
Referat 17.11.2020 
Til stede: alle 

1. Innkalling - godkjent 

2. Oppdretterlisten – se eget punkt nedenfor 

3. Årsmøte 2021. På grunn av Covid-19 skyves årsmøtet noe frem i tid og nytt 

tidspunkt blir ifb. Rasespesialen i Bergen i juni. 

4. Rasespesialen 2022 – Elisabeth jobber med saken. Tas opp igjen i januar. 

5. Hannhundlisten, kriterier – Elin jobber videre med den til neste møte 

6. Forespørsel ang. utstilling og vår rases deltakelse – vi gir tillatelse til å ha vår 

rase med. 

7. Eventuelt: 

• Klubben bør annonsere på finn.no – sjekke pris 

• Dommerkompendium – prøve å komme i gang med det så snart som 

mulig 

• Henvendelse fra NKK om dommerelev, og navn på dommere vi ønsker 

at dommerelever går arbeid hos: Jari Partanen, Frode Jevne, Svein Erik 

Bjørnes, Anne-Cath. Unelsrød 

• RS: Styret ønsker ikke at NKK skal øke grunnavgiften med mer enn 

50 %. 

Sak behandlet i styregruppen på Facebook før møtet:  

Oppdretter søkt om dispensasjon ifb registrering av kull etter foreldre med 

gyldige øyelysinger i Sverige. Dispensasjon innvilget med krav om at øyelysing tas 

i Norge straks øyelyser er tilgjengelig. 

 

Neste møte: 08.12. kl 20 



 

Oppdretterlisten (punktenes rekkefølge kan bli endret): 

1. Krav om kennelnavn. Godtas at søknad om kennelnavn er sendt inn. 

2. Avlsdyr: Oppdretter skal oppgi stamtavlenavn og regnr. i NKK på alle individer 

som går / skal gå i avl. 

3. Oppdretter må være medlem av NBHK 

4. Oppdretter skal følge raseklubbens retningslinjer for avl og alle helsesjekker 

skal tas før parring. 

5. Oppdrettere skal innberette alle kull til NBHKs avlsråd. 

6. Oppdretter er forpliktet til å opptre på en slik måte at klubbens formål og 

anseelse fremmes (ref. 2-1 i klubbens lover). 

7. Oppdretter skal ha erfaring med rasen, sette seg inn i RAS, og strebe etter å avle 

på rasetypiske og friske individ. Det er ønskelig med oppdretterskole via NKK, 

samt deltakelse på oppdretterseminar i regi av klubben. 

8. Avlsdyrene skal ha minst en Excellent på utstilling eller avlsvurdering fra en 

dommer som er autorisert på rasen, med utfylt skjema lastet ned fra klubbens 

hjemmeside. Dette punktet og skjemaet blir gjeldende fra 1. juni 2021. 

9. Oppdretter skal selge valpene til pris anbefalt av NBHK, som per i dag er  

18-20 000, inklusiv registrering i NKK, chip og helsesjekk. 

10. Det skal koste 200 kr per år å stå som oppdretter på klubbens hjemmeside, 

inklusiv oppføring i medlemsbladet. 

 

Det vil bli utarbeidet et eget skjema med disse punktene, og det vil bli tilgjengelig 

for nedlasting/utfylling innen 1. januar 2021. 

 


