Referat avlsrådsmøte NVK 2018
Dato
Til stede:
Avlsrådsleder
KV
SV
LV

17.04. 2018

Neste møte

Tirsdag 12. juni

Sak

Trude Lien
Anne Grete Langeland, Karina Kolflaath, Ingeborg Nygaard
Tor-Asle Eliassen, Torgeir Dahl, Sigurd Nikolaisen
Liv Jorun Karlsen, Helge Heimstad

Tema

17/18 Nye medlemmer
avlsråd

18/18 Rasekompendium

19/18 Arbeidsgruppe ny
avlsplan
20/18 KV rasestandard og
farger

21/18 Uønsket gemytt,
dommerbrev

Vedtak

Ansvar

Ingeborg Nygaard ble ønsket velkommen til sitt
første avlsrådsmøte som nytt medlem KV.
Ønskelig at de siste nye medlemmene skriver en
kort presentasjon for Fuglehunden og sender til
Harriet Wiggen. Angående erstatter for Tor-Asle
Eliassen; det er kommet noen forslag som sjekkes
ut av avlsrådsleder.
Helge har sendt LV utkast til Liv Jorun, og har
etterlyst flere bilder på FB. For LV er ikke tekst noe
problem, men å få tak i bilder. Kan også flikkes på
lay-out. Diskusjon om dato på bestilling på
rasekompendiene vi jobber med siden det står
1999 i innledning. Trude sjekker ut dette.
Rasekompendium viktig å få ferdig før
eksteriørkonferanse for dommere i 2019. Trude
sjekker ut hvor lang tid NKK bruker for godkjenning
på RK, og mulighet for input/redigering av bilder i
ettertid. Absolutt siste frist alle rasekompendium
neste møte i juni
Liv Jorun går inn i gruppa sammen med Karina,
Trude og Torgeir. Trude jobber for å få inn noen
eksterne i gruppa.
Karina roses for å ha gjort en god jobb mot NKK og
fått endret tekst i rasestandard angående tan
farger. Nå står det likt i norsk, svensk og engelsk
standard. Kai Rune fortsatt i tvil om det er riktig i
forhold til hva den tyske moderklubben mener.
Det må gjøres en avklaring med den tyske
moderklubben om dette
Uønsket gemytt skal komme frem i skrevet kritikk.
0 premie på utstilling kan være et signal på dårlig
gemytt. Tor-Asle kom med innspill om at en kan gå
inn på arrangør i NKK webside og finne merknader
på utestengte hunder, hvor det kommer frem rase,
reg. nr, tidspunkt og årsak/uønsket adferd. Tor
Asle sender oss mail om hvor vi finner dette.

Ingeborg
Liv Jorun

Trude
Alle

Trude

Trude

KV og Trude

Alle

22/18 Digitale skjema
innmelding av
avlshund og
godkjenning
parring
23/18 Landstreff pinsen

24/18 Fysisk møte 2018

25/18 Genetisk
kartlegging ved
NMBU

26/18 Høydemåling på
utstilling

27/18 IOHC hos SV
28/18 Eventuelt

Diskusjon om hvordan avlsrådet skal behandle
informasjon om dårlig gemytt. Informasjon som er
godt dokumentert bør lagres internt og brukes i
rådføring i vårt avlsarbeid. Forslag til
Vedtak: Hunder som er utestengt på livstid pga
gemytt skal ikke godkjennes som avlshund. Dette
må behandles i Styret/ på neste RS.
Marius fått oversendt fra Trude forslag. Saken er
tatt opp på styremøte, og jobbes videre med.

Tor-Asle

Trude

Trude

Anne Grete og Trude stiller. Ingeborg sjekker ut
om det er mulig for henne, og melder fra. Det skal
være hannhundskue, og det skal lages en
presentasjon av påmeldte hunder. Viktig at
presentasjon er ferdig i god tid. Trude ønsket
innspill på hva som bør formidles i avlsrådets time:
Få frem hva vi gjør, informere om nye elektroniske
skjema som er under utarbeiding, eiere av hunder
som blir godkjente avlshunder må melde fra til
avlsrådet.
Gardermoen enklest å møtes. Må være i høst.
Viktig at arbeidsgruppa avlsplan får et fysisk møte.
Kan være et todelt møte med hele avlsrådet, og
møte avlsplangruppa etterpå.
Trude vært i kontakt med Lingås, og lagt saken
frem for styret. Kostnad vil være 20.000,- pr. hund,
totalt 60.000,- for rasene i NVK. Aktuelt å bruke
hunder som er mye brukt i avl. Samarbeidet vil gi
mulighet for å finne genetisk markør for eventuelle
sykdommer i rasen ved å ta prøver av dyr. Vil ikke
koste annet enn prøvetakingen. Kunne vært
ønskelig at avlsrådet har telefonmøte med Lingås.
Avlsrådene tar dette opp som sak i sitt neste møte.
Trude skanner dokument om prosjektet og sender
oss.
Saken tatt opp på styremøte, og vurdert som
ønskelig dersom det er en tendens til at rasene
våre får endret gjennomsnittstørrelse. Sigurd sa
det var kommet innspill fra flere om at det er for
mange små strihår. Anne Grete sa andre
raseklubber har gjort vedtak om høydemåling.
Dette bør gjøres på alle hunder som utstilles i et år,
og så gjentas 5 år senere for å se tendens/endring.
Vedtak: Avlsråd for rasene tar dette opp på neste
møte internt, før neste fellesmøte
Saken er under utredning og jobbes videre med
Passord for å komme inn på datahound. Er endret
hos SV og KV. Tor-Asle orienterte om arbeid mot
NKK angående aktivitetsforbud for halekuperte

Trude
Anne Grete
Ingeborg

Trude
alle
Alle
Trude

Alle

Avlsråd SV

29/19 Dato nytt møte

hunder. Samarbeid med Bretonklubben. NKK
sendt endringsforslag til mattilsynet.
Tirsdag 12. juni 2018

Alle

