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Referat Avlsrådsmøte i NVK 2017 
 
 

DATO: 31.10.2017 Telefonmøte. 

TIL STEDE: 
Avlsrådsleder 
KV 
SV 
LV 
Andre 

 
Trude Lien 
Anne Grete Langeland, ,Karina Kolflaat 
Tor-Asle Eliassen, Sigurd Nikolaisen, Torgeir Dahl 
Helge Heimstad 

Fravær  Solveig Aaknes 
 

Neste avlsrådsmøter Fysisk møte Gardermoen 9/12 

   

Sak Tema Vedtak Ansvar 

Sak 40/17 Utskiftning i Avlsrådet 
 
 
 
 

Solveig ønsker å tre ut av Avlsrådet, vi må raskt 
finne en erstatter til KV delen av AR. Vi legger 
arbeid i å finne en aktuell kandidat og Trude 
sjekker ut.  

 

 

 

 

 
 

Trude 

41/17 Rasekompendier 
 

KV og SV har nå utkast til rasekompendier ferdig, 
må legge inn flere bilder, men ellers ser det bra ut. 
LV har påbegynt.  
Det er ført og fremst gode bilder som mangler på 
alle rasekompendiene.  
Vi satser på å legge frem våre ferdige utkast til 
fysisk møte på Gardermoen 9/12, da kan de 
legges frem for Styret i fellesdelen av møtet, før 
oversending til NKK.  

 

 

 

 

Alle 

 

 

 

 

 

Sak 42/17 Sette ut oppgaver  Avlsrådet har mange oppgaver og har periodevis 
for lite ressurser til å ta tak i oppgaver som ikke er 
absolutt «må» oppgaver. Et eksempel kan være å 
lage en bedre utformet side med valpeannonser 
på datahound.  
Enkeltoppgaver kan med fordel settes ut til 
personer som vi vet har ressurser og 
forutsetninger for å løse oppgaven. Vi må ha 
styrets aksept for å gjøre dette, forslaget tas  
derfor opp på neste styremøte.  

Trude 
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Sak 43/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 44/17 

Avlsplan /RAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valpemarkedet 

Informasjon om arbeidet med ny avlsplan/RAS er 
nå lagt ut på nettsiden , og i tillegg er informasjon 
om arbeidet og oppgaver sendt til alle 
distriktsrepresentantene som må involvere 
medlemmene.  
 
 
Det er periodevis for liten produksjon av valper i 
forhold til etterspørsel. Dette gjelder alle 
rasevariantene. Hva kan vi gjøre for å stimulere til 
avl ? Mange ønsker å delta i konkurranser heller 
enn å avle. Noen selger valper kun til dem som 
ønsker å delta på jaktprøver. Vi har prøvd å 
stimulere med avlspris og oppdretterpris. Bør vi 
se litt på kriteriene slik at vi ikke utelukker for stor 
del av populasjonen fra avl? Vi tar diskusjonen 
videre til fysisk møte.  
 
 

 

Distriktene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle 

 

Sak 45/17 
Digitalisering av skjema 
for godkjent avlshund og 
godkjent parring 

 
Marius kan hjelpe med digitalisering og vi sender 
over våre utkast 
 
 
 
 

Trude 

Sak 46/17 Budsjett Vi har penger igjen på budsjett og vi ønsker oss et 
fysisk møte. Vi legger derfor opp til at det blir 
fysisk møte på Gardermoen 9/12, delvis sammen 
med Styret.  
 
 
 

Trude 

Sak 47/12 Mentaltest NKK har sendt et forslag om regelverk og 
måter og gjennomføre mentaltester til høring, 
høringsfrist 18/12. Det er store dokumenter 
som må leses gjennom, alle leser gjennom 
dokumentene for diskusjon og høringsuttale 
på fysisk AR i desember.  
 
 

Alle 
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48/17 Feil oversettelse i 
rasestandard 

Det ser ut til at det i oversettelsen av 
rasestandard for KV er kommet et tillegg som er 
feil, det dreier seg om tillatte farger. Vi tar kontakt 
med NKK for å rette opp i dette.  

Karina 

49/17 Ønsker meldinger om 
avvik på gemytt 

Det er ønskelig for NVK å få tilbakemelding fra 
dommere på prøver dersom det registreres avvik 
på gemytt. Vi skriver et brev om dette til 
dommerne. 
 
 

Karina 

Sak 50/12 Eventuelt/til orientering -Leder for Felles Avlsråd har trukket seg, det er 
ikke pr nå valgt ny leder og sakene har derfor blitt 
liggende. Vi håper at dette er kortvarig slik at 
viktige saker som gjelder alle klubbene kan tas 
gjennom felles avlsråd, for eksempel saken som 
vi har meldt inn om å dele HD data mellom de 
nordiske landene.   
 
-Importer og indekser; vi har skrevet litt mer om 
hvilke kriterier som legges til grunn ved bruk av 
skjønn. Dette skrivet må legges inn som sak til 
neste DK/RS.  
 
-Raseparader på Dogs4all; Anne Grete har 
ansvar og etterspør hvem som skal delta og 
ønsker tips om aktuelle hunder som kan stille.  

 

 


