Referat Avlsrådsmøte i NVK 2014
DATO:

06.01.2014, tlf.-møte

Tilstede:
Avlsrådsleder
KV
SV
LV
Andre
Fravær

Kai-Rune Johannessen (KRJ)
Robert Brenden (RB), Solveig J. Strøm (SS)
Tor Asle Eliassen(TAE), Torgeir Dahl(TD), Trude
Lien (TL)
Helge Heimstad (HH)
Anne-May

Neste avlsrådsmøte

Avtales seinere

Sak
1/14

RAS- er vi ferdige?

Vedtak
Vi banker igjennom at vi nå er ferdige
Kai Rune lager en PDF versjon og får
Marie til å legge det ut på nettsiden
under nytt fra avlsrådet.

Ansvar
KRJ
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Årsmeldinger
Mottatt for alle tre hårlag og for
avlsrådet.

kort powerpoint skal presenteres på
DK.

KRJ og de
respektive

3/14

Brev til NKK om fargeregistrering
Det skal være mulig for oppdretter å registrere
at valpen har feil farge. Hvilke av fargene
som er tillatt er beskrevet. Link til side med
beskrivelse av fargene som vi lager og med
bilder er ønskelig.. Forslag til justeringer: skal
vi nevne diskvalifiserende farger eller er alle
farger som ikke er beskrevet
diskvalifiserende? Bør definere hva små gule
avtegn er? Hva er små?
Avlspris – forslag til DK
Tor-Asle har bearbeidet avlskritereir fra
forrige avlsråd. Vi har diskutert to forslag og

Vi bør lage det på hjemmesiden vår
som en start og forsøke. Vi stryker
eksempler på ikke tillatte farger på
strihår som f. Eks helsort Alle hårlag
skal komme med forslag innen
styremøte på Onsdag. ? Bilder trengs
og dette skal presenteres på
hjemmesiden så fort dette er klart

KRJ til NKK
og DK/RS

Kai-Rune får i oppdrag å ferdigstille
(til Styremøte i morgen) det endelige
resultatet i trå med diskusjonen.

KRJ

Avlskriterier
Avlsrådet diskuterer utstillingskravet og det
ble etter diskusjon flertall for å beholde god
som min. krav, men resultat fra juniorklasse
er ikke lenger tellende. Jaktprøve premie fra
nordiske land er tellende uavhengige av
hundens registreringsland andre land vurderes
av avlsrådet. Vurderer å innføre min. Indekser
på individnivå for hvert hårlag.
Forberedelser til DK
Presentasjon av RAS på RS: Vi lager en
powerpoint som sier hva RAS er og
oppsummerer fra alle hårlag samlet og
henviser til avlsplan..
Ødegård skal så presentere indeksberegning,

Endringer og presiseringer om
avlskriterier skal komme innen 10
dager fra hvert av hårlagene.

Raseansvarlige

Kai Rune lager powerpoint og
presenterer den i innledningen. Alle
skal lage spørsmål om indekser og
sende dem til Kai-Rune

Alle
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5/14
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For øvrig
raseansvarlige
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Plan for DK:
Kai Rune Innledningen, RAS
Ødegård snakker om indekser
Hundedatabasen
Årsmeldinger
Oppsummering av Kai-Rune
Innkomne Saker til RS:
Avlspris
Avlskriterier endringer/presisering
Von Willebrandt
Fargeregistering
Aktuelle paringer
Gjennomgått aktuelle paringer og hunder som
skal avkom-granskes. Tilgang til Datahound
ble diskutert.
Trude la fram forslag om å lage en «veileder
til oppdrettere» som skal legges ut på
hjemmesiden.
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Vi må begynne å krysse av for
avlshunder og overføre paringer til den
nye databasen

Alle

Målsetting: I løpet av 2014

TL, med forslag
og innspill fra alle

2016.11.23

