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Distriktskonferanse NVK 07.02.20; kl. 19.00 – 21.10 

Olavsgård hotell, Hvam 

Til stede:  

Arild W Hansen, Petter Kaald, Roger Brenden, Frode Flathagen, Tommy Andersen, Ove Myhre, 
Eva Pedersen, Nina Smitsrød, Svend A Eggen, Julie Grande, Geir Sve, Frode Erlandsen, Henrik 
Fossum, Anders Simensrud, Marius Kjønsberg, Trude Lien, Hilde Børdalen, Geir Henning Strøm, 
Harriet Wiggen, signe Karin Hotvedt, Sissel Marthinsen, Britt Schibbey, Ingeborg Nina Nygaard, 
Tone Jorde, Bjørn Frode Eriksen, Thomas Ellefsen, Sigurd Nikolaisen og Bente Øfjord (referent). 

 

 

Æresmedlemmer: Kjell Larssen og Bente Holm 
 

DNA- baserte metoder i moderne avlsarbeid hos hund 

Hjelpemiddel til bedre helse og atferd med kontroll av genetisk bredde  

v/ Professor Frode Lingaas, Faggruppe medisinsk genetikk, Veterinærhøgskolen- NMBU 

 
Utfordringer: Samle inn «sikre» data og DNA – prøver (og analysere) 

 

«ser at jeg har kommet rett- visjonen til NVK er å være ledende på kunnskapsbasert avlsarbeid» 

Arbeider både med fysisk helse og atferd. 

 

Temaet for kvelden er: «bedre helse og atferd» bedring her betyr gjennom avlsarbeid, 
egenskapen må være arvelig for at en kan gjøre noe med det i avlsarbeid, «genetisk bredde», 
«DNA – baserte metoder for identifisering av mutasjon», «genetisk variasjon». 

90-95% av hundeeiere er meget godt eller godt fornøyd med hundens helse. Det skal en være 
meget godt fornøyd med. 

 

Vorstehhund er en frisk rase. Noe HD/TV(transitional vertebra/ overgangsvirvel), noe epilepsi. 

 

Arvelighet for helse/motstandskraft mot sykdom 

To grupper 

• Genetiske enkle sykdommer 

- et gens, en sykdom- gentester 

- hale, PRA, von -Willebrand(bløder), epilepsi 
- strihår/korthår 

• Komplekse sykdommer? 

- Flere gener 

- Miljøpåvirket 

- Indekser, gentester basert på risiko for sykdom 

- -- HD, atferd 

 
Viktige tegn på arvelighet (komplekse egenskaper) 

 

1. Raseforskjeller; hunderaser; det «ultimate bevis på arvelighet av atferd» 

2. Avlsmessig endring ved seleksjon 

– rev, Russland 
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- seleksjon, minst skye/mest aggressive 

 

 

Komplekse egenskaper: Indeks 
Gir økt sikkerhet for at den hunden vi tror er bedre enn de andre faktisk ER(genetisk) bedre enn 
de andre 

Er basert på informasjon fra hundens slektninger i tillegg til hundens egne data 

 

 

Take home…..! 

Avlsmessig fremgang for en egenskap 
- er betinget av at den er ARVELIG og at det er VARIASJON mellom egenskapene 

 

DNA- baserte metoder som hjelpemiddel i seleksjon 

Moderne DNA – teknologi 

- mer effektiv 
- billigere enn «før», men fortsatt dyrt 

- kan i noen tilfeller løse et problem raskt 

- - andre ganger mer komplisert 

- Avhengig av genetikken 

o Enkel 

o Kompleks 
 

 

Mål 

- Finne gener og utvikle gentester 

STRÅLENDE!!! 
- Hadde det ikke vært strålende om man kunne får en gentest for HD 

- Eller andre viktige arvelige egenskaper?? 

 

Finne gener og utvikle gentester går ut på sammenligning av DNA fra syke og friske hunder 

- Avhengig av gode prøvesamlinger!! 

o Uten prøver/samarbeid med klubb ingen –DNA test 
- Det kan ta lang tid å samle prøver 

o Særlig hvis ingen har hørt om sykdommen 

 

Prøvesamling er ufarlig 

- Og alltid anonymt  
 

 

Vi må være mest mulig sikre på hundene som skal sammenlignes 

-  Sammenligning av DNA – prøver fra  

Syke Hunder – uansett alder – sannsynligvis syke pga genetiske disposisjoner 

- Friske hunder 
- -  sannsynligvis genetisk friske/ikke disponerte 

 

Innsamling av prøver tar tid – oppfordrer raseklubbene til å få sendt inn prøver- trenger flere 
prøver ved komplekse sykdommer/atferd 
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Innsamling av DNA fra syke hunder 

- en sak mellom eier og veterinærhøgskolen; prøven lagres gratis 

- Kan godt være langsiktig tiltak/alternativ 

 
Det letes etter gener som er forskjellige mellom syke og friske 

 

