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Referat avlsrådsmøte i NVK 2022 

 
 

DATO:  
11/01 2022 Teamsmøte 

Tilstede: 
Avlsrådsleder 
KV 
 
SV 
 
LV 
 
Fra styret 
 

 
Tone Jorde 
Ingeborg Nygaard, , Arild W Hansen, Britt Schibbye 
 
Ørjan Alm, Sigurd Nikolaisen, Ida Sollie 
 
Bjørn Frode Eriksen Liv Jorun Karlsen 
 
Leder: Roger Brenden 

Fraværende  

Neste avlsrådsmøte 01. februar 2022 

  

   
 

Sak  Vedtak Ansvar 

01/22 Forberedelse til DK og RS 
12-13.02.2022: Frist for 
utsendelse av papirer er 
28.01, avlsrådet har frist 
15.01 med å sende rapporter 
og saker  

• Årsrapporter for rasene 

• Generell rapport fra 
avlsrådet 

• Presentasjoner til DK 

• Årets jaktpremierte 
utstillingshunder 

• Avlspriser – 3 tisper på 
korthår  

• Forslaget som medfører 
3-delt valpeliste – 
vurderte parringer som 
kategori 3 

• Forslag om å endre 
formulering i 
avlskriteriene 
vedrørende søknad. 

• Høringsvar NKK 
vedrørende endring av 
innavlsgrad  

• Forslag om å nedsette 
utvalg som jobber med 
importhunder og 
indekser på 
utenlandske parringer. 
 

Statistikker ble bestilt i 
desember. Ikke fått den ut pga 
at det fortsatt er prøvekritikker 
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som mangler. Tone følger det 
opp. 

02/22 Aktivitet i gruppene og på 
valpelistene 

KV: 12 på valpelista og flere 
kommer, stor pågang. 
 
SV: 5 på lista, ulik status, 
henvendelser fra valpekjøpere, 
noen som planlegges neste 
vinter. 
 
LV: 4-5 planlagte, jevnlig 
henvendelser fra valpekjøpere 

 

03/22 Møteplan   
Neste møte 

Sette dato for neste møte. 1. februar 

04/22 Eventuelt Avlsrådet har fått informasjon 
om at det er oppdaget bærer av 
ECLE på KV. AR følger opp for 
å få oversikt over omfanget og 
legger videre handlingsplan.  
 
Henvendelse fra NKK vedr 
godkjenning av RAS for KV, 
etterspør status for Gelber 
Brandt – avklaring av 
oversettelse og presisering av 
hvor mye gule tegninger som er 
tillatt før RAS kan godkjennes. 
Brev sendt per papirpost til den 
tyske klubben for korthår da vi 
ikke fikk respons på tidligere e-
poster. 
 
LV – mulighet for at avlsrådet 
kan bistå med import og 
oppbevaring av strå for 
parring? Det er utfordrende pga 
liten populasjon. Ville vært et 
bra tilbud for å få flere kull.  
Liv-Jorunn og Bjørn Frode 
lager en arbeidsgruppe og 
sjekker ut hva som skal til og 
kostnader forbundet med dette. 

 

 
 


