Referat Avlsrådsmøte i NVK 2018
DATO:

18.01.2018 Telefonmøte.

TIL STEDE:
Avlsrådsleder
KV
SV
LV
Andre
Fravær
Neste avlsrådsmøter

Trude Lien
Anne Grete Langeland, , Karina Kolfaath, Terje
Bradal
Tor-Asle Eliassen, Sigurd Nikoloaisen, Torgeir Dahl
Helge Heimstad
09/2 2018

Sak
Sak 01/18

Tema

Vedtak

Fysisk møte i forbindelse
med DK/RS

Mange fra AR må likevel reise fredagen, for å nå
møtet. Enighet om at alle prøver å komme
fredagen og Trude godkjenner dette som utgift i
AR.

Ansvar

Sak 02/18

Årsmeldinger
Raserepresentantene leverer forslag til Trude
snarest. SV nærmest ferdig.
KV: AG tar kontakt m Solveig, som har vært
medlem hele 2017 og jobber med årsmeldingen.De andre på KV er nye.
LV: Helge
Trude sender årsmeldingen videre
til Britt S.

Sak 03/18

Avlspriser

Kun en søknad foreløpig. Frist 26.01.2018 for
søknad.
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Sak 04/18

Forslag til RS fra O/A om
endring av avlskriterier

Gjennomgang av forslaget. Avlsrådet konkluderer
med å ikke gi tilslutning til forslaget.
Trude utarbeider et svar fra AR med
begrunnelser for hvorfor vi ikke vil støtte
forslaget på RS. Så lenge vi kan bruke skjønn i
forhold til utenlandske hunder, mener vi dagens
ordning gi bedre sikkerhet i avlsegenskaper og
få lettere fram unge lovende avlshunder.
Elitehunder kan lett gi matadoravl.
Ikke færre som søker kontakt med AR.
Oppdateringer kommer x 2 i året som lovet.
Faktafeil i forslaget.

Sak 05/18

HD-indeks hos NKK
Endres

NKK arbeider med å legge inn ny avlsverdi-modell
for HD. Importer og deres resultater fra hjemlandet, inkludert resultater på stamtavla, inkluderes i
større grad enn tidligere. Oppdatering og ny modell for indeksberegning i NKK vil sannsynligvis
medføre at NKK sin HD indeks blir mer lik NVK
sin indeks.

Sak 06/18

Artikkel i HS 4/17 ang.
kartlegging av genetikk
hos hund.

Sak 07/18

AR ønsker at NVK skal være med på dette og
ønsker å sende inn prøver fra to hunder fra hver
rase. Dette er et kostnadsspørsmål, og vi undersøker med NMBU hva totalpris vil være. Finansiering vanskelig. Vi må sjekke om noen av sponsorene vil støtte dette spesifikt.

Trude

Trude

Uønsket atferd
Vanskelig å få dokumentert. Det er gjort forsøk på
datauttrekk med oversikt over kritikker som inneholder anmerkninger, men ved gjennomgang ser
vi at det er feil i disse listene. Flere hunder har
ikke anmerkninger i kritikken det henvises til.
Dette kan vi derfor ikke legge til grunn.

Karina har laget skriv til dommere med
presisering av håndtering av disse sakene.
(Sak 49/17)
Vi ønsker å få info fra NKK om utestengte
hunder.
Vi må opplyse tispeeiere om anmerkninger vi
kjenner til ved forespørsel om avl, men
vi har ikke mandat til å fjerne hunder fra
avlslisten.
Sak 08/18

Sak 09/18

Frossen sæd

Forslag importer

Veterinærhøyskolen har en del frossen sæd i
banken, men denne er privateid. Man får derfor
ikke tilgang til hva som finnes. Mulig å få en
oversikt, slik at denne kan benyttes om
ønskelig?

Avlsrådets forslag til RS/DK om hvordan vi
skal håndtere importer vil bli oversendt til Britt
for utsending før RS.
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