Genkartlegging, jakt på gener – to hovedmetoder i bruk i dag 

• Grov- skanning av alle kromosomer- regioner (hele genomet) med markører 

-  Overkommelig pris 

• Fin kartlegging ved sekvensering 

-  Dyrt 

 

Første revolusjon i genetisk forskning; genomet hos hund ble kjent 
- DNA- sekvensen hos hund kjent (2005) 

- Sekvensering betyr nøyaktig kjennskap til alle byggesteinene i DNA – kjeden 

- DNA – arvestoffet bygget opp av 4 baser; A, C, G, T 2.500.000.000 byggesteiner/baser 
i genomet til en hund 

 

Kunnskap om genomet hos hund 

- Muliggjør nye analyser som angår alle hundens genområder/gener 
- Assosiasjonsanalyser (sammenligning- sammenheng) 

- fokus på genområder 

-Genetiske markører 

 

«Signaler» viser oss hvor kromosomer er forskjellige mellom syke/friske 
 

Leter etter genetiske assosiasjoner 

• Syke og friske sammenlignet i alle gener 

• Områder som viser systematiske forskjeller mellom gruppene 

• Kan inneholde gode/dårlige genvarianter 

 
Også komplekse egenskaper som HD, kreft, atferd 

 

Genetic hip dysplacia 

 

Andre revolusjon 

Ny teknologi- billigere sekvensering 

Kunnskap om genomet hos enkelt hunder 

 

«Triplett»; en syk hund og begge foreldrene 

 

Referansemateriale: 
Mutasjoner hos friske hunder viser hvilke mutasjoner som IKKE gir sykdom! 

 

Ingen FRISKE hunder har denne mutasjonen – kan det være sykdomsmutasjonen??? 

Altså frisk for den sykdommen som studeres. 

Oppsummering Sekvensering: 
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Gir totalbilde over hver hunds gener og genvarianeter 

Finner veldig mange varianter/mutanter som er forskjellige mellom syke og friske 

Noen tripletter kan være svært verdifulle for enkelte sykdommer med enkel nedarving 

Referansematerialet er svært viktig 
Bør inneholde flest mulig raser 

Sekvensering av noen tripletter kan være viktig for alle raser 

 

 

Genetisk variasjon 

•  Kan kontrolleres og måles jevnlig 

Måling av genetisk variasjon med et sett av variable DNA – markører 

• Kjennskap til genetisk variasjon i populasjoner- innavlskoeffisienter av begrenset verdi 

- innavlskoeffisienter av begrenset verdi 

• Undersøkelse 

 
Vi ønsker å vite om en hund har mange like eller ulike genvarianter 

• Homozygot – to like varianter 

• Hetrozygot – to ulike varianter 

 

Moderne avlsarbeid 

Fortsette å legge vekt på de viktige egenskaper dere er opptatt av basert på god rasekunnskap 

_ følg med på nye og gamle egenskaper som påvirker dyrevelferd 

- Bruk av indeks kan gi raskere fremgang av 

 

 

Ta evt kontakt for et kveldsmøte med Frode Lingaas. 

 

En kort -versjon av Frode Lingaas presentasjon vil legges ut på nett. 

 
Lørdag 08.02.20 

 

Til stede: 

Arild W Hansen, Ernst Evensen, Petter Kaald, Roger Brenden, Frode Flathagen, Tommy 
Andersen, Frode Larsen, Ove Myhre, Eva Pedersen, Svend A Eggen, Julie Grande, Geir Sve, Anne 
Grethe Langeland, Thomas Ellefsen, Henrik Fossum, Anders Simensrud, Marius Kjønsberg, Trude 
Lien, Hilde Børdalen, Geir Henning Strøm, Harriet Wiggen, Signe Karin Hotvedt, Bente Holm, 
Sissel Marthinsen, Britt Schibbye, Ingeborg Nina Nygaard, Tone Jorde, Sigurd Nikolaisen, Bjørn 
Frode Eriksen og Bente Øfjord (referent) 

I tillegg er følgende tilstede: 

Thomas Klever, Birte Wold Myhre, Nina Smitsrød 

 

Æresmedlemmer: Kai Rune Johannessen, Robert Brenden, Kjell Larssen og Bente Holm 
 

Distriktenes time: 

Møre og Romsdal; minste distriktet, men har en sterk liten kjerne. Vi har gode felles aktiviteter 
med den lokale fuglehundklubben. Ellen Marie Imshaug skal holde apportkurs for oss i løpet av 
sommeren 

Finnmark; ganske stille. Vi er få, men fylket er stooort. Er delt i øst og vest. Forsøker å arrangere 
samlinger, uten helt å ha lykkes med det. 
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Trøndelag: Mye av vår aktivitet er sentrert rundt Songli gård, vintersamling står for døren. 
Medlemsmøter. Apportkurs. Skytetrening. Arrangerer flere kurs, skal forøke et sosialiseringskurs 
i år. Aversjonstrening. Apportprøver, familiesamlinger. Snåsasamlingen er årets høydepunkt. 
Arrangerer flere prøver i sesongen. NM skog 2020 

