
Agenda avlsrådsmøte 16. august 2022   

  
Sted: Teams   
Klokkeslett: 19.00 -21.00 
Inviterte: Arne, Jan Terje H, Anne-Grethe, Sofie, Petter, Iver, Jonny, Andrine 

  
Sak 58/22  Referat fra 22. juni 
 Referatet ble godkjent uten merknader. 
  

Sak 59/22 Informasjon fra styret ved Jonny Åsheim 
 Jonny informerte fra styrets arbeid. 
  
Sak 60/22 Mentaltest av ES 

 Avlsrådet diskuterte mentaltesting av ES på et møte i 2021. Vi ser det ikke som 

aktuelt å innføre krav om dette hos våre avlshunder eller å gå ut med en 

anbefaling om slik testing til våre medlemmer. 

Sak 61/22 Årets skogsfuglhund 
 Avlsrådet ønsker å innføre Årets skogsfuglhund. Forslag til kriterier sendes 

styret før deres møte neste uke med ønske om å innføre Årets skogsfuglhund 
allerede fra 2022.  

  
Sak 62/22 Apportcup 
 Vi vil anbefale styret å også innføre Årets apporthund i UK og AK fra og med 

2023. 
Kriterier utarbeides. Det foreslås å legge inn bonuspoeng for utstilling og eller 
jaktprøve. Bonuspoengene vil kunne skille mellom apporthunder som har like 
resultater. Yngste hund vinner. AG setter opp forslag. 

 
Sak 63/22 Eventuelt 
  Det har kommet positive tilbakemeldinger etter møtene i Sømådalen og Liland 

i sommer. AR og Petter fikk ros for å stille opp og medlemmene satte stor pris 
på å høre hva avlsrådet driver med. Avlsrådet ser det som vesentlig å fortsette 
med fysiske møter for å skape dialog med medlemmene våre. Petter lager en 
tilbakemelding til styret for de to arrangementene som ble gjennomført i 
sommer. 

  
Innspill fra Svein Kvåle, sendt styret og avlsrådet, vedrørende UK-klasse på 
skog. Arne forespør styret om hvem som ser på denne saken. 

 
Dyre ID avtale, AG sender den til AC Frøstrup for sjekk av ordlyden. 
 
Det justeres noe på forslaget til styret om endrede kriterier for å legge kull ut på 

NESKs valpeliste etter innspill fra møtene med oppdrettere / medlemmer i 

Sømådalen og Liland. 


