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Referat Avlsrådsmøte i NVK 2014 

 
 

DATO: 10.03.2014  Skype 

Tilstede: 
Avlsrådsleder 
KV 
 
SV 
 
LV 
Andre 

 
Kai-Rune Johannessen(KRJ) 
Robert Brenden(RB), Solveig J. Strøm(SS), Tommy 
Andersen(TA) 
Tor Asle Eliassen(TAE), Torgeir Dahl(TD), Trude 
Lien(TL) 
Helge Heimstad (HH) 

Fravær  

Neste avlsrådsmøte   

   

Sak   Vedtak Ansvar 

9/14 Oppfølging av sak 14 fra årets RS, Avlspris 

Under RS kom det fram at man ønsket ekstra 

poeng for Fullkombinert og det ble foreslått 2 

poeng ekstra, uansett premie. Anders 

Simensrud som kom med dette forslaget har i 

ettertid henvendt seg til AR, og ment at en 

bedre løsning er å gi 2 poeng for 1AK 

fullkomb. Og så 1 poeng for 2. og 3. AK 

fullkomb. 

AR er helt enig i denne justeringen. 

På RS ble det også gitt fullmakt til AR om å 

fullføre resonnementet omkring krav til HD-

indeks for avkommene. AR har diskutert 

saken videre og har kommet til at HD-

situasjonen er under kontroll i rasene våre og 

at krav om HD-status Fri (A+B) på alle 

tellende avkom til den aktuelle avlshund bør 

være tilfredsstillende i første omgang. AR 

ønsker å se hvordan kriteriene slår ut slik de 

da blir og se nærmere på utviklingen over noe 

tid. 

AR legger fram for styret  justerte 

kriterier, se vedlegg merket 9/14 

KRJ 

10/14 Møte m/AR i SVK. 

AR diskuterte mulige datoer og litt om temaer 

for møtet. Det ble vedtatt at vi foreslår helgen 

9. til 11. mai og at vi møtes på et hotell i 

nærheten av Gardermoen, eller et tilsvarende 

sted i Sverige om så ønskes. 

 

KRJ lager et forslag til saker som kan 

være aktuelle på et slikt møte og 

sender dette på «høring» i AR, for så å 

sende ut en konkret invitasjon/ønske til 

SVK’s avlsråd 

KRJ  

11/14 Neste møte i AR 

 

Vi ble enige om at neste møte i AR 

blir onsdag 2. april kl. 20.00 på Skype. 

 

 
 


