Referat fra møte i AR-NVK
Sted: Skype
Dato: 25.01.2011, referent:KRJ
Tid: kl. 20.00
Tilstede: Rune Brenna (RB), Mette Ulvestad (MU), Eirik Telje (ET), Svein Enes (SE), Siw Øie (SØ), KaiRune Johannessen (KR)
Sak 1/11: Årsmeldinger
Årsmeldingene fra KV, SV og LV meldes å være nesten ferdige og kan oversendes KR i
løpet av kort tid. Deretter overføres til Unn. KR har ikke skrevet sin del ennå, men gjør det innen få
dager. Sendes de andre i AR for gjennomlesing før den sendes til Unn for innarbeiding i Styrets
årsmelding til DK/RS.
Sak 2/11: Hvem kommer på DK?
Det viser seg at ingen av de øvrige har fått tilsendt innkalling og sakspapirer til DK.
Dette beklages sterkt av KR som ikke hadde oppfattet at de øvrige i AR ikke var med på
distribusjonslista for innkalling/info om DK. KR sender dette umiddelbart til AR-medlemmene. SØ noe
usikker på om hun kan komme, MU må melde avbud pga. sammenfall med hunderelatert kurs. ET og
RB kommer, SE noe usikker pt., gir beskjed direkte til Unn.
Sak 3/11: EBJ, arvelig sykdom på KV. Info til nettsidene.
Siw orienterte om sykdommen som sådan og de foreløpige undersøkelser som viser
at sykdommen i første rekke ser ut til å ha en viss utbredelse i Italia, Frankrike og Holland/Belgia.
Sjukdommen er arvelig på etter samme prinsipper som vW hos SV, og blodprøver kan avsløre
hundenes genetiske status for sjukdommen. SØ og SE har sett litt på den potensielle risiko for at vi
skal kunne ha noe av dette i Norge, som må betraktes som meget liten. AR går likevel inn for å
henvende seg til eiere med hunder som har slekstskapsforhold som kan være innfallsport til
sjukdommen og be om at det tas blodprøver som sendes til analyse på samme laboratorie som vWprøvene. AR ser det som naturlig at NVK betaler analysekostandene for denne første screeningen.
SØ utarbeider en kortfattet info om sykdommen som legges på nettsidene våre.
Sak4/11: BIT-møte
Det var utsendt referat fra møte i NKK’s brukergruppe for IT, BIT. Flere interessante
punkter var tatt opp der. Bl.a. var det berørt muligheter for registrering av info om sjukdommer
utover det som ligger inne i dag. For oss er det i første rekke vW og EBJ som kan være aktuelle.
Videre mulighet for reg. av avlssperre på hunder med feil farge, jfr. Helsvarte SV, tricolour (gult). Slike
saker må tas opp med Heggertveit som er kontaktperson til BIT for gruppe 7. AR skal se videre på hva
vi vil prioritere i denne sammenheng og vil behandle dette på senere møter

Sak 5/11: Årboka
AR er enige om å følge omtrent samme plan og lay out for AR’s del av årboka som vi
har hatt de senere år, med unntak av listene over avlsgodkjente hunder, som nå skal være uten
gjennomsnittlig jaktlyst, men med indekser og hundene sorteres alfabetisk.
Sak 6: Jubileumsboka:
AR har dessverre ikke kommet i gang med arbeidet på denne boka. Det ble etterlyst
en oversikt over hvordan stoffet skal utformes og hva som skal være hovedinnholdet. Det ble
besluttet at KR utarbeider et forslag til ”mal” for dette og sender til AR-medlemmene.
Deretter må arbeidet starte raskt.

Sak7/11: Info fra NKK til raseklubbene angående HD
Denne informasjonen ble lagt ut på nettsidene våre raskt , men AR anmodet om at
den ble tatt vekk inntil man fikk utarbeidet noen korte kommentarer fra AR om bakgrunnen for at
NVK har valgt en noe annen løsning for HD-indekser. KR utarbeider slike kommentarer, evt. i kontakt
med Jørgen Ødegaard for å få framforskjellen på NVK’s indekser og NKK-indekser for HD. Publisere
infoen så snart som mulig igjen.
Sak 8/11: Avlsindekser – sikkerheten på indeksene
AR diskuterte, med bakgrunn i informasjoner fra MU og J.Ødegaard muligheten for å
få utlistet et utrykk for sikkerhet/alt. usikkerhet sammen med indeksene. Dette for bedre å kunne
avgjøre i hvilke tilfeller vi skal frafalle å liste ut indekser på hunder pga. svakt bakgrunnsmateriale, for
eksempel i forhold til importerte hunder og hunder med importerte foreldre. MU informerte om at
saken er drøftet med Ødegård og det vil bli sett nærmere på saken fra hans side. KR tar opp med
Ødegaard muligheten for å håndtere importer annerledes mht. utgangsindeksen på disse (historisk
middel kontra dagens middel)
Sak 9/11: Registrering av parringer på web-sidene
AR er ikke tilfreds med funksjonaliteten på systemet for registrering av paringer og
oppdatering av paringer. Det ble besluttet at MU utformer en beskrivelse med bakgrunn i debatten i
AR, og oversender denne til gjennomgang.
Sak10/11: Kvalitetsikring av prøveresultater
Åpenbart problem på flere felt. Importert data fra Dogweb til NVk’s database viser
mangler i vår database i forhold til Dogweb. I tillegg mangler det data fra enkelte prøver i Dogwebtil tross for at NKK sier at prøvene er komplette og godkjent. Ståle Garborg og Arne Eliassenhar
sjekket hva som skjer mellom Dogweb og NVK og funnet at det åpenbart er noen feilkilder, uten at
man har klart å definere dem ennå. Arbeidet vil bli videreført. KR holder seg orientert om situasjonen
på denne saken. NKK har ikke godt nok kvalitetssikringssystem for registrering av jaktprøveresultater.
Dette må tas opp med NKK for å sikre at alle prøveresultater kommer med i Dogweb og dermed inn i
indekssystemet . Viktig at det går info til medlemmene at de skal sjekke egne hunders data og
meddele til NKK når det er mangler i Dogweb og til NKK når det er mangler i NVK’s database i forhold
til Dogweb.
Sak11/11: Hunder med lave avlsindekser søker parringspartner i utlandet
AR ser problemet med at avlstisper med beskjedne avlsindekser foretrekker å finne
avlshanner i utlandet. Disse har naturlig nok ikke indekser for jaktegenskapene og/eller HD. Det søkes
om godkjent paring uten at vi kan beregne samla indekspoeng for jakt og HD, og dermed er det
vanskelig å ikke godkjenne paringen, da vi ikke har beskrevet en handlingsrutine for dette. Saken tas
opp igjen på neste møte pga. for lang møtetid nå.
Møtet slutt