 

Innlandet: Hatt et bra 2019, økt aktiviteten. Skjer mer rundt oss. Treningssamling og vinterprøve 
årlig. To dagers VK. Arrangerer flere dugnader, for eksempel Nordhue. Skytekurs. Apportprøve 
på Åssiden. Rekord deltakelse. Stand på Jakt & Fiskedagene. Forsøkte å revitalisere Kongsvinger 
Grand Prix måtte avlyses pga kun 1 deltaker. Sliter med å få låne lavlandsområder. Nesten det 
samme i 2020. Målsetting å bli mer synlig, både i Fuglehunden og i sosial medier. Har lyst til å 
engasjere unge medlemmer. Har ikke konkludert med hvordan. Fortsette tilbudet til medlemmer 
som har lyst til å engasjere seg. Vi ønsker å skolere medlemmer som vil ta i et tak. Innlandet er 
stort.   

 

Østfold: forholdsvis krevende år. Sliter å få medlemmene med på aktiviteter. Har inngått 
samarbeid med Østfold Fuglehundklubb. Apportkurs, apporttreninger. Apportprøven ble 
gjennomført med storsuksess. Godt gjennomført. Har utfordringer med å få noen til å skrive i 
Fuglehunden. Samme med sosiale medier. Hadde for 14 dager siden en nybegynnersamling for 
fuglehundeiere. Her fikk vi vervet mange, nye vorstehhundeiere. Østfold Fuglehundklubbs nye 
lokaler genererer også mye aktivitet. 

 

Buskerud; nyvalgt leder i Buskerud, Ernst Evensen. Også leder i NML klubben en mnd til. Har en 
fin mulighet via hytta vi leier på Holleia; sosialt. Skal arrangere apportprøvekurs og apportkurs. 
Utstillingsskurs. Blodsporkurs. Drop – in apport helg. Holleiaprøven. To fullkombinert prøver, en 
skogsfuglprøve. Aversjonsdressur; arrangeres som drop -in. Målet for 2020 er å opprettholde det 
høye aktivitetsnivået. Skal også arrangere fase 1 kurs og fase 2 kurs. 

 

Oslo/Akershus; har økt medlemsmassen vår. Er nå så vidt over 400 medlemmer. Vi arrangerer 
årlig en middag for de som bidrar med å holde aktivitetene våre i gang. Vi har også en egen 
instruktørgruppe, som ivaretar instruktørene våre. Her er det en blanding av fase 1, fase 2, fase 
3- instruktører, samt dommere både på felt og apport.  

Standen på villmarksmessa tar vi, trass vi mener det er NVK som skal betale denne. 
Markedsføring av Vorstehhunden er viktig. Vi har latt apportprøvekursdeltakerne få gratis start 
på apportprøven vår. Bente H og Ella kjemperessurser. Samme med Nina. Nytt er å starte med 
ettersøk og mentaltesting, skal følge dette opp på aktivitetslisten vår og terminfestes. Skal 
arrangere Hovedlandssamlingen. Erwalla samlingen for noen og tjuende gang; torsdag til 
søndag. Har etablert godt samarbeid med Stian Aaserud, vårefase 2 instruktører følger 
medlemmer på felt.  Tilbud til medlemmene og trening for instruktørene. DM vinter og høst. Det 
legges ned mye ressurser i Landssamlings arrangementet. Dette arrangeres på Buhol i pinsen og 
er et tilbud for alle medlemmer i NVK, tilbud til barnefamilier.  

 

Nordland; arrangerte landssamling i fjor, mellom 70 – og 90 medlemmer. Andre raser deltok på 
apportprøven. Godt fornøyd med samlingen. Utover det veldig lite aktiviteter.  

 

Vestfold; tidligere DR på tidlig totusetallet. Oppfordrer alle til å samarbeide. Vi arrangerer 
vintersamlinger, temamøter, apportprøve, skogsfuglprøve, apportkurs. Vi skal bikke 100 i 
medlemmer til neste DK! 

 

Vestland; sliter litt med å få medlemmer med på aktiviteter. De aktivitetene vi arrangerer med 
Vestlandes fulgehundklubb er det god oppslutning om. Egne arrangement er mer labert. Håper å 
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få til felles treninger, apporttreninger. Arrangerer apportprøve i juni.  

 

Troms; to årlige arrangement. Apportprøvekurs som avsluttes med apportprøve. Vorstehtreffet 
arrangeres årlig i august.  Annet hvert år utstilling. Et stort distrikt, vanskelig å samle 
medlemmer. Det er de lokale fuglehundklubbene som holder i gang aktiviteter. 

