
Referat fra avlsrådsmøte 01.09.14 

Møtet foregikk over Skype. Tilstede var Bente Bjørneset, Hege Sky Mokkelbost og 
Kim Bellamy 
 

1. Lene Heggeli har trukket seg fra vervet i Avlsrådet av personlige grunner. 
Vi takker henne for innsatsen. 

2. Gjennom sommeren har vi i stedet for tradisjonelle møter hatt en løpende 
kommunikasjon over e-post og telefon. Kim Bellamy sin e-post 
kim@bellamy.no har den siste måneden vært blokkert, og det kan hende 
at ikke alle henvendelser til Avlsrådet har kommet frem. Det arbeides 
med å få åpnet e-posten igjen, i mellomtiden er Kim tilgjengelig på 
kim.kathrine.l.bellamy@nmbu.no.  I løpet av sommeren har vi behandlet 
et par saker fra medlemmer, hatt telefonrådgivning til et par medlemmer, 
og hatt mye arbeid med RAS. 

3. Avlsrådet har i løpet av sommeren  behandlet en søknad om avl på en 
hund med patellaluksasjon grad 1. I samråd med Styret ble søknaden 
avslått. Eier er informert.  

4. Avlsrådet har i løpet av sommeren behandlet en søknad om avl på en 
tispe over åtte år. I og med at hunden verken hadde gyldig 
øyelysningsattest eller patellaattest, fikk eier beskjed om at vi ikke kunne 
godkjenne parringen med mindre eier skaffet nødvendige helsepapirer. 
Kopi av denne beskjeden ble sendt til saksbehandler i NKK 13.07.14. Vi 
hørte aldri noe mer fra eier. Vi mener det er svært uheldig at NKK har gitt 
eier tillatelse til å sette valper på tispa, til tross for at vi frarådet det.  

5. RAS: Førsteutkast til helsedelen av RAS er ferdig, og ble gjennomgått, 
diskutert og revidert på møtet. Temaer som ble diskutert var blant annet 
Short Ulna, dårlige fronter, rennende øyne, bruk av hannhunder, 
innavlsgrad og patellaregistrering. Til neste gang skal Kim sende Hege 
skannede utstillingskritikker. Kim skal også videresende resten av 
spørreskjemaene til Hege og Bente. Alle skal lese gjennom gemytt- og 
mentalitetsdelen av ”Veileder for RAS”, og gjøre seg opp noen tanker om 
denne. Kim skal begynne på et førsteutkast for denne delen. Helsedelen 
skal også endres så den passer med det vi ble enige om på møtet. Det er 
viktig at alle har satt seg grundig inn i helsedelen av førsteutkastet, og 
kommer med tilbakemeldinger dersom de oppdager noe som ikke ble 
diskutert på møtet, men burde vært det. Neste møte settes til 15.09.14 kl. 
20.00. 
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