
Referat fra avlsrådsmøte 26.07.16 
Tilstede på møtet var Bente Bjørneset, Hege Sky Mokkelbost og Kim Bellamy. Møtet fant sted over 

Skype. 

 Bakgrunnen for innkallingen til møtet var å få en avklaring i spørsmålet om hvorvidt klubben 

skal godkjenne avl på hunder med fremre y-søms katarakt eller ikke. Det er uheldig at 

spørsmålet står uavklart (ref. avlsrådsmøte 14.09.15), da det gjør det vanskelig å gi gode råd 

til oppdrettere.  

 

Klubbens retningslinjer for avl ble i sin tid basert på øyelysernes egen avlsanbefaling. 

Problemet rundt fremre y-søms katarakt ble første gang aktuelt da øyelyserne i 2015 åpnet 

for at avl på disse hundene i sin reviderte avlsanbefaling. Avlsrådet var da usikre på om det 

ville være riktig å gjøre en tilsvarende revisjon av egne retningslinjer.  

 

I august i fjor skrev Avlsrådet at vi ikke ønsket å tillate avl på disse hundene (ref. 

avlsrådsmøte 17.08.15), blant annet på grunn av mulig sammenheng med mer alvorlige 

kataraktformer (se infoskriv).  Tilbakemeldinger fra Styret om at dette var for strengt førte til 

at spørsmålet igjen skulle revurderes og dermed stod uavklart i september.  

 

Et konkret spørsmål fra et medlem angående dette har nå medført at spørsmålet må 

avklares. Kim utarbeidet i forkant av møtet et infoskriv om temaet som utgangspunkt for 

videre diskusjon og for å informere medlemmene. Under møtet kunne Hege informere om at 

Styret nå har mottatt en klage i den aktuelle saken. Klagen skulle vært videresendt til Kim, 

men har ikke kommet frem fordi den er sendt til feil adresse. Hege videresender klagen på 

nytt etter møtet.  

 

Hege kunne videre fortelle at Styret nå har konkludert med at de ikke ønsker å tillate avl på 

hunder med fremre y-søms katarakt. Denne avgjørelsen inkorporeres i 

informasjonsartikkelen før den publiseres for medlemmene.  

 

 Annet: 

o Miniundersøkelse om rennende øyne er klar for publisering på nettsiden.  

o Line sammenfatter dommerkompendiet og sender det til resten av Avlsrådet i 

slutten av uke 31 for gjennomlesing.  

o Avlsrådet har utarbeidet statistikk for 2015. Denne er publisert på nettsiden.  

o Avlsrådet har utarbeidet er standardsvar til valpekjøpere. Denne er publisert på 

nettsiden.  

 

 Neste møte: Torsdag 25. august kl. 18. 

 