 
 

Hvordan utnytte genetisk kunnskap og populasjonsstatistikk til rasens beste 

 

V/ Kai Rune Johannessen som positivt stiller opp da Jørgen Ødegård på kort varsel måtte trekke 
seg pga sykdom. 

 

En forkortet versjon av presentasjonen legges ut på nett(pdf). 

 

Skille arv og miljø. 

 

Forskjeller mellomhunder (=fenotypen) kan forklares utfra to hovedårsakstyper Arv & miljø 

Arv; ulike hunder har arvet ulike gener fra sine foreldre, ulike gener har ulik effekt på hunden, 
søsken har samme foreldre, men hvilke gener har de arvet varierer 

Miljø i vid betydning er oppvekstvillkår, trening, foring, eier, helsestatus, smittepress, test- sted, 
diverse tilfeldigheter (vær, antall fugl i terrenget, makker, dommer vurdering, feilregistreringer 
mm). 

 
Miljøet har ofte større betydning enn arv. 

• Spesielt hvis en sammenligner innen rase 

Miljø er ikke arvelig 

• For fremtidig generasjoner er det kun arv som er av betydning 

Hunder fra gode miljøer er ikke nødvendigvis bedre AVLSDYR enn hunder fra dårlige miljøer 

• At eier er en idiot ødelegger ikke hundens genetikk 

Jo bedre en klarer å skille arv fra miljø, jo mer effektivt blir i avlsarbeidet 

• Godt trente hunder er ofte overvurdert i avlsarbeid og vis a versa 

 

Kvalitative og kvantitative egenskaper 

 

Kvalitative; bestemt av ett eller får genpar, lite påvirket av miljø, enten/eler egenskaper, enkel 
nedarving 

 
Kvanitiative; bestemt av mange genpar, ofte mye påvirket av miljø, kontinuerlig variasjon, kan 
ha alle verdier, kompleks nedarving 

 

I gjennomsnitt vil ha hunder som presterer godt ha bedre arveanlegg enn rasen for øvrig 

• Hvor mye bedre avhenger av hvor arvelig egenskapen er (arvegraden) 

• Lav arvegrad – forskjellen vi ser er i stor grad miljøbetinget 

• Høy arvegrad – forskjellene v ser skyldes i stor grad arv(hvilke gener hunden har arvet) 

 

Er det mulig å observere avlsmessig fremgang? 

 

•  Avlsmessig fremgang kommer gradvis i små steg 

* en ny rasestandard etableres gradvis 



 

9 
 

 

Hva avgjør genetisk endring i en rase? 

Avlsarbeid tar sikte på å endre frekvensen av gener for visse egenskaper 

• Egenskapens variasjon 

• Sikkerheten i utvalget (arvbarhet + slektningsinformasjon) 

• Seleksjonsintensitet (dvs hvor mye bedre er avlsdyra i forhold til gjennomsnitt i rasen 

• Lengden på generasjonsintervallet 

• Innavlsdepresjon (opphoping av ugunstige genetiske effekter) 

 

Når en driver avl, så er det utrolig viktig å få testet avkommet!!!!! Det gir best informasjon om 
hvordan hunden din er som avlsdyr. 

Klubben arbeider for rasen. Som oppdretter er det ønskelig å få heder og verdighet som 
oppdretter.  

 

Avlsplanlegging 
Hvor skal vi som klubb. NVK har bestemt en avlsplan, hvor blant annet bestemme egenskaper 
som skal registreres og hvordan. 

 

Avlsindekser 

Hva er avlsindekser 

• Indekser er et uttrykk for en hunds forventede avlsmessige verdi for den egenskapenden 
er beregnet for 

• Indekser er uavhengig av NVKs database og kjøres dirkete på filer fra DogWeb 

• Indekser er basert på egne prestasjoner + alle informasjoner om slektninger 

• Premier og indekser skal ikke sammenlignes 

• Mest mulige pålitliger indekser er basert å all tilgjengelig informasjon 

• Data på flest mulig hunder 

• Slektskap mellom hunder 

• Korrigeres for miljøeffekter 

 * rase 

* alder 

* kjønn 
 Arvegrader 

• Arvegrad for HD er like høy eller høyere enn for jaktlyst 

Hva er formålet med indeksen? 

• Et estimat på verdien av dyrets genetikk 

• Foreldrenes indeks forteller hva vi forventer av avkommet deres 

• Modellens presisjon er avhengig av …. 

 

Hva tas det hensyn til i beregningen (korrigeringsfaktorer? 
 

Generelt: Rase, alder, kjønn 

Skjønn: Dommer,  

 

Beregningene gjøres etter en allmenn kjent modell – BLUP- animal model - = Bet Linear 
Unbiased Prediction. 

