Referat fra møte i Avlsrådet i NVK
Sted: Skype
Dato: 15. november 2011
Tid: kl. 20.00 – ca. 22.00
Til stede: Rune Brenna, Mette Ulvestad, Eirik Telje, Svein Enes, Siw Øie og Kai-Rune Johannessen
Sak 33/11: Status Årbok
AR innser at arbeidet med Årboka har gått i stå og beklager dette på det sterkeste. Det er
flere årsaker, men AR har levert fra seg reviderte lister over avlsgodkjente hunder for flere måneder
siden til Arne Eliassen for siste sjekk og videresending til Trond. Likeledes er AR’s årsmelding nå
oversendt.
Vedtak: KR har ansvar for oppfølging av problemene med årboka. Man opplever nå i år, som tidligere
at en del kritikker ikke innkommer til raseklubbene og det selv etter flere purringer. Det burde være
en sikkerhetssjekk her for at alle arrangører sender alle kritikker til de respektive klubbene, slik at de
som ikke gjør dette ikke får prøven anerkjent. KR tar dette videre til behandling i styret.
De raseansvarlige har nå umiddelbart ansvar for å sende listene over godkjente avlshunder til Ståle
for publisering på nettet. KR tar kontakt med Ståle for å avklare dette.
Sak 34/11: Status jubileumsbok:
Status er at MU og KR har sendt sine bidrag til Kjell, mens SV og KV har løpende kontakt med
Kjell for levering innen 1.desember.
Sak 35/11: Søknad om godkjenning av parringer der norske tisper med lav HD-indeks ønskes paret
med utenlandsk partner
AR-SV har fått flere henvendelser fra eiere av tisper med lav HD-indeks, som ønsker å bruke
utenlandske hanhunder. Når det gjelder danske hanhunder er dette egentlig ikke så stort problem,
da vi der kan passe på å matche disse så vi kompenserer med hanhunder med særlig høy HD-indeks.
For svenske hanhunder er det mere arbeid da vi må samle inn HD-info fra slektstavla på de aktuelle
hanhundene og danne oss et bilde. AR diskuterte hvordan vi skal bygge opp rutiner for disse
henvendelsene. Det er mange hensyn å ta i slike saker, ikke minst kan det være et problem at
hanhundeiere ikke er spesielt interessert i å bruke sin hund på tisper med lav HD-indeks, i frykt for å
dra på seg HD i avkommene sine.
Vedtak: AR mener vi skal være åpne for utenlandske paringer, men at det må legges særlig vekt på
utvalget av hanhunder i disse tilfellene. Rutinen skal være at man prioriterer å finne voksne
hanhunder som allerede har en del kull etter seg i sitt eget land. Dette styrker sikkerheten på
utvalget og samtidig sikrer det at den aktuelle hanhund ikke løper noe stor risiko om det allikevel
skulle komme noe HD i disse parringene. Det understrekes fra AR så mye lettere som dette arbeidet
er når det gjelder danske avlshunder, da deres indekser langt på vei kan sammenliknes med våre.
Sak 36/11: Epilepsi

På SV er det nå avdekket minst en slektslinje med oppsiktsvekkende stor andel valper som får
epilepsi. Det er ikke helt klarlagt om alle tilfelle er like og hvor godt dokumentert dette er, men AR
mener at det er urovekkende og at en med sannsynlighet kan si at dette kan være genetisk betinget.
Det er også framkommet noe spredte meldinger om epilepsi hos andre hunder. Et problem her er at
epilepsi forekommer i flere former og har mange årsaker, hvorav mange ikke er genetisk betinget.
Det kan også være vanskelig å få sikkerhet i diagnosen for mange av tilfellene.
Vedtak: AR ønsker uansett å få bedre oversikt over utbredelsen av problemet og ønsker å innlede en
spørreundersøkelse til alle medlemmer. SØ får ansvar for å utforme et spørreformular som legges på
nettet med oppfordring til alle medlemmer som har eller nylig har hatt hunder med epilepsi eller
epilepsiliknende anfall om å svare på dette.
Sak 37/11: O/A-gruppas distriktsmesteskap
AR er imponert over den samlingen med vorstehhunder som O/A-gruppa klarer å få til hvert år på
dette arrangementet. Ingen andre steder har vi så mange hunder samlet på ett arrangement og
sjansen til å se dem i aksjon samtidig. AR diskuterte muligheten for at man for AR’s del kunne få ennå
mer ut av det ved å samle hundene hårlagsvis på partiene så langt det går, i “kvalifiseringen” på
formiddagen. Dette ville gjøre det mye mer effektivt for AR-representanter å få en god oversikt over
de hundene som mønstrer der og få sett flest mulig av dem i aksjon.
Vedtak: KR utformer et utkast til henvendelse til O/A-gruppa med spørsmål om de kan tenke seg en
slik ordning.
Sak 38/11: Fuglehundens nettversjon - valpeannonser
AR har merket seg at FH’s nettversjon også har med noen valpeannonser under rubrikken
Markedsplassen. AR ønsker at de godkjente parringen også kom på nettsidene, og uansett at det
primært klart framgår at de annonsene som nå er lagt ut der ikke er de avlsgodkjente annonsene.
Vedtak: KR tar saken videre til diskusjon i Styret.
Sak 39/11: Data-ansvarlig til AR
Arne Eliassen har gitt klare signaler om at han ønsker å trekke seg fra vervet som dataansvarlig for AR, etter mange års innsats. AR diskuterte mulige løsninger på dette. KR informerte om
at han hadde gjort avtale med Arne at han må sette på papiret hvordan nåværende arbeidsrutiner er
og KR tenker å ta en orientering fra Arne om dette.
Vedtak: KR følger opp deklarasjon av Arnes arbeidsrutiner. I tillegg ønskes utformet en “stilling ledig”
annonse på nettsidene våre, der vi etterlyser en med god kompetanse som kan ta på seg arbeidet
med å avløse Arne. SE får i oppgave å utforme et utkast til slik annonse. Hvis dette ikke går innen 14
dager pga. arbeidspress varsles AR om dette slik at vi kan omfordele oppgaven. Annonsen sendes
også direkte til alle DK’er med oppfordring om å finne kandidater.
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