
  

RASEUTVALGET 
for spesialklubbene; NBK, NESK, NGK, NISK, NMLK, NPK, NVK, NWK 

 
 

REFERAT  23.03.20 

 

MØTETYPE   telefonmøte 

MØTELEDER   Marius Kjønsberg 

PROTOKOLLFØRER  sekretær Hanne Fevik 

DELTAKERE Anders Ellefsen (NBK), Terje S Samdal og Iver Melby og (NESK), Thomas 

Tollefsen og Arvid Holme (NGK), Lene Moen (NISK), Sven-Tore Kittelsen og 
Rune Hoholm (NPK), Trude Lien, Geir Sve og Marius Kjønsberg (NVK).  
Harald Bruflot og Mats Jacob Bjerke (NMLK) og Gjermund Strømnes NWK.  

Fra FKF deltok; Elisabeth Kallevig  
 

 

 

RU-leder Marius Kjønsberg ønsket velkommen til møtet.  
 
 

01-02-20 INNKALLING OG DAGSORDEN 

DISKUSJON Innkalling og dagsorden godkjent  

 
 

 
 02-02-20 REFERAT FORRIGE MØTE 

DISKUSJON  Referat godkjent uten kommentarer 

 
 

 
 03-02-20 AVLSKONFERANSE 

DISKUSJON Evaluering avlskonferanse 

KONKLUSJON 

Klubbene roser møteleder og program. Bred enighet om at programmet var variert og 
godt. Det var enighet om at dette var et arrangement som kan gjentas.  

Konferansen var estimert med en kostnad på inntil 10.000 pr klubb. Endelig regnskap 
endte på under 7.500 pr klubb.   
Det lages en evaluering som arkiveres som en referanse for eventuelle fremtidige 

konferanser. Ansvarlig FA-leder Johannessen og sekretær.  

 
 

04-02-20 ORGANISERING RU – NYTT MANDAT  

DISKUSJON Felles Avlsråd implimentert i Raseutvalget 

KONKLUSJON 

Ingen kommentarer til forslag til nytt mandat utover noen endringer av datoer og 

ordlyd. Nytt mandat blir sendt klubbene sammen med samarbeidsavtale for en 
gjennomlesing før endelig godkjennelse.  
 

ANSVARLIG 
RU-leder/sekretær sender mandat/samarbeidsavtale til klubbene. Klubbene gir rask 

tilbakemelding. 
 

 
 
 

05-02-20 FORESPØRSEL FRA SVENSK FADURK 

DISKUSJON Epost forespørsel fra FADURK knyttet til arvbarhet ift jaktprøveregelverk 

KONKLUSJON RU videresender henvendelsen til DU og gir samtidig informasjon til FADURK om at 



Jørgen Ødegård kan være en mann å spørre.  

ANSVARLIG RU-leder/sekretær svarer på epost fra Fadurk 
 
 

06-02-20 EVENTUELT 

DISKUSJON 

*Det vises til epost fra Elisabeth Kallevig knyttet til hundeavl. Epost tas til 
etterretning. 

*Klubbene oppfordres til å ta datauttrekk, slik at halvårlige indexer kan oppdateres. 
Det refereres til forrige RU-møte hvor det ble besluttet at klubbene skal dele slike 
uttrekk.   

*Forespørsel fra FKF; Vi vet mye om HD status i de enkelte raser etter 40 år med 
diagnostisering. Derimot er det ikke gjort noen undersøkelser om livet til hundene 

som har HD grad C, D eller E. FKF ber derfor RU vurdere om en undersøkelse kan gi 
svar på om HD er en stor lidelse eller mindre enn antatt for å få et mer helhetlig 
bilde. RU vil vurdere dette, og presiseres at en slik undersøkelse bør gjennomføres i 

samarbeid med forskningsmiljøene.  
*Forespørsel fra NBK; hd avleserne legger nå inn anmerkninger på tv, og NBK spør 
om de øvrige klubbene har noe system for å kartlegge TV. NBK er i gang med 

planleggingen av et forskningsprosjekt, sammen med veterinær Lyngås hos 
Veterinærhøyskolen. Spørsmålet er hvorvidt de øvrige klubbene kan være interessert 
i å være med på dette. Konklusjon; NBK sender et notat til klubbene hvor prosjektet 

beskrives.   
* FKF bes komme tilbake med eventuell deltaker fra FKF DU inn i RU Datagruppa.  
* Ved RU-møtet i juni skal det velges ny RU-leder/nestleder. Klubbene oppfordres til 

å komme med kandidater.  
 

 

Ved behov kalles det inn til RU-møte 25.mai kl 2000 (telefon) 

Det arrangeres RU-møte tilknyttet Fuglehundtinget i Stavanger, 5.juni.  
 

 

 
 
 

 

 
 

Sande, 23.03.20 
H.Fevik 
 


