Referat fra avlsrådsmøte 17.08.15
Tilstede var Bente Bjørneset og Kim Bellamy. Møtet fant sted over Skype.
1. Dommerkonferanse/dommerkompendium: På grunn av misforståelser vil det ikke bli avholdt
dommerkonferanse ved EDS 2015. I stedet vil vi arrangere en konferanse for eksempel i løpet
av våren 2016. Avlsrådet arbeider videre med kompendiet. Oppsett for teksten ble diskutert.
Vi vil arbeide ut ifra standard og legge egne kommentarer som tekstbokser. Vi må innen rask
tid avklare hvorvidt Hege har mulighet til å lage tegninger til kompendiet. Andrevalg vil være
å bruke fotografier. Dersom det blir bestemt at fotografier skal benyttes bør det være slik at
oppdrettere/eiere som deler bilder av svake sider også blir prioritert ved valg av eksempler
på riktige eksteriørtrekk.
2. Short ulna: klubben har i det siste fått flere henvendelser om hunder med short ulna
syndrom. Vi har arkivert flere journaler og også fått blodprøve fra en. Short ulna er en
tilstand som gir unormal bøying av frembeina. Avlsrådet har gjort fremgang i å lete opp
forskning på temaet. Vi har også vært i kontakt med fagpersoner på veterinærhøgskolen for
mulige fremgangsmåter for å kartlegge problemet. Kim kan gjøre arbeidet vederlagsfritt og vi
vil derfor kunne holde kostnadene på et veldig lavt nivå. Avlsrådet har vedtatt at vi vi vil søke
styret om kr. 3000 til genetiske undersøkelser. Kim sender en utfyllende søknad til styret.
3. Nyresykdom: Avlsrådet har blitt kontaktet av avlsrådet i BBHC. De ønsker at vi kan utveksle
informasjon om hunder som har blitt diagnostisert med nyresykdom, slik at begge avlsråd får
mer informasjon om lidelsen. Avlsrådet mener absolutt at dette er noe vi bør si ja til, men
det bør skje på en riktig måte slik at «personvern» blir ivaretatt. Avlsrådet innstiller på
følgende: Stamtavlene til hunder med diagnostisert nyresykdom blir delt med Sverige, mot at
vi mottar stamtavler fra dem. Navn på selve hunden blir ikke delt. Informasjonen skal kun
brukes i forskningssammenheng eller for å unngå å doble svakheten dersom oppdrettere
som selv har nyresykdom på sine hunder tar kontakt med avlsrådene for råd. Opplysninger
blir ikke delt i medlemsblad eller på nettside, og ei heller oppgitt av «nysgjerrighetsgrunner».
Vi ber om styrets godkjennelse for dette.
4. Katarakt: Avlsrådet kommer stadig lenger i stamtavlegranskning på katarakt. Utgangspunktet
for undersøkelsene var spørsmålet om hvorvidt vi skal godta avl på hunder med mild fremre
y-sømskatarakt eller ikke, slik øyelysernes egne avlsanbefalinger nå åpner for. Vi vil foreløpig
ikke godta avl på hunder med fremre y-søms katarakt. Vi håper at vi vil kunne gi bedre
informasjon til medlemmene innen kort tid.
5. Biobank: Avlsrådet foreslår at NBHK kjøper inn «svabere» for innsamling av DNA fra hunder
som melder om spesielle sykdommer til klubben, hovedsakelig katarakt og short ulna.
Forslaget vårt er at avlsrådet kan sende en svaber i posten til (villige) eiere som sender inn
veterinærjournaler på syke hunder til klubben (ikke patellaluksasjon). Selv om vi ikke
nødvendigvis får gjort noe med prøvene med en gang vil en slik bank være en viktig ressurs
og øke sannsynligheten for at det kan bli gjort undersøkelser på rasen på sikt. Kostnaden på
en svaber er ca. kr. 60, og vi estimerer at vi vil bruke maksimalt 10 svabere per år (vi må
kanskje kjøpe mer enn 10 om gangen). Banken vil selvfølgelig være klubbens eiendom.
Antageligvis vil vi da være den første raseklubben som har en slik ordning; noe som hadde
vært stilig.

