Referat fra telefonstyremøte 19.08.14.
Tilstede: Kari Jegleim, Arne Huseby, Eivind Antonissen, Inger Nina Farstad (referent),
Inge Knutsen, Torodd Myrhaug, Kari Bjørgan, Arild Rudmoen
Referat foregående møte godkjent.
Orienteringer
Post:
Innkommet


RAS – fått tilbakemelding fra Kristin Aukrust ang. at denne er godkjent. Sendt
mail til alle i styret om tildato skal være 010119 el 010719.



Mail fra Avlsrådet ang. paring, se egen sak under avlsrådet.

Utsendt


Sendt info om felles middag Jakt og Fiskedagene.



Sendt påminnelse Jaktprøver til alle medlemmer

Sak 31 - Strategi og handlingsplan
Økonomi er i balanse. Der er noen utestående midler fra wachtelhundtreffet men disse
forventes å komme inn.
Jaktprøvene de to kommende helger blir dyre men er budsjettert – alle utgifter er under
kontroll.
Aktiviteter
 Wachtelhundtreffet – det lages referat.
 Jakt- og fiskedagene – det lages referat, gode erfaringer. Nye potensielle
valpekjøpere besøkte stand!
 Der er behov for flere effekter for salg; Arne og Arild kommer med forslag.





Wachtelhundens rasehistorie som er omskrevet fra Laila Kallings i SWKs
medlemsblad fra 2004 legges på nettsiden, er godkjent av Kalling forutsatt at den
legges med lenker til komplett rasehistorie på svansk og redegjørelse for avlen i
Sverige.
Wachtelposten foreslås å inneholde ekstrakt av info om avl fra SWKs
medlemsblad. Styret anbefaler at Avlsrådet baker dette inn i sin redegjørelse.
Diskusjon om neste wachtelhundtreff: plassering? Bør vi kombinere treff med
jaktprøver og/eller praktisk jakt? Vi er fortsatt relativt få personer som gjør mye

organisatorisk arbid, f eks er arbeidet mer å etablere jaktprøver svært krevende.
Styret vil tenke igjennom og konkretisere forslag til sendere diskusjon.
Møteplan høsten:
9. september
Møtefri (jakt-tid)
15. november på formiddagen ifm utstilling Lillestrøm, fysisk møte.
2. desember
Sak 32 - Jaktkomiteen
Vedr jaktprøver i august i Ulefoss (Cappelen skoger) er alt under kontroll; det er leid
lokaler og overnatting Lunde for dommere, apporteringsvilt er kjøpt inn og lokaler for
teoretisk gjennomgang etc finnes. Torodd har gjort en stor innsats her! Det er påmeldt
til sammen 7 hunder første helg og 8 hunder andre helg.
Der er to interessenter for jaktprøve 1.-2. november. Inger Nina kontakter potensiell
grunneier for dette formål da Ulefoss-området ikke kan brukes på dette tidspunkt.
Sak 33 - Avlsrådet
 RAS godkjennes til 01.07.19 (se innkommet post).
 Dispensasjonssøknad fra oppdretter innkommet via avlsrådet: søknad sendt fra
oppdretter som ønsker dispensasjon fra kriteriet om å unngå paring av tispe før
fylte 3 år, bl a med henvisning til at man i Sverige har gått ned til 2.5 år ved første
paring. Tispen er 2 år og knapt 9 måneder ved aktuell løpetid. Styret hadde en
meget lang diskusjon om dette, som er en vanskelig sak. På den ene siden ønsker
både Avlsråd og Styre å være imøtekommende overfor oppdrettere og deres
situasjon, og det er gitt dispensasjon for alderskriteriet tidligere (1-2 måneder).
På den andre siden vil mange medlemmer, som kanskje har ventet med å pare
hundene sine, reagere på at det gis en såpass vid dispensasjon. I tillegg er det
vanskelig å justere kriteriene umiddelbart selv om det nå er gjort i Sverige.
Klubben har vedtatt at Årsmøtet er suverent i beslutningen om så kontroversielle
saker som avlskriterier, og da bør en slik sak tas opp der før man eventuelt
justerer våre gjeldende avlskriterier. En annen sak er at de gjeldende
avlskriterier i Sverige likevel er strengere enn de midlertidige norske, da alle
avlshunder må være godkjent på unghundsprøve for at paringen skal averteres
gjennom klubben. Styret stemte over dette og søknad om dispensasjon ble
anbefalt.
 I forbindelse med ovenstående diskusjon kom det opp at det er sterkt ønskelig at
flere oppdrettere og flere fra Styret deltar på SWK´s avlskonferanse som
arrangeres hvert annet år. Styret vil senere gå ut med en invitasjon til dette, og
som innebærer at den enkelte kan søke om refusjon av utgifter fra klubben.
Sak 34 – korrespondanse med NKK om regler ved prøver
Det vil presisseres fra NWK at vi vil følge elghundklubbens regelverk ved dømming av
hunder på prøver.
Sak 35 - Eventuelt




Forslag om at klubben kjøper inn eget telttil bruk ved diverse treff og utstillinger.
Vedtas at dette legges inn i budsjett fro 2015 og dermed kommer opp som sak på
Årsmøtet da dette er en såpass stor utgift for klubben.
Forslag om å annonse paringer/valper som oppfyller norske avlskriterier i Jeger
og Fisk, noe som vil være god PR for wachtelhunder og pårmiere oppdrettere
som følger avlskriteriene. Saken tas opp til bredere diskusjon ved senere
anledning.

