
RU-MØTE 
REFERAT 16. JUNI 2016   

 

MØTETYPE RU-møte, Clarion Collection Hotel Tollboden 

MØTELEDER Robert Gill 

PROTOKOLLFØRER Hanne Fevik  

DELTAKERE 

Anders Simensrud og Marius Kjønsberg (NVK), Robert K Gill (NPK), Tore Salvesen og 

Jørgen Krabbedal (NISK), Atle Wisting og Gjermund Strømnes (NWK), Lars Farnes og 
Olaf Hafstad (NBK), Øystein Heggelund Dahl og Iver Melby (NESK) Sverre Andersen og 
Geir M Søgård (NGK) deltok på siste del av møtet. 

 
Robert ønsket velkommen til møtet.  
 

 
 

SAK 14/16 REFERAT FORRIGE MØTE  

DISKUSJON  

 

 

KONKLUSJONER Referatet ble godkjent uten kommentarer. 

 
 
 

SAK 15/16 VM DANMARK   

DISKUSJON VM uttak og deltakelse 

Robert orienterte om første uttak 25.juni.  
Det er vist interesse fra 14-15 kontinentale og 22 fra de engelske rasene. Det er blitt åpnet for deltakelse på første uttak også 
for hunder uten VK-premie. VK-hunder med den fart og stil som kreves vil bli foretrukket. Det vil bli tatt ut e tt lag til VM og ett 

lag til Middelhavscup. 
Uttak 2 vil foregå i perioden 1-14.august, forhåpentligvis i Danmark.  
Det var enighet om at uttak 2017 bør planlegges i god tid.  

Det er behov for en lagleder for de engelske rasene og Thomas Ellefsen har sagt seg villig til å ta denne oppgaven. Eventuell 
annen kandidat bes gis til Robert Gill.   
  

KONKLUSJONER  

 
 

SAK 16/16 OPPGAVER FOR FELLES AVLSRÅD  

DISKUSJON  

NESK fremmet forslag om at klubbene har tilgang til hverandres avlsdata. Ved tilgang til alle data kan man fremme eget 
rasearbeid gjennom å knytte resultater opp mot en større og bredere referansebase. Alle klubbene benytter DataHound.  

Eksempel på arbeidsoppgaver for FA; vedtak fra NKK HS knyttet til etiske retningslinjer bør tas opp/behandles/kommenteres fra 
FA direkte til NKK.  
 
 

KONKLUSJONER Enighet i RU om at rasedata kan deles og FA gis oppgaven i å utarbeide retningslinjer for dette  

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

FA konstituerer seg og igangsetter arbeid knyttet til deling av avlsdata Jørgen Krabbedal August 2016 

 
  



 

SAK 17/16 TVERR-RASELIG SAMARBEID FOR UNGDOM   

DISKUSJON  

NPK presenterte et innspill knyttet til aktiviteter for ungdom. Samarbeid mellom klubbene kan sikre flere unge deltakere. Tanken 
er at dersom flere i samme aldersgruppe treffes på tvers av rasene vil interessen øke. Det bør settes ned noen retningslinjer for 
felles aktiviteter.  

 

KONKLUSJONER 
Enighet om målsetting; Er du medlem i en raseklubb kan du delta på aktiviteter i andre raseklubber til 

medlemspris. Det foreslås at alle raseklubbene utnevner en ungdomskontakt.  

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

NPK utarbeider forslag til retningslinjer for felles ungdomssatsning  NPK August 2016 

 

SAK 18/16 VALG  

DISKUSJON Valg på leder og nest-leder RU 

Lene Moen (NISK) og Iver Melby (NESK) er foreslått som ny RU-leder. Marius Kjønsberg (NVK) er foreslått som nestleder.  
 

KONKLUSJONER Iver Melby ble valgt som ny RU-leder. Marius Kjønsberg ble valgt som nestleder 

 

SAK 19/16 EVENTUELT  

DISKUSJON Ingen saker  

 

KONKLUSJONER  

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

   

 
 

 
Drammen, 10.6.16 
H.Fevik 
 