BLUP er en likning for hvert dyr i databasen og for «alle» miljøfaktorene som påvirker 
presentasjonen. DVS det løses opptil flere millioner likninger samtidig. Fordelen er bla at 
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korrigeringer for miljøfaktorer gjøres simultant dvs de er alltid riktigst mulig. Alle dyr får 
oppdaterte avlsverdier etter hvert som det kommer nye slektninger(data) inn på dyret; dvs. 
avlsverdien til unge og eldre dyr blir sammenlignbare. All slektningsinformasjon utnyttes og med 
«korrekt» avveiing i fht genetisk link til hverandre. Lettere å lage avlsverdier på egenskaper 
med lav arvbarhet. 

Indeks = multippel regresjon av avlsverdi på alle informasjonskilder 

 

Resultat: 

Svaret = indeksen= det genetiske anlegget + fast miljøeffekt(kulleffekt/oppdretter) + rest 
(tilfeldige miljøeffekter som ikke er eliminert i korrigering) 

 
Indekser beregnes for tre egenskaper; jaktlyst, viltfinnerevne (stand) og HD 

 

Avlsarbeid i praksis 

 

Indekser er kun til hjelp dersom de fører til endret bruk av avlsdyr 
Hvis indeksene skal være til hjelp betyr dette nødvendigvis at vi endrer oppfatning av en del 
hunder 

- Noen vi trodde var bra presterer dårlig, avlsmessig 

- Noen vi trodde var dårlige er bedre enn forventet 

Fremgang, innebærer at gamle hunder får dårligere indekser  

En stor andel hunder blir aldri vist på prøver 

- Ikke noe problem dersom dette skyldes forhold som ikke er knyttet til hunden, som 
at eier ikke er interessert i jakt eller jaktkonkurranser 

- Kan derimot være et problem dersom eier ikke stiller hunden fordi den ikke er god 
Jaktprøver – utfordringer 

- De beste hundene får ofte lengre slipptid enn andre 

- De beste hundene testes mest 

Jaktprøve – fordeler 

 
Andre egenskaper i avlsarbeidet 

Sykdommer, VW, epilepsi, allergier, HD,  

Helse 

Jaktlyst & viltfinner evne 

Eksteriøre egenskaper 

Mentale egenskaper; tilgjengelighet, jakt/kamplyst, sosial kamplyst, temperament, skarphet, 
forsvarslyst, nervekonstitusjoen, hardhet, skuddfasthet, forsvarslyst, konsentrasjon, 
avreaksjonsevne 
 

DNA- basert slektskap – genomisk avl 

 

Årsmeldinger 2019 Avlsrådet presentert av Trude Lien 

Pdf legges ut på nett 

 
KV avlsråd fra 2020; Britt Schibbye, Ingeborg Nina Nygård, Arild Walter Hansen 

SV avlsråd fra 2020; Sigurd Nikolaisen, Tone Engløkk Jorde, Ørjan Alm 

LV avlsråd fra 2020; Bjørn Frode Eriksen, Liv -Jorunn Karlsen 

 

Avlsindekser er ferskvare. NVK er avhengig av at andre raseklubber sender inn sine data, før en 
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kan får beregnet indeksene. Det skaper forsinkelser og kan gi uheldige konsekvenser.  

Sporadiske meldinger om sykdommer; OCD, allergi, epilepsi. Ike flere meldinger enn tidligere, 
samme nivå. 

Sunn populasjon. 

 
Nytt KV 2019; «skjelvinger» 

Det ligger en HDrapport på NKKs nettside- oppfordring til å lese dette. 

 

Hvordan er dette beskrevet i avlsplanen vår? 

 

Øke sikkerheten for indeksene 
Eksteriør; beste jaktpremierte utstillingshund 

Høydemåling – blir hundene mindre? Tatt opp på eksteriørdommer konferanse at en skal måle 
på hver utstilling i et par år for å sjekke evt målbar høydeutvikling. Dommerkonferansene her 
blir veldig viktig.  

 

Årsrapport fra avlsrådet for langhåret vorstehhund 2019 presentert av Bjørn Frode Eriksen 

Kun et kull 2019 

Lav avlsmasse- DESSVERRE!!!!! 
Stor etterspørsel i rasen. Det er bra. Oppfordres til å produsere flere LV kull  

Jevnt over bra gemytt på rasen; særlig på hannhundsiden har det vært en svært positiv utvikling 

God helse er avlsrådets inntrykk, selv om det bare er HD resultater som blir systematisk 
registrert.  

 

Presentasjon ved Tone Engløkk Jorde -Søknadsskjema 

Avlsrådet arbeider med å ferdigstille digitale skjemaer for å søke godkjenning av avlshund og 
godkjent parring. Skjemaene skal ligge under avlsrådets sider. 
 

Avlsrådet vurderer nå om en skal lage egne skjema for innrapportering av ulike helse problemer, 
for eksempel slik som NISK har. 

 

Avlsrapport Strihår 2019 ved Sigurd Nikolaisen 

Fortsatt for liten andel HD røntgede hunder. Enkelte norske linjer og utenlandske foreldre ligger 
bak forekomsten av HD. 

