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Referat Avlsrådsmøte i NVK 2019 

 
 

DATO:  
09-04-2019 telefonmøte 

Tilstede: 
Avlsrådsleder 
KV 
 
SV 
LV 
 

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

Fravær   Ingeborg Nygaard, Karina Kolflaath, Sigurd 
Nikolaisen 

Neste avlsrådsmøte  21/05  2019 – kl 20.30 

   

Sak  Vedtak Ansvar 

Oppfølgingssak 
(03/19)  

RAS ferdigstilles Ødegaard har nå sendt oss tall for innavlsgrad, 
denne er redusert for alle rasene, vi ligger godt 
an. Effektiv populasjonsstørrelse har det vært 
vanskelig å beregne fordi vi har så stor andel 
importer. 
RAS er nå ferdig for SV og KV, LV skal gjøre 
ferdig snarest og dokumentene sendes NKK for 
godkjenning.  
 

 
 
alle 
 
 
 

Oppfølgingssak 
(Sak 04/19) 

Avlskriterier Vi har kommunisert for dårlig ut at de nye 
utstillingskravene for KV skal gjelde fra dato for 
vedtak, dvs dato for RS, dette har skapt litt 
usikkerhet og spørsmål. Nå er det publisert info 
om dette på nettsiden. Nye kriterier for KV og 
SV er nå lagt ut. For LV er det lagt inn i teksten 
på nettsiden krav om gentest eller fristatus 
gjennom arv når det gjelder farger, gul farge er 
ikke tillatt, alle avlsdyr skal dermed ha Locus 
EE.  
For SV har Sigurd skrevet en artikkel om farger 
og kombinasjoner. Vi bør også ha et punkt om 
dette i avlskriteriene. Mange svartskimmel i 
populasjonen begrenser avlskombinasjoner.  

 
 
 
 
 
Alle  
 
 
 
 
 

Oppfølgingssak 
(05/19) 

Nytt medlem LV Vi har samlet noen navn «på blokken» som vi 
nå jobber videre med.  

Liv 
Jorun 
og 
Trude 

Oppfølgingssak 
(07/19) 

Arkivering av 
opplysninger 

Vi diskuterte på sist møte at alle rasene bør ha 
et system for sikker arkivering av opplysninger 
om helse og gemytt slik at dette sikres ved 
utskifting av medlemmer. KV har laget et slikt 
system som ligger i Drop Box.  
Tone foreslår at vi får en digital løsning her der 
medlemmer selv kan melde inn ulike forhold, 
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viser til at Irsksetterklubben har et slikt system. 
Vi sjekker ut dette nærmere og ser hva som vil 
være hensiktsmessig.   

Oppfølgingssak 
(sak11/19) 

Digitale skjema 
Avlshund 
parring 

KV har laget ferdig et skjema for «avlshund» 
Dette ser veldig bra ut, vi jobber videre med å 
utrede hvilke opplysninger som bør inn i 
skjemaene både for avlshund og kombinasjon 
ved parring. Det viktigste er å bli enige om 
innhold, utforming er ikke så viktig da dette blir 
utformet digitalt. Vi kan ha samme innledning og 
grunnmodell for alle rasene, så kan medlemmer 
som benytter skjema velge rase og bli «sluset» 
inn på riktig rase når en svarer seg gjennom 
skjema.  
Alle rasene skal innen neste møte levere forslag 
til innhold for egen rase.  

Alle 
Tone 

Oppfølgingssak 
(12/19) 

Kontakt med naboland Trude har sendt henvendelse til alle 
rasekontaktene/avlsrådgiverne i Sverige og 
foreslått skypemøter og utveksling av 
årsmeldinger. Ikke fått tilbakemelding ennå.  
Vil også henvende seg til Danmark.   

Trude 

13/19 Datahound  
Innspill fra medlem med forslag om ny/utvidet 
løsning i datahound. Innspill om å utvide 
datahound slik at  avlshundene/hundene kan 
sorteres etter indeksene/etter den egenskapen 
en er interessert i: jaktlyst/viltfinner. Dette vil 
tilrettelegge for bruk av indeksene i avl. Vi 
synes dette er en god ide.  
Også forslag om at databasen viser indeksene 
på stamtavlen, og antall jaktprøvestarter.  
Vi utreder dette videre, mulig 
kostnadsspørsmål, datateknisk er det jo mulig 
ettersom Bretonklubben har dette systemet. Det 
vises også til at Bretonklubben har låste 
indekser, og at dette gjør det lettere å se den 
avlsmessige fremgangen.  
Vi ser også nærmere på dette.  
 
 
 
 

Trude 

14/19 eventuelt Rasekompendier.  
Vi har ikke fått disse i retur fra NKK ennå, vi 
sendte inn på nytt etter at vi første gang fikk 
dem i retur med merknader som nå er rettet 
opp. Ingen tilbakemelding til tross for purring, 
Trude vil ta ny kontakt med NKK for å høre når 
vi kan forvente kompendiene. Tidspunkt har litt 
å si i forhold til å arrangere eksteriørdommer-
konferanse.  

Trude 

 


