
Referat fra møte i Avlsråd Kleiner 07.05.2018 

 

Sak 1.  

Arbeidet med å fornye visningen av avlshundene på internettsidene våre foregår for fullt, og 

hanhund-listen er nå lagt om til nytt format. Visningen reflekterer avlskriteriene i den nye avlsplanen 

som ble vedtatt av årsmøtet i 2017 ved at blant annet A- og B-lister er fjernet. I oversikten er det lagt 

inn flere opplysninger, blant annet kan man nå se direkte i listen om hunden er premiert i Norge, i 

Norden, på tyske prøver, apport- eller sporprøver. I tillegg kan man også lese gjennomsnittlig jaktlyst 

direkte ut av listen. Under presentasjon av de enkelte hundene vises oppnådd premiering på 

henholdsvis jakt-, apport-, sporprøver og utstilling. For nærmere detaljer linkes det til Dogweb. 

Under beskrivelsen vises nå også hundens høyde når denne er offisielt målt og registrert. 

 

Sak 2. 

Avlsrådet har nå gjort ferdig et utkast til spørreundersøkelsen som planlegges sendt ut før 

sommeren. Undersøkelsen inneholder en rekke spørsmål om helse, gemytt og jaktegenskaper, og vil 

bli brukt i arbeidet med å utarbeide en ny versjon av Rasespesifikk Avlsstrategi som skal gjelde fra 

01.01.2019. Utkastet er sendt avlsråd Grosser for avstemming. 

 

Sak 3.  

Arbeidet med å få registrert de avlskvalifiserende utenlandske prøvene i Dogweb har stoppet opp litt. 

Jakthundkomiteen i NKK har sendt saken i retur med ønske om en bredere utredning. Saken tas opp i 

styret for videre behandling. 

 

Sak 4. 

Etterspørsel etter valper er langt større enn tilbudet i Norge. Det har vært få kull i år, og det er langt 

mellom søknadene om godkjente parringer. Avlsrådet håper situasjonen bedrer seg utover 

sommeren, og tipser i mellomtiden potensielle valpekjøper om å se etter godkjente kull i Sverige 

eller Danmark. 

 

Sak 5. 

Ektopisk Ureter. Årsmøtet i det tyske forbundet som ble avholdt i mars vedtok forslaget om at alle 

nye hunder som skal godkjennes må være testet for EU. De som får diagnosen Ureter kategori 3 

utelukkes for avl. Det er foreløpig ikke kommet inn søknader om støtte til undersøkelse i Norge. 

 

 


