Referat avlsrådsmøte 18. februar 2020
Sted: Pr telefon kl. 20.00-22.00
Deltakere: Arne, Jan Terje, Birgit, Jan Terje, Per, Heidi, Andrine
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Avlsrådskonferansen lørdag 25 januar, kort oppsummering
Arne og Andrine var tilsted. En interessant dag med stort engasjement fra
salen. Gode innlegg fra Jørgen Ødegård, NMBU og Marte Wetten, Aninova.
HD- rapporten oppsummert ved Marit Krogh, etterfulgt av en paneldiskusjon.
Barbro Børjeson snakket om mentale egenskaper og avslutningsvis fikk vi høre
to oppdrettere fortelle om sine tanker rundt avl og eget oppdrett.
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Uttak NM-lag, endring av statutter?
I lys av at skogsfuglprøver får økt oppslutning også blant ES bør man vurdere
hvorvidt resultater på skog også skal være tellende i uttaket til NM-lag. NMSkog er nå kategorisert som en VK, hvor det er mulig å få inntil 12
championatpoeng for en vinner med ÆP, forutsatt tilstrekkelige deltagere i
kvalifisering. Det ser ikke ut som om de andre rasene har tatt dette inn som
tellende foreløpig. Avlsrådet har ikke konkludert med hvorvidt dette bør
innføres, men vil be om styrets innstilling til saken. Et evt. virkningstidspunkt
foreslås til 01.01.21. Det er mulig dette er en sak for RU/FA.
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Kriterier for kåringer
Raseutvalget (RU) endret noe på championatreglene 11/11-2019. Det gjelder
innføring av 4 poeng for 1. premie UK fullkombinert (maks 1 UK
fullkombinert). Regelendringen er godkjent i NKK med virkning fra 1/1-2020.
Avlsrådet mener at vi bør ta inn denne bestemmelsen i våre statutter for
Årets Hunder Jaktprøve, i og med at RU har bestemt dette. Vi har også lagt til
grunn at dersom det skulle bli mange som i tilfelle skaffer seg
championatpoeng gjennom denne nyordningen – dog maks 1 UK teller – er vi
villige til å revurdere statuttene. Styret må formelt godkjenne dette og vi
sender an anmodning om godkjennelse.
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Funksjonstid for avlsrådets medlemmer
Styret vedtok på Nordfjeld å utarbeide instrukser / kontrakter med
medlemmene i avlsrådet. Avlsrådet synes dette er positivt og ser et behov for
retningslinjer rundt funksjonstid og muligheten for å sitte i flere «perioder».
Det er viktig at riktig kompetanse finnes i avlsrådet til enhver tid, samtidig
som en rullering av medlemmene er positivt. Det er styret som utnevner
avlsrådet.
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Samarbeid / arbeidsform mellom styret og avlsråd
Forankret i praksis ref. fellestema på Nordfjeld. Den formelle kanalen mellom
Styret og Avlsrådet er styrets representant i AR. Samtidig er det fornuftig at
Styret for øvrig tar direkte kontakt med medlemmene i AR ved behov. Heidi
som Styrets nåværende representant i AR, uttrykker at det er nyttig å ha hørt
diskusjonene i AR hvis det er saker som skal videre til Styret. Samtidig blir det
mye møter når man skal delta begge steder. AR vil i fremtiden forsøke å sette
opp agendaen slik at Styrets representant evt. kan velge å tre ut av møtet i
saker som ikke synes vesentlige for Styrets representant å delta på. AR ber
styret vurdere behov for en instruks med tydeliggjøring av rollen.
Ved formelle saker til informasjon eller beslutning i styret, sendes disse fra
Avlsrådets sekretær skriftlig som presist supplement til styrets møtende
person i ARs møter, som informerer beggeveis mellom organene.
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Behovet for strategiske fokusområder fremover, sammen med andre
klubber eller andre aktører. Forskning etc. Birgit og Arne jobber fram et
dokument som kan være grunnlag for å sende som saksunderlag til de øvrige i
international ES rase org.

