
Referat fra avlsrådsmøte 05.03.15 

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

 Hannhundlister: Det er i RAS bestemt at vi skal lage hannhundlister. Utformingen av disse ble 

diskutert. Det er viktig at listene gir nødvendig informasjon om hundene, men samtidig skal de 

være objektive og de skal ikke være for tungvinte å oppdatere. Det stilles samme krav for å ha 

hannhunden sin på hannhundlisten som for å ha linken sin på oppdrettersiden. Vi skisserte en 

kladd mens vi diskuterte. Kim renskriver denne og sender den til de andre for innspill. 

 Rasestandard: Vi har oppdaget at den norske versjonen av rasestandard er oversatt feil fra FCI 

sin versjon. Vår oppfatning er at FCI-standard kan avvike fra for eksempel AKC og CKC sine 

standarder, men at standardene skal være like innad i FCI. Feilen går på hvordan kroppslengde 

skal måles. Sverige har oversatt standarden korrekt. Kim tar kontakt med NKK for å finne ut 

hvordan klubben må gå frem for eventuelt å rette opp denne feilen.  

 Fremre y-søms katarakt: NBHK sine retningslinjer for avl ble i sin tid basert på de autoriserte 

øyelysernes egne avlsanbefalinger fordi vi mente at fagpersoner var bedre kvalifisert til å ha en 

mening om ulike øyediagnoser enn det vi har. Nå har øyelyserne revidert sine retningslinjer og i 

prinsippet ønsker vi å endre våre retningslinjer i henhold til deres endringer. En endring som vi 

er overrasket over at øyelyserne nå åpner for at man kan bruke hunder med fremre y-søms 

katarakt i avl (med forsiktighet og med fri partner). Vi er skeptiske til å akseptere denne 

endringen uten videre. Det er svært få hunder som har fått denne anmerkningen, noe som er et 

argument mot å tillate avl på disse hundene (fordi å utelukke dem vil ha lite å si for effektiv 

populasjonsstørrelse). Vi har prøvd å få kontakt med fagpersoner innen området uten å lykkes. 

Vi vil prøve å kontakte andre øyelysere for innspill. Vi kan foreløpig ikke fatte en avgjørelse i 

denne saken, og inntil videre godtar vi derfor ikke avl på hunder med noen form for katarakt.  

 Utstillingskritikker: Vi lurer på hvor utstillingskritikker blir sendt nå. Til utstillingskomiteen?  

 Neste møte: 8. april kl. 19 

 