Helse: 

vW D- ingen tilfeller 

Epilepsi – et tilfelle 

OCD – et meldt tilfelle 

Mørketall?? 

 

Gemytt: 
Jevnt over bra 

Det snakkes mye om piping og støy som et problem, men AR får ikke reell dokumentasjon på 
dette 

Meldt om et tilfelle av uønsket gemytt i 2019 til AR (jaktprøve eller utstillingskritikk) 

Født 147 valper, 18 kull og 17 importer 

Henvendelser- totalt 25-30 forespørsler. Tispeeiere vil ha råd om hannhund. Tispeeiere som 
allerede har funnet hannhund og søker godkjenning. Tips om valp. 

Årsrapport KV avlsråd 2019 ved Ingeborg Nina Nygaard 
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Nytt av året utstillingspris. Mange hyggelige henvendelser. Deltok på NKK savlkonferanse i 
starten av 2019. Har henvendt oss til redaktør i Fuglehunden for å få presentert flere 
avlshunder. Noen hannhunder benyttes i matadoravl.  

Dogweb viser 30 norskfødte kull, 191 valper. 

Helse 
Det eneste vi har dokumentasjon på er KV. Må se hen til naboland. KV har god helse. 67% flere 
hunder røntget.  

Noe flere hunder stilt på utstilling i fht 2018. 

Antall jaktprøvestarter har gått noe ned, premieringer har gått opp. Liten økning i apportprøver. 

Henvendelser i fht prarringer; kun 11 av de 30 registrerte kullene.  

 

Æresmedlemmene Randi Schultze og Bjørn Stang kom kl. 15.30 og ble ønsket velkommen av 
NVK leder Anders Simensrud. 

….. 
Kort diskusjon om bruk av utenlandske hunder. Avlsrådet bruker skjønn i tråd med 
regelendringen fra i fjor….. 

 

 

Saker til RS 

- Handlingsplan 2020 

Nytt distriktsmidler til å rekruttere unge medlemmer obs i fht budsjettet 
NM Skog 2020 – fått NKK pokal til arrangementet. 

Oppfølging av godkjenningen av RAS 

Planlegge og gjennomføre eksteriørdommerkonferanse 

 

Oppfordre HS til å stille på distriktsaktiviteter. Gjensidighet- HS må spørres. Må sikre at det ikke 
blir en distanse mellom HS og distriktene. Vurdere om dette skal inn i instruksen til styret.  

 
Forslag av endringer av kriterier for godkjent avlshund KV fra OA. Styret støtter dette. 

 

Forslag av endringer til krav for godkjente parringer KV fra Troms 

 

Styret støtter ikke forslaget fra Troms. Fri-status støttes. Forslaget er for rigid. Styret har eget 
forslag. Det er flere egenskaper som skal hensyntas når det gjelder avl.  

 

Nytt forslag fra HS- minimum samlet HD indeks på 200 for å få godkjent en parringskombinasjon 
på KV. Pga HD situasjonen som har oppstått, så må det gjøres noen grep. Vi må finne en 
kombinasjon som er på snittet. Ved importer benyttes en viss grad av skjønn – også nå. 
Avlsrådet mener likevel å sette samleindeksen på 200 er et riktig og rimelig tiltak nå. Vi har et 
ansvar for å tak i den situasjonen som har oppstått nå. En må balansere hensynet med å ønske 
at alle parringer går gjennom avlsrådet og unngå skremme folk vekk. Usikkerhet om dette 
tiltaket her er riktig. ER det radikalt å sette HD indeksen til 200? tiltak som gjøres nå vil en ikke 
se resultater for før om noen år. Skal en ha is i magen å se an? Les HD rapporten til NKK! Ingen 
statistikk som viser noen ting om A og B hofter som kunne blitt C. C-hofter og det 
avlesningsresultatet som nå er nok riktigere enn tidligere avlesninger sa. Det er ikke vanskelig å 
forstå hvorfor HD utslaget som nå foreligger- det er noen linjer/utenlandsk blod som ligger bak. 
Vi har råd til å iverksette dette tiltaket. Det er forsvarlig rett og slett. Dyrevelferdshensyn må 
også hensyntas. GS har forslag om å fjerne HD krav. Minner om vedtatt avlsplan- vedtatt fokus 
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på Helse og synes dette er et riktig tiltak i den forbindelse. Det er såpass mange avkom etter 
disse bikkjene at tiltaket som foreslås fra HS er «riktig» medisin i fht endre HD utviklingen for KV. 

Dersom noen har endringsforslag så må det fremmes skriftlig. 

 

Forslag fra Buskerud 
Språklige utfordringer. NVK kaller parringer godkjente. Anbefalte parringer er noe annet. Fordel 
for klubben å ha samme terminologi. Nettsiden har godkjente parringer og andre parringer. 
Disse benevnelsene bidrar til å skape forvirring ute.  

