Referat avlsrådsmøte
29. – 30. januar 2022
Sted: Hoel Gård
Inviterte: Arne, Jan Terje H, Anne-Grethe, Sofie, Petter, Andrine
Sak 14/22

Referat fra 5. januar 2022
Referatet ble godkjent uten merknader.

Sak 15/22

Årsberetning 2021
Status for årsberetningen ble gjennomgått og resterende arbeidsoppgaver ble
fordelt.

Sak 16/22

Arbeidsfordeling og kompetanseoversikt i AR etter utskiftning av tre
medlemmer
Sofie Søli Ottesen har hovedansvar for helsefaglige spørsmål med bakgrunn i
veterinærutdannelse. Petter Steen og Anne-Grethe Sætrang er ansvarlige for
eksteriørrelaterte oppgaver så som vurdering og formidling av dommere som
er ønsket til å bedømme vår rase. Jan Terje Haugen er ansvarlig for
jaktprøverelaterte oppgaver og gjennomgår alle jaktprøvekritikker. Arne
Hovde har ansvar for internasjonale oppgaver så som informasjon om VM etc.
Jan Terje, Petter og Arne vil i fellesskap ta ut NM-lag deltakere og rangere
Årets hunder. Anne-Grethe, Petter og Sofie vil fordele og gjennomgå
utstillingskritikkene for rasen vår.

Sak 17/22

Tiltak for å øke kjent HD status i rasen
Øke fokus på informasjon, publisere oversikt over kenneler med høyest andel
røntgede avkom, justere kriterier for avlshunder og Årets hunder.

Sak 18/22

Kriterier for godkjente avlshunder
AR ønsker å bidra til både økt antall individer som HD-røntges og redusert
forekomst av HD. Det vil derfor sendes et forslag om endringer i dagens
kriterier for å godkjenne avlshunder til styret.

Sak 19/22

Kriterier for kåringer av Årets hund etc.
AR vil også her sende styret forslag til endringer i ulike kåringer. AR vil blant
annet foreslå at best i motsatt kjønn bortfaller. Det foreslås også å innføre en
egen klasse for Årets skogsfuglhund.

Sak 20/22

Championatpoeng
AR foreslår en endring av dagens championatpoeng på apportprøver og
fullkombinert som sendes styret.

Sak 21/22

Uttak NM-lag Høyfjell vinter
Med bakgrunn i praksisen i 2021 og at situasjonen der svært mange ikke fikk
stilt hundene sine på jaktprøve vinteren 2021 pga. koronapandemien vil
følgende være gjeldende for uttaket; høst 2021, både høyfjell og lavland, og
vinter 2022.

Sak 22/22

Forskningsprosjekt i samarbeid med Gordon setter klubben
Første skritt vil være å sende inn en søknad innen 9. februar om midler fra
Forskningsrådet i samarbeid med Frode Lingås ved NMBU og Gordon setter
klubben. Det er ikke en forpliktende søknad.

Sak 23/22

Helseundersøkelse, tiltak for kartlegging av helsetilstanden hos ES
Vi hadde en interessant gjennomgang fra Agria i Sverige knyttet til hvilke
sykdommer og hvor ofte det ble utbetalt erstatning på individer i forhold til de
ulike sykdommene. Dette tar vi med i videre arbeid for å jobbe med å
utarbeide en helseundersøkelse.

Sak 24/22

Dommerkonferanse, eksteriør og revidert rasekompendium
Det vil jobbes for å gjennomføre en dommerkonferanse i januar / februar
2023. Det vil være gunstig å gjennomføre dette parallelt med at NKK har en
samling for alle autoriserte dommere og dommerelever i gruppe 7. Det vil
være behov for å revidere dagens rasekompendium i denne sammenheng.
Petter går gjennom teksten opp mot dagens FCI standard.

Sak 25/22

Oversikt over oppdretter
Vi ønsker å synliggjøre kenneler og kennelnavn som har ES oppdrett og er
registrert hos NKK.

Sak 26/22

Årshjul
Årshjulet ble gjennomgått. Møtedato er satt og oppgaver fordelt.

Sak 27/22

Eventuelt
Ingen saker under eventuelt

