Referat Styremøte 15.11.2014 på Thon Hotell, Lillestrøm i forbindelse med utstillingen Dogs4All
Tilstede: Kari Jegleim, Arne Husebye, Torodd Myrhaug, Arild Rudmoen,
Ingvil Ertsås, Inger Nina Farstad (referent)
Frafall: Siv Sveindal, Inge Knutsen, Børge Kjesbu, Børge Wahl, Kari Bjørgan

Styret hadde innkalt jaktkomiteen og Avlsrådet til møtet for å oppsummere jaktprøver
og diskutere rundt avl. Relativt mange meldte avbud men møtet ble avholdt.
Orienteringssaker
1. Søknader om paringer og gjennomførte paringer og valpekull - orientering fra
Avlsrådet
2. Litt diskusjon om innavlsprosent på basis av disse.
Sak 42-14 Post
Inngående: Invitasjon til avlsrådskurs fra NKK, invitasjon til høring om resertifisering av
ettersøkshunder fra Miljødirektoratet
Utgående: Medlemsinfo til alle medlemmer. Siste planlagt jaktprøve første helg i november
ble avlyst.
Sak 43-14 Strategi- og handlingsplan






Økonomi: fortsatt overskudd tross utgifter til jaktprøver (ca 20000 totalt)
Oppdatering dokumentarkiv holdes gående, snart bør alle dokuemnter ligge på
OneDrive.
Wachtelposten – gjenstår noen tema, bør bl a ha med noen medlemstilbud.
Wachteltreffet 2015. Diskuteres, mye arbeid med dette. Legge til jaktprøve eller Jaktog fiskedagene Elverum. Bruke utstillingen der som trekkplaster?
Aktivteter 2015 – se wachtelposten.

Sak 44 – 14 Jaktkomiteen
Jaktkomiteen refererte jaktprøvene og erfaringer fra de to prøvehelgene. Det samarbeides
tatt med SWK om momentene i prøven og bedømmelsen av dem. Særlig er temaet om
slepespor oppe til diskusjon da dette momentet er spesielt strengt og har ført til at ellers
gode hunder er blitt underkjent. Det er viktig at vår Åpen klasse i størst mulig grad
bedømmer de egenskaper som den svenske unghundsprøven bedømmer, og med likest
mulig krav for å bestå prøven. NWK vil sende forslag til justerte kriterier for bedømmelse
til NKK med tanke på senere prøver.Norske jaktprøver er ikke endelige vedrørende
bedømmelse og bl a derfor er det for tidlig å vurdere å ta disse inn i avlskriteriene.
Kommentar fra Avlsrådet: rådet anbefaler at gjeldende avlskriterier forblir uendret til
disse forhold er avklart.
Sak 45 – 14 Avlsrådet

De opplever som et problem at en del søknader om paringer kommer for sent til å kunne
gis en god saksbehandling. Det vil foreslås at søknader om paring sendes i god tid før
aktuell paring, f eks 3 måneder før forventet løpetid. NWK vil også innføre at et skjema
skal fylles ut ved søknad om godkjent paring.
Sak 46 – 14 NKK




Invitasjon til avlsrådskurs er sendt alle klubber. NWK vil videresende til alle
klubbens medlemmer der spesielt alle som har hatt eller planlegger valpekull
oppfordres til å delta. NWK vil dekke utgifter etter et ”første-mann-til-mølla”
prinsipp.
Høring fra NKK på Miljødirektoratets´s forslag til resertifisering av godkjente
ettersøkshunder. NWK vil svare etter intern diskusjon. I utgangspunktet tenker
Styret det er fornuftig å lage obligatorisk kurs for offentlig godkjente
ettersøkshunder. For resertifisering bør man kombinere blod og skank/viltlukt ved
slik resertifisering.

Sak 47 – 14 Eventuelt
Forslag om å abonnere på fast annonse i Jakt og fiske om godkjente paringer i NWK.
Styret stiller seg positiv til en ordning der man bruker dette forum for å annonsere valper
og vil utrede om det er mest hensiktsmessig med et fast abonnemnet eller å rykke inn
enkeltannonser.