Styret er enig i språkvasken. Godkjente parringer er godkjente etter klubbens kriterier. 
Anbefalte parringer her blir ikke riktig. Viser til skjema vist forsamlingen tidligere i dag. Hva skal 
ligge i datahound?  Godkjente er nok mest riktig. Noen er godkjente etter klubbens regler, andre 
er ikke det- ergo er det benevnt andre parringene.  
SVK bruker benevnelser tilfredsstiller klubbens avlskriterier kalles godkjente. Viktig å fortelle hva 
betyr dette egentlig? Legge ut info under benevnelsene.  

Tips om å se hen til Sverige?  

Bretonklubben har bilde av far og mor med kort tekst.  

 

Så lenge parringen er innenfor kriteriene, så er det godkjent. Avlsrådet er et rådgivende organ. 
Det er fullt mulig å klage på avlsrådets avgjørelser. Blir det ikke en løsning på saken kan den 
styre behandles. 

Hvorfor HS ikke støtter Buskeruds forslag er at begrepene godkjent og andre parringer er godt 
innarbeidet i klubben. 

 
 

Jaktrådet ved Geir Henning Strøm 

Blir mye heder og ære i kveld.  

 

Ser dere feil på siden meld fra til jaktrådet.  

Flere ansvarsområdet som ligger under jaktrådet, som for eksempel uttak av NM lag 
representasjon.  
 

 

Søndag 09.02.20 

 

Tilstede: Tone Engløkk Jorde, Ingeborg  Nina Nyborg, Trude Lien, Birte Wold Myhre, Eva 
Pedersen, Ove Myhre, Ernst Evensen, Arild Walther Hansen, Henrik Fossum, Frode Erlandsen, 
Roger Brenden, Harriet Wiggen, Geir Henning Strøm, Anders Simensrud, Marius Kjønsberg, 
Signe Karin Hotvedt, Anne Grethe Langeland, Sigurd Nikolaisen, Robert Brenden, Nina Smitsrød, 
Frode flathagen, Petter Kaald, Bjørn Frode Eriksen,  Geir Sve, Julie Grande,  Svend A. Eggen, 
Hilde Børdalen, Bente Holm og Bente Øfjord(referent) 

 

Velkommen og takk for i går ved Anders S. Ordet overlates til Marius.  

 
Orientering om nye championatregler. Oppdatert liste på NKK fra mandag 10.02.20 

Erfaringsmessig har jaktprøveregler og championatregler blitt blandet. 

Hvert 5. år er det revidering av jaktprøvereglene. 

Det er raseklubbene som eier championatreglene. Fuglehundklubbene kan ikke komme med 
noen endringer. Dersom det er forslag må dette fremmes via raseklubber. Championatreglene 
kan revideres årlig, dersom ønskelig. 
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Forskjeller på de kontinentale og engelsk championatreglene når det gjelder apport. For mer 
detaljer se NKK og eller Fuglehunden. 

Det som tidligere manglet var 1. UK FK. Det gir nå 4 poeng. 

Endringene kan gi endringer på apportprøvene. 

 
Det vil fra sommeren komme to nye championater; junior og veteran. Alle fra NKK utstillinger. 

 

Forventninger til tillitsvalgtes arbeid i NVK 

 

Styret legger opp til en liten diskusjon og bevisstgjøring i fht både Visjonsplakaten for NVK og 
ulike regelendringer. Hvordan vil vi oppføre oss mot hverandre og oppfordre de som ikke er 
tilstede om å gjøre det samme. Både sosiale medier og andre fora viser at terskelen for å lire av 
seg uønskede ytringer, ufine anklager, ryktespredning osv. Ulike syn er det tak høyde for, men vi 
må kunne oppføre oss. 

NVK er demokratisk. Er det noe du er misfornøyd med, bruk klubben, frem endringsforslag 
tjeneste vei.  

 

Nettvett er ikke mye å diskutere. Her er det bare å følge vanlige regler. Noen ganger er det 
dommere som slenger med leppa på nettet, da kan det raskt bli en disiplinærsak. Mer alvorlig 
ytringer, skal det slås ned på. Bruk de organene som allerede finnes for å behandle slike saker.  
 

De som har ansvar må ta tak i innmeldte saker. Tillitsvalgte i klubben må være særlig aktsom.  

Har vi felles regler for hvordan vi bruker FB, egne nettsider? Ikke noe utover vanlig nettvett. På 
FB kan alle legge ut, men en kan gjøre tekninske begrensinger på antall innlegg/+++ 

Snikreklame aksepteres ikke for eksempel hos OA. 

Vær obs på for stygg sjikane kan gjøre at en ikke får folk til å påta seg verv! Dette er viktig å 
reflektere over. 

 

En konflikt er en hovedside på NVK; her er det adgangsbegrensing på hvem som får publisere. 
En ønsker gode debatter. Blir det for strengt så kan det fort bli sovende sider.  
Nettvett og bruk av nettsider, FB så må du filtrere, tenke, være oppmerksom på visjonsplakaten 
er viktig.  Dette gjelder både tillitsvalgte og deres medlemmer. 

