Referat telefonmøte 21.09.2015.
Tilstede: Kari Jegleim, Kari Bjørgan, Arne Huseby, Torodd Myrhaug, Inge Knutsen, Bente
Holter Huseby(referent).
Meldt forfall: Børge Kjesbu, Arild Rudmoen, Eivind Antonisen.
Ingen kommentar til forrige referat.
Saker til behandling:
35-15 Post –
Saksopplysninger:
Ing. post.
Div. mail fra NKK
Utg. post.
36-15 Strategi-/handlingsplan 2015
Saksopplysninger:
 Antall medlemmer per. 17. september 2015: 110 stk.
 Økonomi. Pr.d.d utgående 102000,- innkommen 72000, Strategi og Handlingsplan for 2015
o Medlemsinfo sendes ut. Ansvar Kari J.
o Wachtelhundposten – Se arbeidsfordeling. Liste må sendes alle komiteene.
o NWK Ung
 Sendt inn søknad til Gjensidigestiftelsen vedr. støtte om midler
o Facebook:
 Ønske om å arrangere Wachtelhundtreff 2016
 Wachtelhundposten – Innsendelse av bilder, jakthistorier etc.
 NWK sine medlemsfordeler
 Referat, resultat og bilder Jaktprøvene 2015. Også lagt inn på
nettsiden.
 Aktiviteter 2016
o Årsmøte – Lørdag 12. mars 2016. Sted: Mortens kro
 Sende ut info til valgkomiteen, ansvar Kari J.
o Wachtelhundtreff 2016 og 2017
 Kari J, ansvar ang. treff på Torpomoen (Hallingdal). 2017, 10 års
jubileum. Begynnelsen av Juni.



Treff 2016, Frya Leir i Gudbrandsdalen (fryaleir.no). ev 13.- 16. mai
2016. Inge og Arild ansvar.
o Utstilling 2017 – Sende epost til alle raseklubber og lokalklubber ang.
Deltakelse. Ansvar Torodd.

37-15 Jaktkomiteen
Jaktprøver
 Justert Jaktprøvereglene etter forrige møte og tilbakemelding fra dommerne.
o Sende disse inn til NKK. Ansvar Inge. Kari sender over det siste til Inge.
o Skogsprøven må være både ordinær og bevgelig .
o Åpen Klasse må være ordinær.
o Prøver må meldes inn før 31.10. Sted Østlandet.
o 400 kr. Pr. prøve. Legge på Dog Web. Ansvar Kari.
 Jaktprøveterreng i 2016
o KJ: Sendt mail til Sæthre Bruk og Elisabeth skulle snakke med Brinchen.
Avventer svar.
o Arild sjekker til neste gang.
 Blod-/Fersksporprøver 2016: Må legges inn i DogWeb før 31.10. Ansvar Børge. 400 kr
pr. prøve.
 Søknad om støtte til dommerutdannelse – NKK. Korrigere på den forrige. Ansvar Inge.
38-15 Avlsrådet
 Info fra Avlsrådet ang. Avlkriteriene fra 2016.

Avlskriterier og begrunnelse.
Sammenstilling fra Avlsrådet. Siv, Inger Nina og Inge

Bruk av jaktprøver.
 Godkjent ettersøkshund erstattes med norsk åpen klasse eller svensk unghundsprøve.
 Ved parring skal en av hundene ha gjennomført svensk unghundsprøve
 Begrunnelse;
Sikrer avlen bedre i forhold til haremomentet.
Harmonisere forholdet til SWK. Les. A vs B liste.
Økt aksept for norsk tilpasning i Sverige og Tyskland


Apport må bedømmes.
Begrunnelse.

Dette er en så viktig egenskap ved rasen at den må hensyntas. 2 poeng ved slepespor er
en god start. (Åpenklassen blir godkjent selv om de ikke består momentet i
apportering.)
Helse.
 Opprettholde kravet om HD fri, AA fri og øyelysing (ua). (røntget på hofter og
albuer. (Hofter = A og B, Albuer = 0 el A)
 Begrunnelse
Forebygging i en liten rase (i Norge) er nødvendig.
 Krav om røntgen
 Aldersgrense for parring 3 år opprettholdes både for hannhund og tispe.
Begrunnelse:
Allergi og epilepsi oppstår som regel i tidlig alder.
Kommentar: Om det er arvegangen for allergi er ikke kjent. Hudproblemene har
antagelig flere årsaker; klassisk allergi mot enkelte stoffer som husstøv (midd) eller
bestanddeler i foret, men også en mer uklart definert gruppe av hudreaksjoner som
kalles eksem. Begge deler kan oppstå fra tidlig i hundens liv til ganske sent, som for
oss mennesker. Derfor er det slik at man ikke helt sikkert vet om dette er arv, en
arvelig sårbarhet eller noe som kan skje med de fleste individer bare de utsettes nok
for et stoff. Men; som en forsiktighetsregel anbefales at syke hunder,
allergi/hudproblemer eller annen sykdom, uansett ikke avles på.

Til vurdering.
Det er veldig få hunder som røntges i Norge, og det er et mål i klubben å øke dette antallet. I
Sverige har de sagt noe som at avlen skal vurderes etter 2 kull pr hund, før de kan ha flere
kull. Spørsmålet er om dette er et fornuftig redskap for å øke andelen av hunder som
røntges.

39-15 NKK



Kastrerte/sterliserte Hunder og deltakelse på prøver og aktiviteter. Nwk har diskutert
dette og er enig.
Søknad om Konge- og eller NKK pokal for 2016.
Vi søker ikke om dette i år.

40-15 Eventuelt




Ang. Nordiske jakt og fiskedager på Elverum neste år. Ta kontakt med Støa camping,
med tanke på leie av hytter. Ansvar Arne.
Neste møte. Ta opp det ang. beveglige prøver. Hvordan det arrangeres. Ansvar
Torodd.

