
Referat avlsrådsmøte 05. januar 2022  
Sted: Teams  

Klokkeslett: 19.30 

Inviterte: Arne, Jan Terje H, Anne-Grethe, Sofie, Petter, Iver, Andrine, 

Sak 01/22  Referat fra 17. november 2021 
   Referatet ble godkjent uten merknader. 
 
Sak 02/22  Informasjon fra styret ved Iver Melby 
   Iver informerte fra styret. 
 
Sak 03/22 Arbeidsfordeling og kompetanseoversikt i AR etter utskiftning av tre 

medlemmer  
 Arne informerte om arbeidsfordelingen i det forrige avlsrådet.  
 Prosessen med arbeidsfordeling fortsetter på helgemøtet i januar. 
 
Sak 04/22 NKKs endring av innavlsgraden til 12,5%. AR utarbeider innstilling til styret 
 Man kan oppnå svært gode individer ved bruk av linjeavl, men det fordrer at 

oppdretter har et bevisst forhold til avlen sin og utavler i neste generasjon.  
Det er en risiko med høy innavlsgrad og lite helsemessig gevinst. Likevel er det 
vesentlig at det er oppdretters ansvar å veie fordeler og ulemper for sitt 
oppdrett. 
AR sender sin innstilling til styret. 

 
Sak 05/22 Informasjon fra Agria på ES i Sverige 
 Vi får mulighet til å ha et teamsmøte med Annika Forsberg fra Agria i Sverige 

under helgesamlingen i januar. Den veterinærmedisinske informasjon vi får 
her kan inngå i grunnmuren for helseundersøkelse vi ønsker å sette i gang. 
Andrine sjekker tidsplan med Iver og melder tilbake til Petter. 
AR ser det som positivt at styret også deltar. 

 
Sak 06/22 Utstillinger og rutiner, dommerutvelgelse etc. 
 AR ønsker å legge en strategi for hvilke utstillinger ES’er bør og ønsker å være 

representert på. I tillegg en plan for dommere, norske og nordiske.  
 
Sak 07/22 Eksteriørkonferanse for ES 
 Det er 13 år siden det ble avholdt sist. Bør vi ha dette jevnlig, hvert 4-5 år?  
 Mål å få gjennomført dette i 2023. Rasekompendiet bør revideres.  
 
Sak 08/22 Forskningsprosjekt i samarbeid med Gordon setter klubben 

AR utarbeider en innstilling til styre knyttet til kostnader og nytteverdi for 
NESK å inngå et slikt samarbeid. Et samlet AR vil møte Frode Lingås for å få 
mer informasjon om prosjektet. 

 
Sak 09/22 Helseundersøkelse, tiltak for kartlegging av helsetilstanden hos ES 
 Vi ser videre på dette etter å ha fått en gjennomgang fra Agria. 



 
Sak 10/22 Tiltak for å få flere til å HD-røntge hundene sine 
 Det er svært ønskelig at en større andel av populasjonen røntges. AR ønsker å 

se på mulige tiltak for å bidra til økt fokus og forekomst av røntgede individer. 
Tema tas med videre til helgesamlingen i januar. 

 
Sak 11/22 Overgangsvirvel hos ES 
 Vi ønsker å se på muligheten for å kartlegge forekomsten av dette på ES. 
 
Sak 12/22 Agenda helgemøte 28-30 januar 2022 
 Agenda ble diskutert og påbegynt.  
 
Sak 13/22 Eventuelt 

Forsøksvis settes fremtidige møtetidspunkt til kl. 19.00 
Tidligere henvendelsen fra Island må følges opp. 

 


