Referat fra 1. Avlsrådsmøte 2015, 20.01.15
Møtet fant sted over Skype. Tilstede på møtet var Bente Bjørneset, Hege Sky
Mokkelbost og Kim Bellamy.
Linker
Linker til oppdrettere som ikke har sendt inn skjema på at de forplikter seg til å
følge retningslinjene har blitt fjernet fra hjemmesiden.
RAS
Ras er godkjent av styret og oversendt NKK.
Spørreundersøkelsen
”Hund og Helse” har så langt ikke fått mange svar på helseundersøkelsen sin. Det
er veldig synd, og vi håper en del av det kan forklares med at folk har hatt mye å
gjøre i julen. Denne undersøkelsen er en unik mulighet til å få hjelp i avlsarbeidet
fra fagpersoner på Veterinærhøgskolen og i NKK, til og med uten å betale for det.
Avlsrådet håper klubbens medlemmer vil ta denne sterke oppfordringen til å
svare på undersøkelsen så rask som mulig. Vi ønsker tilbakemelding fra styret på
om de har lister over e-post adressene til medlemmene slik at vi kan sende
undersøkelsen direkte til dem?
Hjemmesiden
Det er fortsatt litt rot på hjemmesiden. Oppdaterte ”Retningslinjer for avl” er lagt
ut og det er positivt. Det ligger også gamle versjoner av retningslinjene noen
steder, og setninger som ”øyelyst uten anmerkning med unntak av distichiasis…”.
Dette kan være forvirrende eller misvisende for medlemmer. Vi stusser også
over at det står i ”Om Bichon Havanais” at hunden skal være høyere bak enn
foran, noe som ikke er i tråd med norsk standard. Avlsrådet prøver å ta vekk feil
når vi finner det, men har ikke kapasitet til å gjennomgå eller revidere hele
hjemmesiden for å luke ut feil, og vi trenger hjelp av webmaster til dette. Vi er litt
usikre på hvem som er fungerende webmaster akkurat nå og hvem vi skal
kontakte?
Det ble bestemt at Avlsrådet selv skal sørge for at det kommer tydeligere frem på
hjemmesiden hva som er den gamle helseundersøkelsen og hva som er den nye.

Retningslinjer for avl – øye
Da ”Retningslinjer for avl” sist ble revidert ble anbefalingene for ulike
øyelysningsanmerkninger basert på øyelysernes egne avlsanbefalinger, da vi
mente at autoriserte øyelysere var best kvalifisert til å ha en mening om dette.
Siden den gang har øyelysernes anbefalinger blitt revidert, og vi må nå vurdere
om vi skal endre egne retningslinjer i henhold til det.
Den første endringen er at øyelyserne nå anbefaler at hunder som ikke brukes i
avl øyelyses ved 1-, 3- og 7-års alder, i motsetning til 2-, 4- og 6-års alder som de

sa tidligere. Avlsrådet er enige om å implementere denne endringen og vil sende
forslag til Styret om det.
Den andre endringen er at øyelyserne nå åpner for at man kan bruke hunder
med fremre y-søms katarakt (en mild form for katarakt/grå stær) med
forsiktighet dersom de ellers er gode representanter for rasen. En rask
opptelling viser at omtrent 30 Havanais har fått påvist katarakt, og at ca 10 av
disse hadde fremre y-søms katarakt. På den ene siden ønsker vi å følge
spesialistenes anbefaling slik vi har gjort tidligere, og unngå å utelukke flere
hunder fra avl enn det som er nødvendig. På den andre siden er katarakt en
sykdom vi har respekt for, og det gjelder heller ikke så mange hunder at det vil
ha mye å si for populasjonen å utelukke dem. Vi diskuterte også om det eventuelt
skal være noen form for kontroll med hva som menes med ”brukes med
forsiktighet” eller ”ellers gode avlsdyr”. Vi føler oss ikke klare til å fatte en
beslutning i dette spørsmålet uten å innhente mer informasjon. Kim skal derfor
ta kontakt med øyelyserne på Veterinærhøgskolen for å forsøke å få mer
informasjon om tanken bak endringen. Det kan også være aktuelt å ta kontakt
med en avlskonsulent i NKK dersom vi fortsatt er usikre etter det.
Årsmøtet
Avlsrådet skal fremme flere forslag til Årsmøtet, blant annet på
registreringsrestriksjoner. Utformingen av forslagene og prioritering ble
diskutert. Noen forslag må kanskje utsettes til fordel for andre. Det kan også
være visse begrensninger i hva vi har mulighet til å vedta. Hege undersøker dette
med NKK. Kim lager forslag som skal gjennomgås på et møte en ukes tid før
fristen for innsending av saker går ut.
Det ble også diskutert at vi selv mener vi fungerer effektivt. Vi tror vårt arbeid
har blitt mer synlig og åpent for medlemmene det siste året, og at vi har funnet
løsninger på noen av utfordringene som ble tatt opp av en forslagsstiller ved
forrige årsmøte. Vi vil derfor vurdere å sende inn forslag til Årsmøtet om
sammensetningen av Avlsrådet fremover. Formålet vil være å sikre fortsatt
effektivitet og kontinuitet. Saken diskuteres videre ved neste møte.
Kim lager årsberetning til Årsmøtet.
Dommerkompendium
Avlsrådet er positive til å lage et dommerkompendium i forkant av Lillestrøm
2015. Vi vil gjerne ha mer informasjon.
Neste møte
03.02.2015 kl. 19.00

Påført av Kim Bellamy i etterkant av møtet:
 Endelig frist for ettersending av gamle patellaattester settes til
02.02.2015. Vi har så langt vært litt runde i kantene her, men vil fra 02.
Februar ikke lenger ta imot noen gamle attester. Hundene som da ligger i
arkivet vil bli ført opp på en liste som overleveres til valpeformidler.



Det vi




Valper fra hunder som verken står på listen eller har NKK-attest i Dogweb
vil ikke bli formidlet. Dette er nødvendig både fordi det er på tide at
vedtaket fra i høst gjennomføres for fullt, og fordi dagens ordning gjør
valpeformidlingen unødvendig kronglete.
Det er litt uklart hvem som egentlig er valpeformidler for øyeblikket og
har ansvar for å legge ut kull til formidling. Jeg har lagt ut noen kull i det
siste som en midlertidig nødløsning, men det er kronglete i og med at jeg
verken står oppført som kontaktperson for dette, eller har ansvar for
patellaarkivet. Prosessen tar da lang tid fordi henvendelsen gjerne går
gjennom flere ledd før den når meg, og jeg deretter må sjekke med Bente
før jeg kan formidle. Dette stjeler både medlemmers og Avlsrådets tid. Det
må avklares hvem som er ansvarlig, og vi vil sende den oppdaterte
”patella-listen” til den personen slik at jobben blir oversiktlig og grei.
ønsker svar på fra styret er:
Hvem er webansvarlig og hvem er valpeformidler?
Kan vi få en liste over medlemmenes e-post adresser?
Har dere mer info om dommerkompendium/presentasjon på Lillestrøm i
2015?

