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Referat Avlsrådsmøte i NVK 2013 

 
 

DATO: 12. mars 2013 

Tilstede: 
Avlsrådsleder 
KV 
SV 
LV 
Andre 

Kai Rune 
Ståle, Trude, Torgeir, Helge, Tor-Asle 

Fravær Solveig, Anne-May, Robert 

Neste avlsrådsmøte  Avtales seinere 

   

Sak   Vedtak Ansvar 

35/13               Gjennomgang forrige møte – status. Avlsprisen.. 

Arbeidsfordeling i AR: . Godkjentlister: Indekslister: Noen 

tilbakemeldinger om feil, samme hund kan være registrert 2 

ganger. IT-problematikk i NKK..     

V. publisering på ”godkjentlista”: Vurdere å bruke indekser for 

hver hund og ikke samla for parringa. Ref. avlsplanens 

målsetting(kakediagram).  

Lister m. avlsgodkjenning mottatt. 

 

RAS: Info oversendt til alle fra KR 
Torgeir har laga formular v. bruk når vi ber om å ta bilde av 

andres hunder til bruk i RAS. 

EBJ: I mangel av AR/KV 

 

Trude og Tor-Asle 

følger opp saken 

Avtalt til 

mand.25.03.13 kl 19 

 

Tas opp i neste 

møte. 

Sendes videre til 

bearbeiding. 

 
 

 

Settes på vent. 

Tor-Asle/Trude 

 

AR/SV 

 

 

Alle 

 

KR 

36/13 RAS: NKK er veldig fornøyd med avlsplanen  vår. En 

komplettering er rel. Enkel. Likevel vil det arbeid  med å få 

opplysningene inn i malen for RAS-dokumentet. Hver av rasene 

ser hva vi mangler av opplysninger i RAS. 

AR for SV/KV/LV 

avtaler hvem som 

gjør hva. 

AR 

37/13 Rasekompendiene: Synspunkter fra arbeidet med RAS vil være 

klargjørende. Ref. NBK og NMLK sine kompendier  som er 

veldig gode. Disse ligger på nett. 

Rasegrupperingene 

forholder seg til 

dette til neste møte. 

 

Alle 

38/13 Hanhundmønstring på landssamlinga v. Pinsetider. Interessante 

hanhunder m. eiere må få henvendelser m spørsmål om å stille. 
1 Lage liste over potensielle, nye, unge hanhunder. 2 Invitasjon 

3 Lage katalog m. de viktigste dataene m. indekser. 4 Forberede 

den praktiske delen. 

KR tar kontakt m. 

arrangør av 
landssamlinga. 

KR 

39/13 Indekslistene: Listene må bearbeides for utsending. Nye 

godkjente hunder skal med. Ved parringshenvendelser bruker 

AR de gamle indeksene til nye blir publisert. 

KR kontakter 

Anders Haugen 

KR 

 

40/13 Ny dataplattform i NVK. NISK, Breton og Gordon ligger an til å 

skifte database også de til BITZ. En sammenslutning vil gi et 

rimeligere produkt. Grensesnittet blir seende ut veldig likt det til 

NKK.. Ny sit.rapp neste møte. 

Møte 07.03.13 Ståle, Robert, KR 

41/13 Årboka: Settes på vent mtp databaseløsning.   

42/13 
 

 

Lag en formulering om forskjellene i annonseringa 
(Usikker på notatene mine her: HJELP) 
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43/13 Ny giv for SV. Samtlige DKer får en henvendelse fra AR/SV om 

gode forslag til hva som kan gjøres. Tor-Asle lager utkast 

videresendes til de øvrige AR-rep. 

 

 

 

 

 

Tor-Asle lager 

utkast. 

 

TAE 

 

 

 
 


