Referat fra avlsrådsmøte 06.10.14
Tilstede var Bente Bjørneset, Hege Sky Mokkelbost og Kim Bellamy. Møtet fant sted over Skype.


Saken om formidling av valper etter en tispe med PL grad 1 registrert på Dogweb, ble diskutert.
Avlsrådet er enige om at det ikke er riktig å formidle valper etter tispa. Selv om retningslinjene
kunne vært tydeligere her, mener vi at tispeeier har fått god informasjon i forkant i paringen,
som hun ikke har forholdt seg til. Hun burde ha søkt Avlsrådet i forkant av paring, da det tross
alt ligger en attest som sier at hunden har patellaluksasjon ute på nettet. I ettertid har det også
vist seg at heller ikke hannhunden er øyelyst i henhold til retningslinjene, slik at det uansett ikke
er aktuelt å formidle.
Avlsrådet mener at klubben bør være forsiktige med å true med formidlingsnekt for fremtidige
kull. Det beste er tross alt om vi kan få oppdrettere som i dag ikke følger retningslinjene til å
gjøre det i fremtiden, og da kan formidling være en fin «gulrot».
Avlsrådet ønsker å lage en notis på hjemmeside og i medlemsblad som sier at
«Dersom både NKK-attest og annen patellaattest foreligger vil NKK-attesten være gjeldene.
Dersom flere NKK-attester foreligger vil den nyeste NKK-attesten være gjeldene.»
Det ble også diskutert at det nå er god dekning av NKK-godkjente veterinærer over hele landet.
Vi kan derfor ikke se at det er noe i veien for at kravet om NKK-attest blir gjeldene umiddelbart.
Vi ønsker fortsatt å godta tidligere innsendte attester, men vil kreve NKK-attest for alle nye
avlshunder. Avlsrådet fremmer derfor forslag om at:
«Eiere av bichon havanais bør påse at egen hund blir patellaundersøkt. Patellaundersøkelse skal
skje tidligst etter fylte 12 mnd. Det kreves at avlsdyr er fri for patellaluksasjon og veterinærattest
som bekrefter dette skal sendes inn til klubben.»
endres til
«Eiere av Bichon Havanais bør påse at egen hund blir patellaundersøkt. Patellaundersøkelse skal
tidligst skje etter fylte 12 måneder. Undersøkelsen skal gjøres av en NKK-godkjent veterinær, og
registreres på Dogweb. Kravet om NKK-attest gjelder ikke for hunder som allerede har gyldig
patellaattest som er registrert i klubbens patellaregister før 06.10.2014. Det gjelder heller ikke
for utenlandske hannhunder som ikke bor i Norge. Disse må likevel ha en veterinærattest på at
de er undersøkt for patellaluksasjon, og denne må sendes inn til NBHK. Det kreves at avlsdyr er
frie for patellaluksasjon (0/0).»
med umiddelbar virkning.



Det ble diskutert at det ligger en del «rusk» på hjemmesiden som kan føre til forvirring rundt
retningslinjene for avl. Et eksempel er siden «Skal du formidle?». Vi mener det ville være mer








ryddig om denne siden linket til retningslinjene, i stedet for å beskrive kravene på en annen
måte. Siden «Patella-attest» bør også endres dersom Styret vedtar Avlsrådets forslag. Det kan
også være lurt å linke til listen over NKK-godkjente veterinærer. Avlsrådet ønsker tilbakemelding
på om Styret er enige i dette, og om vi eller webmaster i så fall skal gjøre endringene.
Det ble bestemt at Hege skal spørre en ekstern person om han/hun kunne tenke seg å skrive et
avsnitt om Havanaisens historie til RAS.
Et førsteutkast til RAS er ferdig. En del punkter ble diskutert og endret. Alle i Avlsrådet er
informert om at de må lese gjennom hele utkastet så raskt som mulig, og komme med innspill til
endringer. Det er viktig at alle medforfattere kan gå god for innholdet i RAS. Det er også lurt å
være enige om innholdet før man begynner å redigere språk, oppsett osv.
Nok en gang ble det diskutert at det må ryddes opp i linkene på klubbens hjemmeside. Avlsrådet
må få tilbakemelding fra Styret i denne saken. Vi kan godt ta på oss arbeidet med å fikse det,
men vi må ha samtykke fra Styret før vi setter i gang.
Mulighetene for en «Hund og Helse»-helseundersøkelse i samarbeid med Veterinærhøgskolen
ble diskutert. Frode Lingaas ved Veterinærhøgskolen har laget helseundersøkelser for mange
raseklubber, og vanligvis koster det rundt 15000 å gjøre en slik undersøkelse. Vi kan mest
sannsynlig få denne undersøkelsen gratis i forbindelse med at Kim arbeider med genetikk på
veterinærhøgskolen dette året. Kim skal følge opp saken.

Det vi ønsker tilbakemelding fra styret om til neste møte er:




Vi ønsker at styret stemmer over vårt forslag til endring i «Retningslinjer for avl».
Vi ønsker klarsignal til å rydde opp rusk på hjemmesiden som fører til forvirring rundt
retningslinjer for avl.
Vi ønsker klarsignal til å sende ut kontrakt til oppdrettere som forplikter dem til å følge
retningslinjene for alle fremtidige kull dersom de skal ha link på hjemmesiden, samt å slette
oppdrettere som ikke skriver under på denne kontrakten.

