Referat Avlsrådsmøte i NVK 2017
DATO:

19.09.2017 Telefonmøte.

TIL STEDE:
Avlsrådsleder
KV
SV
LV
Andre
Fravær
Neste avlsrådsmøter
Sak
Sak 35/17

Trude Lien
Anne Grete Langeland, ,
Tor-Asle Eliassen, Sigurd Nikoloaisen, Torgeir Dahl

Helge Heimstad, Solveig Aaknes, Karina Kolflaath
Slutten av oktober, dato kommer.

Tema

Vedtak

Møte med NKK og
Breton klubben
Forespørsel fra
Bretonklubben om NVK
ønsker å delta på møte
sammen med dem og
NKK.

Bretonklubbens agenda med møte er å påvirke
NKK til å arbeide for at det blir lettere for
utenlandske hunder med kupert hale – og som er
lovlig kupert i sitt hjemland – å delta på norske
utstillinger og prøver. Bakgrunnen er at det vil
være avlsmessig positivt for de norske rasene
dersom en kan få stille hunder som er lovlig
kupert i sitt hjemland på prøver og utstillinger i
Norge.

Ansvar
Trude

Avlsrådet deltar gjerne på et møte med Breton
klubben og NKK.
AR er imidlertid usikker på hvor stort
handlingsrom NKK har når det gjelder å tillate
deltakelse av utenlandske kuperte hunder. Ref
Forskrift om forbud mot å stille ut hunder som har
fått øre og/eller hale kupert.
Dersom en ønsker at dispensasjon skal gis i andre
tilfeller og på «vanlige» norske utstillinger og
prøver, må forskriften sannsynligvis endres, da det
ikke er åpning for dette i dagens forskrift.
AR ser både positive (avlsmessig) og negative
(dyrevelferd) sider ved å åpne for deltakelse for
utenlandske kuperte hunder på norske prøver og
utstillinger.

-1-

2017.10.20

AR tar kontakt med Bretonklubben og informerer
om vårt syn på saken og stiller oss positive til å
delta på møtet.
36/17

Rasekompendier

Vi har gitt oss selv frist til 15/10 med å bli ferdige.
KV er snart ferdig. SV er også nærme et ferdig
utkast. Begge rasegrupper jobber videre med mål
om å bli ferdig til 15/10. Status for LH; Helge er
fraværende og vi har ikke oppdatert info om dette
pr i dag.
Vi tar et nytt møte i slutten av oktober der vi
forhåpentlig kan legge frem ferdige kompendier

Alle

Sak 37/17

Avlsplan/RAS

Trude
Vi må arbeide videre med å lage spørsmål og
oppgaver til distriktene som de kan besvare og slik
får anledning til å delta i utarbeiding av klubbens
nye avslplan/avlsmål.

Sak 38/17

Melding om uønsket
atferd

Klubben ønsker å få meldinger om uønsket atferd
fra dommere på prøver og utstillinger. Dette bør
formidles til alle dommere på en entydig måte.
NVK vil gå gjennom det sentrale dommerutvalget
for å få formidlet en slik beskjed.

Sak 39/17

Eventuelt

Kriterier for utenlandske (svenske) hunder som
ønsker å stå på de norske avlshundlistene. Vi
undersøker hva som gjelder i Sverige og kommer
tilbake til saken på neste møte.

Karina

Anne
Grete

Høring fra NKK; revidering av regler for
mentalbeskrivelse hund, sendt ut info, tar saken
opp på neste møte.

Indeksene er like rundt hjørnet, har vært forsinket
denne gang, uheldig men lite vi kan gjøre for å
påvirke.
Det har ikke blitt arbeidet med nye skjema for
søknad om avlshund og parringer, vi vil arbeide
videre med dette
Referent: Trude Lien
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