Elisabeth Kallevig har tilbudt seg å stille for NESK på CISA møte 21. mars. På
dette møtet vil blant annet mankehøyde være tema.
Birgit og Arne utarbeider et skriv på engelsk som Elisabeth kan sende ut i
forkant av møtet. Her vil vi skrive hva NESK har gjort tidligere, hva er status i
dag og hva tenker vi fremover, knyttet til CL, PRA, Hypoterose etc.
Birgit har vært i kontakt med Frode Lingaas. Han har mulighet til å bidra inn i
forskningsprosjekt basert på genetisk betingede helseproblemer vi ønsker
mer kunnskap om. Birgit lager et utkast til evt. problemstillinger vi ønsker
belyst.
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RAS dokumentet, gjennomgang og vurdering av evt. justeringer og
oppdateringer
Et eget møte settes opp i tillegg til allerede fastsatte møtedatoer for å se på
RAS dokumentet. Vi gjør en inndeling og fordeler ansvarsområder i rapporten
til medlemmene. Møtet avholdes 31. mars 2020 kl 19.30
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Nytt fra avlsrådet;
Statistikk / indeks om egenskaper som viltfinnerevne og reis.
Utenlandsimport, hvilke tanker gjør vi oss rundt dette? Hva har det tilført
rasen?
Statistikk og indekser på f.eks. viltfinnerevne og reis har tidligere vært

populært stoff. AR utarbeider nye indekser som vi vil legge ut etter
vintersesongen, medio mai, juni.
AR ønsker å spille tema; utenlandsimport inn til redaktøren på NESKs sider i
Fuglehunden. Vi håper dette kan være aktuelt for ham å skrive om og vil
komme med innspill om hvem som kan være aktuelle intervjuobjekter. JTB
sender en henvendelse til redaktøren.
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Stoff til nesk.no, informasjon om hva avlsrådet initierer og jobber med
Vi må jobbe kontinuerlig for å utarbeide stoff til nesk.no som synliggjør
avlsrådets arbeid. Vi ønsker å redigere fanen avl og oppdrett på nesk.no slik at
den blir tydeligere enn dagens versjon. Andrine ser på dette.

Sak 28/20

Avlsrådets årsberetning
Hvem gjør hva og hva er ferdig?
Et utkast der kun punkt 8, innledningen til punkt 9, 9.7, 10 og konklusjonen
manglet var sendt ut i forkant av møtet. Arne ser på punkt 8, JTB punkt 9 og
konklusjon, Andrine 9,7 og Birgit punkt 10. Andrine sender nåværende utkast
til Styret, ved Iver, 19 februar.
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Strategi for eventuell Avlsrådssamling høst 2020
Dette punktet diskuteres avslutningsvis på møtet 31. mars 2020.
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Eventuelt
Vi har fått en henvendelse fra Anja Aasen som er Dyrepleierstudent ved
Norduniversitetet. Hun skriver en bacheloroppgave med fokus på PRA og
nedarving av PRA hos ES, IS og GS. I den sammenheng ber hun om å få bruke
data knyttet til ES fra NKK sin database. Avlsrådet er positive. Hvis Styret også
godkjenner at hun bruker disse dataene må Styret skrive en tillatelse til NKK
med kopi til Aasen.
Avlsrådet er positive til at NESK står som arrangør for Nordisk Match i 2020. I
og med at det skal gjennomføres i Norge anser AR at høyfjell høst er den
naturlige prøveformen, og foreslår et slikt arrangement gjennomført i
tilknytning til Ringebuprøven. For å gjennomføre Nordisk Match må tillatelse
innhentes og man må sikre overnattingsplass til deltagerne. Det vil være snakk
om 3-4 personer per nasjon, fra Sverige, Danmark, Finland og Norge. Arne tar
dette videre. Et grunnlag for å sende ut invitasjoner bør være klart i løpet av
mars.