Fot å avslutte nettvett diskusjonen, når det gjelder nett trollene så er det ofte mennesker som 
brenner inne med noe, så da er det lettere å gjemme seg bak skjermen. Men tar du diskusjonen 
direkte med den det gjelder, så får en ofte stoppet diskusjonen. Tipset var å ta diskusjonen 
direkte med den det gjelder??? Egentlig en enkel løsning på problemet.  

 

Hva kan tillitsvalgte tillate seg? Er det ok at for eksempel medlemmer i avlsrådene går utenfor 
klubbens fastsatte regler for parringer?  

 

Visjonsplakaten må levendegjøres- dette er levende arbeid. Må tas opp, diskuteres, snakkes om. 
Hvordan håndterer vi denne. 

 

Ja vi har disse nett-trollene, men av og til pirker de bort i noe som vi må ta tak i. Hvilken respekt 
får vi hvis sentrale personer ikke forholder seg til fastsatte regler. Copyright skjønnes kjapt – 
regning sendes.  

Er vi uenig i regler, andre forhold, så må dette løftes demokratisk. Det er den veien vi må gå.  
Når det gjelder avl, så er egne visjoner iblant i konflikt med fastsatte regler. Synes det blir for 
dumt å true med å trekke seg, dersom en ikke får viljen sin. Målet må være at en er lojale mot 
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klubben. Vi har et utfordringer dersom en skal kreve en «blind» lojalitet i alle henseende. Ved å 
være for streng og undertrykke et stort mindretall, kan en over tid det skape splid. Når det 
gjelder avl, så er det overordnet å følge de etiske regler i NKK. Men at tillitsvalgte velger ikke å 
følge avlsrådets rådgivning, så er det noe ganske annet. 

Oppdrettere har ofte bestemt seg på forhånd, dvs at en gjennomfører parringen og velger vekk 
tillitsfunksjonen sin. Tilliten til for eksempel avlsrådet, er stadig til diskusjon. 

Etikk og moral. Ved dommerutdanning, så sees det også hen til hvor duganes en er på andre 
områder. Det vi står for når det gjelder etikk og moral, er viktig å ha med seg. 
Grenseproblemer/dilemmaer kan raskt dukke opp i fbm avl. Hvis en er åpen og ærlig på de 
diskusjoner oa en kan ha hatt med avlsrådet, gir vel det en form for tillit?? Tankelufting. 

Det er mulig å ta ting til avlsrådet i fht diskusjoner om retningsvalg, grensevalg, uansett hva vi 
gjør som avlsråd så er det galt. Det vi kan være sikker på er at folk følger med og passer på både 
hva vi og andre gjør.  

Tilnærmet 100% av alle tillitsvalgte som kommer opp i en slik situasjon er at avgjørelsen er 
velbegrunnet. Essensielt det som ble sagt i fht å gå på tvers av de etiske reglene, er kritikkverdig. 
Og i en annen klasse enn for eksempel kalkulere å gå under fastsatte indeks poeng.  

 

Det med avl er personlig, det er penger i det, det er noe med egne visjoner i fht egne hunder, 
+++ Uheldige avgjørelser får følger for mange.   

Avl for å sikre fremgang er en ting, men hva når parringen ikke har som mål å føre rasen frem?? 
Hva gjør vi da? 

Vi er heldig som har et veldig godt avlsråd, og alle bør bruke det først. Vi skal være stolt over å 
ha dette. Fantastisk kompetanse. En klapp for avlsrådet!!!  
 

Opplæring nettsiden ved Signe Karin Hotvedt 

 

Tips om både bruk av mobil og pc for å publisere saker.  Se redaksjonelle retningslinjer for 
publisering på vorsteh.no; https://vorsteh.no/om-oss/retningslinjer-vorsteh-no/ 

 
Fuglehunden – praktisk informasjon ved Harriet Wiggen 
 

Vær obs på bildestørrelse når du sender inn til Fuglehunden 
Utfordringer 
Tidsfrister 
Bilder av god oppløsning med bildetekst som filnavn 
Tekst og bilder som vedlegg 
Stoff av annen karakter enn distriktsoppramsinger 
Punktlister, aktivitetslister, årets hunder i distriktene, premieringer 
 

Hvordan ønsker vi at sidene våre i fuglehunden skal være i 2020? 

Bør hensikten til bruk av distriktenes NVKs sider i Fuglehundens vurderes til neste RS?  

 

Distriktskonferansen avsluttes kl 12.05 

 
Praksis informasjon ved Sissel i fht bestilling av drosje til flyplassen.  

LUNSJ kl 1205. 

 

Alt ovenstående er hva referenten har fått med seg og trenger nødvendigvis ikke være den hele 

og fulle gjengivelse av DK       

https://vorsteh.no/om-oss/retningslinjer-vorsteh-no/
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