
Referat avlsrådsmøte 16. juni 2021  
 
Sted: Teams  
Klokkeslett: 19.30 - 21.30 
Inviterte: Arne, Jan Terje H, Birgit, Jan Terje B, Per, Iver, Andrine 
 
 
Sak 7/21  Informasjon fra styret ved Iver 
   Iver refererte fra gårsdagens møte i Fuglehunden AS der alle klubbene var til 

stede med unntak av Weimaranerklubben, ny styreleder ble valgt. NESK spilte 
inn viktigheten av at statistikk som legges ut på nett er kvalitetssikret av 
klubbene i forkant.  

   Klubben har flere medlemmer per i dag, sammenlignet med samme tidspunkt 
i fjor. Økonomien ser bra i forhold til budsjett, samtidig må det jobbes videre 
med klubbens sponsorinntekter. Arrangementer som er planlagt videre i 2021 
går etter planen gitt at vi ikke får endringer i pandemisituasjonen. 

   Det nye styret fungerer bra og er godt i gang med arbeidet sitt. Det jobbes 
blant annet med å utarbeide og tilrettelegge for flere webinarer i oktober / 
november.   

 
Sak 8/21 RAS-dokumentet, tilbakemeldinger fra styret  
 Styret uttrykker at de setter stor pris på arbeidet avlsrådet har gjort med å 

revidere gjeldene RAS-dokument.   
 
Sak 9/21 Anonymisering av og kapasitet til HD avlesning hos NKK 

Det er ikke gjort formelle fremstøt, men styret støtter at avlsrådet tar dette 
videre. Arne bringer våre synspunkter til RU for en vurdering sammen med 
innspill om at hele gruppe 7 er ønsket å stille seg bak en henvendelse til NKK. 
I tillegg bør man vurdere en gjennomgang av prosedyrene knyttet til 
billedavlesning av re-røntgede hunder. Er dagens praksis med at opprinnelige 
bilder ligger ved, den riktige? 

 
Sak 10/21 Årets hund, bør kriteriene vurderes endret grunnet koronapandemien  

Vi bør ha en samordning med andre klubber og med FKF. Arne tar det videre 
med RU for innspill på hvilke tanker de andre klubbene har rundt dette. Det 
gjelder både jaktprøver og utstillinger.  
JTB tar kontakt med FKF for å høre deres syn. 

 
Sak 11/21 NM-lag, bør kriteriene vurderes endret grunnet koronapandemien 
   Vinterens resultat er i utgangspunktet tellende for uttak både for høyfjell og 

lavland. Dette bør også samkjøres med andre gruppe 7. Arne tar det videre til 
RU og samordner med de andre rasene. 

    
 
 

 



Sak 12/21 Ny med ES, utarbeide en abc for nye valpekjøpere til nesk.no 
Det er behov for enkel og kortfattet informasjon til nye valpekjøpere. Vi ser 
det som en fornuftig løsning at dette blir liggende som knapp på forsiden av 
nesk.no. for best mulig tilgjengelighet. 
Vi ønsker å kommunisere med nye ES-eiere, språk og terminologi må være 
forståelig. 

  Arne starter med å sette opp en disposisjon. 
 
Sak 13/21 Eventuelt 

Avlsrådet er forespurt om å gi sin aksept knyttet til bruk av sæd fra en 
utenlandsk registrert hund, med ukjent HD status, i avl. Bakgrunnen for 
henvendelsen er at NKK har bedt om dette på tross av at de har godkjent 
import av sæden til bruk i avl i Norge. Avlsrådet stiller seg positive til dette. 

 


