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Referat Avlsrådsmøte i NVK 2019 

 
 

DATO:  
15/10 2019 telefonmøte 

Tilstede: 
Avlsrådsleder 
KV 
 
SV 
LV 
 

 
Trude Lien (TL) 
 Ingeborg Nygaard, Britt Schibbye, Linn Gareid, 
Richard Grøttheim 
 
 Torgeir Dahl, Tone Jorde 
Liv Jorun Karlsen, Bjørn Frode Eriksen 

Fravær   Sigurd Nikolaisen 

Neste avlsrådsmøte 19 november kl 20.00 

   

Sak  Vedtak Ansvar 

 
21/19  

Avlsrådsmøte  
3. september 2019 

Første oppstartmøte etter sommerferie, det var 
ikke fastsatt agenda og det ble ikke skrevet 
eget referat. 
Saker som ble tatt opp var status for digitale 
skjema, RAS, rasekompendiet (som har falt 
mellom to standardkomiteer i NKK, de ser på 
det nå) avlsseminar i januar, roller og hvor vi 
legger listen for arbeid i avlsrådet, balansere at 
dette er en frivillig jobb samtidig som det skal 
være tilstrekkelig kvalitet på arbeidet vi gjør.  
 
 

 
 
Trude 
 

22/19 Nye medlemmer KV   
Linn Gareid, Richard Grøttheim og Britt 
Shcibbye ble ønsket velkommen som nye 
medlemmer i KV gruppa. Alle 3 er med frem til 
nyttår i en prøveperiode sånn at vi får se 
hvordan de trives med arbeidet og klubben får 
se hvordan nye medlemmene fungerer. 
Ingeborg fortsetter som leder for gruppa frem til 
årsskiftet.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/19 Struktur i 
avlsrådsarbeidet 

 Enighet om at vi må ha struktur med faste 
møter i hver av rasegruppene, hver gruppe 
etablerer seg med en praksis på dette. 
Responstid på å svare på henvendelser ble 
diskutert, enighet om at vi må sende foreløpig 
svar raskt og si noe om når det kan forventes 
endelig svar, for eksempel vise til møte dato og 
at svar vil komme snarlig etter møte.  

Alle 

24/19 Ekstra avlsrådsmøte 2. 
oktober 

Det ble holdt et ekstra møte med avlsrådet for å 
diskutere en godkjenning som var gitt på en KV 
parring. Parringen tilfredsstilte kriteriene. I 
ettertid av godkjenning kom det negativt HD 
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resultat på kullsøsken av tispen. Godkjenning 
var gitt under tvil grunnet at det i tispas slekt var 
noe HD fra før, med dette nye resultatet var det 
grunn til å se på godkjenningen på nytt. 
Avlsrådet konkludert med at godkjenningen 
måtte trekkes etter en skjønnsmessig 
vurdering.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

25/19 Skjønn kontra 
avlskriterier 

Diskusjoner rundt; når kan vi bruke skjønn? 
 Når må vi holde oss til kriteriene? 
 
Kan vi sette ulike problemstillinger opp mot 
hverandre?  Skal vi senke kravene når det er 
lite parringer?  
Vi må være lojale mot kriteriene som er valgt av 
klubbens medlemmer gjennom demokratisk 
prosess, men må også gripe inn med skjønn 
når vi ser det er faglig nødvendig. Bruker vi 
skjønn for ofte vil vi gjøre det vanskelig for oss 
selv, vi får kritikk enten vi er for snille eller for 
strenge. Faglig begrunnelse viktig og bør 
foreligge skriftlig  i tilfeller der vi har brukt 
skjønn.  
 
Konkret innspill fra Liv Jorunn vedrørende 
skjønnsutøvelse på LV og 50 % røntgede 
avkom 
 

Alle 

26/19 Orienteringssaker Indekser; vi venter fremdeles på at de «nye» 
indeksene kommer inn i datahound, 
forsinkelser i flere ledd, først fra Ødegård og 
deretter fra Datahound. Uttrekket ble gjort i juni 
og fremdeles har vi ikke indeksene tilgjengelige 
på nettsiden, indekser er ferskvare og dette er 
derfor uheldig. Vi må jobbe for bedre løsninger 
her.  
 
 
Digitale skjema; Tone jobber godt videre med 
dette og vil trolig klare å ha noe nytt å 
fremlegge om dette til årsmøtet. 
 
 
Avlsseminar; Felles avlsråd vil arrangere 
avlsseminar lørdag 25 januar på Gardermoen, 
ønskelig at alle deltar der og at vi tar et fysisk 
avlsrådsmøte i tilknytning til dette, helst fredag 
24 januar, alle setter av tid til dette.  
 

Trude 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tone 

27/19 Eventuelt  Saker til årsmøtet: 
Vi må lage saksfremlegg til årsmøtet, hva vil vi 
fremme? Bør lage et forslag om å få HD indeks 
inn som krav på KV, KV gruppa jobber videre 
med dette.  
 
Alle tenker gjennom om det er andre saker vi 
bør fremme 
 

Ingeborg 
 
 
 
 
 
 
Alle 
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Utstillingspris 
Hvordan går det med ny utstillingspris? Vi må 
få ut info på nettsiden om å melde inn resultater 
til denne. 
 
Høydemåling, hvordan går det med dette, skal 
være både i 2019 og 2020.  

 
 
 
Trude 
 
 
 
Trude 

 

 


