Referat fra avlsrådsmøte 14.09.15
Tilstede på møtet var Hege Sky Mokkelbost, Bente Bjørneset og Kim Bellamy. Møtet fant sted over
Skype.
1. Dommerkompendiet: Elisabeth Bolsgård har bestilt dommerkompendier fra utlandet som vi
blant annet kan hente inspirasjon fra. Disse kommer i posten snart. Vi fortsetter arbeidet når
de kommer frem.
2. Nyre: Vi har nå utvekslet informasjon om hunder med nyresykdom med Sverige.
Informasjonen vil ikke bli publisert, men kan brukes for å gi råd til oppdrettere som har
problemet på sine linjer for å unngå å doble defekten. Stamtavlegranskninger kan på sikt
være aktuelt.
3. Katarakt: Det ble diskutert at hverken styret eller avlsrådet vil konkludere i saken om fremre
y-søms katarakt foreløpig. Alle undersøker videre. Avlsrådet arbeider med å kartlegge
nedarvingen av katarakt hos havanais for å forhåpentligvis kunne gi bedre råd, men det er
tidkrevende arbeid.
4. Short ulna: Styret er positiv til å bidra til et lite short ulna- prosjekt. Avlsrådet har undersøkt
en del rundt temaet som følge av flere henvendelser om sykdommen. Kim sender et brev
med mer detaljer.
5. DNA-prøver fra syke hunder: Styret er positive til et det kjøpes inn svabere for innsamling av
DNA som kan sendes ut til hunder av rasen som rammes av sykdom (i utgangspunktet
katarakt og short ulna). Hensikten er at det om noen år skal være lettere å få hjelp av
forskere fordi vi allerede har prøvene klare. Det blir en lavere terskel for å hjelpe vår rase
fremfor andre raser der de først må skaffe prøver. Det er ikke sikkert vi får noe ut av dette,
men i forhold til den relativt lave kostnaden ved å gjøre det (estimert godt under 1000 kr i
året), kan det være en veldig god investering. DNA-banken vil være NBHKs eiendom. Kim
kjøper inn svabere. Info legges ut på nettsiden.
6. Sosiale medier: Rutiner for bruk av sosiale medier ble diskutert.
7. Kontroll av kull etter oppdrettere på «listen»: Hege går gjennom kull for de siste to måneder
og kontrollerer at retningslinjene er fulgt. Oppdrettere som har kull som ikke er i henhold til
reglene vil først få en advarsel. Ved gjentatte brudd vil linken fjernes fra listen.

