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Referat Avlsrådsmøte i NVK 2016 

 
 

DATO: 08-03-2016  skype møte 

Tilstede: 
Avlsrådsleder 
KV 
 
SV 
LV 
Andre 

 
Kai-Rune Johannesen (KRJ) 
Solveig Strøm, Anne Grete Langeland, Tommy 
Andersen 
Trude Lien, Tor Asle Eliassen,  
 

Fravær   Torgeir Dahl, Helge Heimstad 

Neste avlsrådsmøte  5/4 2016 

   

Sak  Vedtak Ansvar 

Sak 01/16:  Etiske grunnregler  - NKK , 
ny grense for avl på tisper= 
7 år, men krever ikke 
dispensasjonssøknad over 
dette, bare vedlagt 
vet.attest. Dokument 
utsendt tidligere 
 
                                    

Vi støtter forslaget men vil sende et innspill om at 
veterinærattesten bør ha gyldighet for 2 mnd og 
ikke 1 mnd som i forslaget fra NKK.  
KR skriver høringssvar som legges frem for styret 

KRJ 

Sak 02/16: Begrensninger på antall 
kull innen familie? 
Grense for valper etter 
kullsøsken 

Uheldig med flere kriterier. Enighet om å satse på 
bedre informasjon om uheldige sider ved for hard 
bruk av de samme linjene og bedre informasjon 
og presentasjon av nye og lovende avlshunder.  
Informasjon og presentasjon i Fuglehunden. 
Trude skriver «innledende» artikkel og deretter 
presenterer vi aktuelle hunder som fordeles på de 
neste utgavene  av FH 
 
Brev til eiere av aktuelle hunder og oppfordre til å 
vise dem frem på hannhundskue på landstreff.  
AR  plukker ut aktuelle og interessante hunder.  
 KRJ formulerer og sender ut brev. 
Generell annonse/invitasjon/oppfordring om  å 
stille på landstreff og avlshundfremvisning 
utformes til bruk på nettsiden og Facebook.  

 

 

 

 

TL 

Alle  

 

 

 

 

 

?? 

 

KR 

 

 

KR 

Sak 03/16: HD 
a)HD på strihår, hva gjør 
vi? Kan vi sette i gang en 
«kampanje» for å få flere 
røntget ved å ta direkte 
kontakt med eiere? 
 
 
b)Grenser for antall 

SV AR plukker ut hunder som er mellom 1 og 4 år 
og som ikke er røntget.  
Det utformes et brev som sendes eiere av disse 
med informasjon og oppfordring om å røntge 
hundene.  
 
Det skrives også en oppfordring om å røntge som 
legges ut på Facebook-sidene våre 
 

AR SV 

 

 

TL 

 

 

 

TA 
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røntgede avkom før 
godkjenning av flere kull 
- hanhund/tispe - er det 
grunn til justering av 
dette? Færre? 
 
c)Ref. artikkel i Jakt og 
Fiske om HD, bør vi ut 
med noe i den 
forbindelse? Hva skaper 
det av «uro» i NVK? 
 

Dagens kriterier på KV: Når hannhund har fått 20-
30 valper, får hunden ikke flere godkjente 
paringer inntil 50% av avkommene er HD-røntget 
. Det besluttes at grensen flyttes til 40%  
Det må skrives en innstilling til styret.  
 
Det bør skrives et tilsvar til artikkelen. Artikkelen 
feilinformerer og er altfor unyansert.  
Vi tar kontakt med andre klubber i gruppe 7 og 
spør om de vil være med på et svar, svaret vil stå 
sterkere jo flere klubber som støtter opp. 
 
 

 

 

 

 

KRJ 

 

 

 

KRJ 

Sak 04/16: Elektroniske 
utstillingskritikker – NKK 
– Konsekvenser og 
muligheter 

Orienteringssak: NKK har utviklet et program der 
utstillingskritikker og premier kan skrives inn på 
iPad.  
Dette er et skritt i riktig retning. Hadde vært fint å 
få info om hvor snart en kan ta i bruk dette 
verktøyet på lokale utstillinger.  

