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Sak
Sak 50/18:

Vedtak

Lav produksjon, ingen
godkjente kull på KV
eller SV pr i dag

Sak 51/18:

HD situasjonen SV og
KV; hunder røntget i
2018, over 20% HD på
SV og 14 % på KV, LV
små tall.

Referat styremøte

Ansvar

Diskusjon rundt årsak og tiltak. På SV er det
mange kull på gang, på KV ikke så mange. Årsak;
sannsynligvis kombinasjon av flere forhold, flere
enn før har hund for konkurranse og ikke for avl,
noen klarer ikke oppfylle kriteriene, få gode
hannhunder å velge mellom (SV)og sperre inntil
avkomsgransking på populære hanner, færre kull
på høsten vanlig, litt tilfeldigheter…
Tiltak; endre krav til «andre parringer»? oppfordre
tispeeiere med gode hunder til å avle, bruke
nettsiden, oppheve krav til jaktprøvepremie og
bare bruke indekser? Obs dresserbarhet.
Eventuelt fremlegge forslag om å endre kriterier
både til godkjenning og andre parringer til neste
års DK/RS
KV; hovedsakelig fra 2 hannhunder, det gjør det
litt mindre alarmerende. Må på bakgrunn av dette
vurdere skjønnsmessig avl på disse linjene og
eventuelt stoppe opp mht godkjenning inntil større
sikkerhet på HD, flere slektninger gransket.
SV; ser også konsentrasjon i enkelte linjer, men
noe mer spredning.
Tiltak; diskusjon rundt avlskriterier, indekskrav,
krav til kombinasjoner, med tanke på lav
produksjon jf forrige sak er det ikke tiden for å
skjerpe inn med strengere kriterier, vi må ikke få
for smal avlsbase. Hvordan påvirke oppdrettere
og valpekjøpere? Kontrakt med depositum ved
røntging.
NKK samarbeid med forsikring? I noen land får
man ikke endelige reg.papirer før hunden er
røntget. Enighet om at vi må få flere hunder
røntget og større sikkerhet på HD indeksen.
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Bruke nettsiden for informasjon om hvor viktig
dette er og oppfordring.
Sak 52/18:

Kan/bør avlsrådet gi råd
om hannhund til
oppdrettere som ikke har
godkjent tispe?

Sak 53/18:

Sak 54/18:

Digitale skjema for
søknad om
avlsgodkjenning – hvor
langt er vi kommet?

AR mener vi ikke kan ha en prinsipiell tilnærming
her, men at dette må vurderes i det enkelte
tilfellet. Ved for eksempel helsespørsmål bør vi
være forsiktig med å gi råd. I andre tilfeller kan
det være riktig å rådgi for «best mulig» resultat.
Tone informerer om muligheter . Enighet om at vi
ønsker en «hel-elektronisk» versjon. Tone
sjekker videre og snakker med Marius. Når vi har
landet på type skjema må vi ha en runde i AR på
innhold.
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TJ

Infosaker:
Høydemåling –

tilbakemelding fra NKK om at vi får høydemåling
på alle rasene våre på alle utstillinger i 2019.

Rasekompendier

Rasekompendier sendt til NKK, ikke fått
tilbakemelding ennå. Vi har sendt inn med
feil(gammel) logo og må rette dette.

Avlsplan

Avlsplan arbeidsmøte 20-21 okt – innspill fra hver
rasegruppe.

Halekuperingssak

Halekuperingssak, møte med NKK i dag, vi
sendte skriftlig innspill (vedlegg)

Budsjett

Avlsrådskurs i januar 2019, vi deltar med 5, stor
kostnad, må sjekke budsjettet før vi eventuelt
planlegger fysisk julemøte.

AGL

TL

TL

Neste møte; tirsdag
13/11 kl 20.00

Referat styremøte

-2-

2018.11.19

