Referat avlsrådsmøte 17. november 2021
Sted: Teams
Klokkeslett: 19.00 -21.20
Inviterte: Arne, Jan Terje H, Birgit, Jan Terje B, Per, Iver, Andrine
Anne-Grethe, Sofie, Petter
Sak 21/21

Informasjon fra styret ved Iver
Medlemstallet er fremdeles stigende. Det er gjennomført utstillinger og
prøver og klubbens økonomi er stabil.
NESK var representert på FKFs Fuglehundting. FKF skal ha ros for godt utført
arbeid knyttet til lavlandssporten.
NESK jobber aktivt med å styrke distriktskontaktene ved å rekruttere flere.
Det er søkt om å avholde NESK utstilling i slutten av juli i tilknytning til
sommersamling i Nordland i juli 2022.
NESK har fått en henvendelse fra Gordon setterklubben vedr. et nytt
forskningsprosjekt med Frode Lingås med fokus på kloløsning og hypotereose.
NESK kan forvente en prosjektbeskrivelse og en forespørsel om vi ønsker at
vår rase skal være med i prosjektet.
Styret og avlsrådet er enige om at respektive møtereferater henholdsvis
sendes til alle styremedlemmene og til alle avlsrådmedlemmene.
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Oppfølging;
Årets hund, bør kriteriene vurderes endret grunnet koronapandemien
For å få like konkurransevilkår for uttak til NM-lag høyfjell høst og lavland og
Årets hund jaktprøver, vil ikke poeng oppnådd på jaktprøver vinteren 2021
telle i beregningen av Årets hund 2021. Det samme vil gjelde for uttaket
NM-lag vinter 2022. Sofie Ottesen meldte seg innhabil fordi hun har sendt inn
resultater på egen hund.
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Oppdretterprisen; bør det innvilges forlenget krav til 1. AK grunnet avlyste
prøver de siste to årene?
Vi utvider med et år. Det vil si at hundene må ha oppnådd 1. AK innen fylte 6
år for oppdretterprisen 2021.
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NKKs endring av innavlsgraden til 12,5%. Hva er avlsrådets syn på dette?
NKKs vedtak er trukket tilbake på grunn av feil saksgrunnlag. Forslaget vil bli
sendt ut på høring. Avlsrådet avventer høringsutkastet før vi uttaler oss.
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Endring i avlsrådets sammensetning. Hvordan skal dette gjennomføres?
Styret har allerede besluttet tidspunkt for innsetting av nye medlemmer.
Petter Steen og Sofie Ottesen går inn fra 1. oktober 2021 og Anne-Grethe
Sætrang tiltrer 1. januar. Birgit Ranheim, Per Brannsten og Jan Terje Bårseth
trer ut av avlsrådet.
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Mulighet til å få lagt inn dokumenterte jakt- og utstillingsresultater på
utenlandske hunder i valpelisten når disse hundene brukes i avl.
Andrine tar kontakt med Datahound.
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Henvendelse fra Island vedr. hjelp til å finne nye hannhunder til bruk i avl.
Vi har fått en privat henvendelse om råd for å få tilfang av avlshanner til
Island. Petter tar kontakt med dommerkollega på Island. Alle medlemmene
får korrespondansen Dorthe har hatt med Islandsk ES-eier på mail.
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Helseundersøkelse, tiltak for kartlegging av helsetilstanden hos ES
Sofie sjekker om det finnes noe malverk fra f.eks. NMBU som kan brukes til å
kartlegge sykdommer. En undersøkelse til medlemmene. Anonymisert eller
ikke?
Det finnes en interessant studie i Sverige, der svenske kennelklubben i
samarbeid med et forsikringsselskap kartlegger omfang av ulike sykdommer
hos vår rase. Vi henvender oss for å spørre om dette er data vi kan få tilgang
til. Disse dataene kan bidra til å definere hvilke problemområder vi skal stille
spørsmål om i vår sykdomskartlegging. I tillegg henvender Petter seg med
forespørsel om et evt. foredrag for styret og avlsrådet i januar.
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Årsberetningen 2021
Andrine ønsker innspill på ønskede statistikker så snart som mulig. Jan Terje
Bårseth bidrar også til årsrapporten for 2021. Fordeling av oppgaver
gjennomgås på møtet i januar.
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Eventuelt
Neste møte, 5. januar 2022 klokken 19.00

