
uttak av blodprøven. Ingen tilfeller er avdekket i Norge så langt.
Eventuelt
Avlspris, oppfølges, frist til neste møte
SV, 1 parringshenvendelse henger, følges opp asap
vW lister, hvem tar ansvar og oppjusterer liste på nett?
RB sender mail ang årbokfiler til Breton klubben en gang til.
Ny folder til valpekjøpere?? KRJ tar kontakt med Gunnar
Klingwall for å oppdatere denne og komme med forslag til ny
folder.

Referat avlsrådsmøte

-2-

RB

KRJ

Alle
KRJ

Alle

Solveig,
Trude/Tor Asle

KRJ/Gunnar

2015.11.18

