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Referat Avlsrådsmøte i NVK 2018 

 
 

DATO: 11-12-2018  telefon møte 

Tilstede: 
Avlsrådsleder 
KV 
 
SV 
LV 
 

 
Trude Lien (TL) 
 Anne Grete Langeland 
 
Sigurd Nikolaisen, Torgeir Dahl, Tone Jorde 
Helge Heimstad, Liv Jorun Karlsen 

Fravær    

Neste avlsrådsmøte  11/12  2018 

   

Sak  Vedtak Ansvar 

Sak 61/18     
  Status ved årsslutt for 
Rasekompendier 
RAS 
Årsmelding 
Avlskriterier 

Rasekompendier;   KV ferdig, bare siste finish på LV 

og SV mangler, dvs riktig navn på rase, ny logo, 

småtter. 

AG sender til Tone og til Liv Jorun som ferdigstiller 

og sender til leder i løpet av 1 uke slik at vi får sendt 

disse til NKK før nyttår. 

 

RAS/avlsplan : Gjøre ferdig så mye som vi kan og 

fylle inn tall når vi får dem. Bør sendes ut til 

distriktsklubbene før RS/DK slik at de får sett gjennom 

og kan komme med tilbakemeldinger på årsmøtet. Mål 

å bli ferdig med vår versjon innen første uken i januar. 

KV og SV har sendt utkast, må rette på tall og gjøre 

mindre endringer, men vi kan sende ut til noen 

eksterne for gjennomlesing. LV vil komme med sitt 

utkast i løpet av ca en uke. 

 

RAS: Innspill om måling av tallkarakterer; for alle 

egenskaper der 4 er det optimale, må vi måle hvor 

mange som faktisk har 4, hvis ikke vi vet dette, kan vi 

havne på et gjennomsnitt på 4 og tro at det er bra, mens 

realiteten kan være at vi har mange på 2, 3,5 og 6 og få 

på 4 som er det ønskelige. Gjennomsnittstall kan ikke 

brukes for måling av slike  verdier.  

Vi ønsker at flest mulig hunder oppnår tallkarakter 4, 

og derfor må vi vite antallet hunder/ % hunder som får 

4, hvordan få ut disse tallene? 

 

Avlskriterier; forslag til nye avlskriterier vil vi legge 

inn i RAS, disse må imidlertid stemmes over på 

årsmøtet og må derfor være klar til å sendes ut innen 

13.01.2019. 

SV og KV har sendt sine, leder vil gå gjennom. LV vil 

trolig ikke endre på kriterier, men tar en runde på om 

det er ønskelig å endre på krav til «andre parringer» 

 
 
Tone 
Liv Jorun 
 
 
 
 
Torgeir 
Karina 
Liv Jorun 
 
 
 
 
 
 
 
Trude 
 
 
 
 
 
 
 
Trude 
Helge og 
LJ 
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LV; krav om test for fri for Locus E /fri gjennom arv, 

dette er et krav som er vedtatt tidligere men som 

fremdeles ikke ligger inne som et krav i kriteriene som 

ligger på nettsiden, dette må inn.  

 

Årsmelding: denne må være ferdig til nyttår slik at den 

kan sendes ut i januar. Reidar som de siste årene har 

utarbeidet tall til oss, vil komme med tall for 2018 i 

løpet av en ukes tid fra nå.  

 
 

 

Sak 
62/18: 

Utstillingspris 
 

Bør vi ha utstillingspris ; beste jaktpremierte 

utstillingshund?  

Vi vil lage forslag om at slik pris etableres i NVK, lage 

forslag om dette og legge frem på årsmøtet.   

 

 

 
 
 
Anne 
Grete 
 
 
 
 
 
 
 

 