 

Sak 05/16: Sykdomsstatus (vWD, 
EBJ, flere?) inn på 
datahound? 
 

vWD status ligger ikke inne på hundene  i 
datahound selv om det ligger på Dogweb, da 
skulle dette ha vært overført til datahound.  Geir 
Heggertveit skal undersøke dette nærmere. 
 
Rubrikk for å krysse av for EBJ i datahound er 
forsvunnet.  

KRJ 

Sak 06/16: LV- oppdretter og 
avlspris 

Utsettes til neste møte siden LV representanten  
ikke er med på møtet.  

 

Sak 07/16: Paringsannonser – 
nettsidene/FH – nytt 
oppsett 
 

Det er misnøye med dagens valpeannonser på 
datahound og det vises til Breton-klubben sitt 
opplegg for annonser. Enighet om at vi gjerne vil 
ha noe tilsvarende og at dette må prioriteres når 
vi skal lage ny nettside. KRJ kontakter IT-gruppa 
og diskuterer med dem hvordan vi jobber best 
med dette framover 
 
Det bør også fremgå tydeligere hvilke parringer 
som ligger på nettsiden vår, det savnes 
informasjon om at dette er parringer som 
tilfredsstiller visse kriterier og har et 
kvalitetsstempel.  
Informasjon om søknad om godkjenning, 
gyldighet av godkjenning med mer har falt ut av 
nettsiden. Dette bør komme på plass igjen.  
Det skal skrives en «kokebok» om hvordan 
tispeeiere skal gå frem når de skal avle på 
hunden sin. Det bør også ligge inne en link til 
NKK sine etiske retningslinjer for avl. 

 

 

 

KR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TL 

 

Sak 08/16: Presentasjon av nye 
avlshunder i FH? Mere 
info per hund for 
premierte hunder – 
standard oppsett 
 

Avlshunder bør presenteres bedre i FH, det bør 
være et standard oppsett/mal for hva som skal 
skrives inn. 
 
Det bør også legges ut info i FH med oppfordring 
til å sende inn resultater på egne hunder og hvilke 
resultater som kvalifiserer for 
omtale/presentasjon.  
 
Harriet må få info om dette. KR tar kontakt med 
Harriet og drøfter muligheter og løsninger. 

 

 

KRJ 



Referat styremøte 24.april 2012 - 3 - 2016.04.04 

 
 

Sak 09/16: rasekompendiene – 
konkrete oppgaver – 
oppstart 

Vi skal ha fysisk AR møte i beg av juni og 
grunnlag for arbeid med rasekompendiene må 
legges før dette møtet. Hver hårlagsvariant må ta 
tak i dette arbeidet. 

AR KV, 

SV, LV  

Sak 10/16: Årboka 2015 – stoffet 
klart, skal vi kjøre nytt, da 
mye ikke var inne i 
DogWeb når vi kjørte? 
 
 

Vi har sendt inn stoff til årboka for 2014 og må 
regne med at vi er ferdig med det som skal inn for 
2014. 
Vi sjekker med sekretæren for å avklare dette.  
 
Årbok for 2015 skal kun foreligge som pdf på nett.  
Det etterlyses ideer for hva som skal inn i årboka. 
Alle AR-medlemmer oppfordres til å «scanne» 
gjennom de siste to årbøkene og komme med 
kommentarer og forslag til godt stoff for årboka.  

KR 

 

 

 

 

Alle  

Sak 11/16: Eventuelt   

 Markedsplassen på 
nettsiden 

Det reageres på at annonser er useriøse og 
kanskje ikke har helt riktige opplysninger. 
Ettersom dette er klubben sin nettside bør det 
presiseres at klubben ikke har ansvar for 
innholdet i disse annonsene.  Vi lager en tekst om 
dette som legges ut på nettsiden.  

 

 

 

TL 

 Valpepris Det diskuteres om anbefalt prisnivå på nettsiden 
vår bør justeres. Vi sjekker opp valpepris med 
andre fuglehundklubber før eventuell justering.  
 
Diskusjon rundt kontrakter og hvor sterkt slike står 
kontra kjøpsloven. Ingen konklusjoner, men vi 
anbefaler NKK sin standardkontrakt med 
eventuelle tillegg dersom en ønsker det.  
 
 

Solveig 

 


