Møtereferat
Styremøte 12.01.2018
Tilstede: Harald, Synøve, Vidar og Terje Alle via Skype
Referatet er godkjent av alle styremedlemmer 15.01.18

Sak nr:
17/17

Beskrivelse

Vedtak

Styret fikk tilsendt forslag til nye retningslinjer for avl
fra AR/Oppdrettergruppa 18/10.2017:

I følge årsmøteprotokoll fra
2016, skal styret behandle og
godkjenne
Oppdrettergruppa/ARs forslag
til nye retningslinjer for avl.
Disse skal ikke ut på høring
blant medlemmene, men er da
endelig godkjent.

Følgende endringer fremmes for styret:
ANG PUNKT 2
Bare friske hunder skal brukes i avl. Enhver oppdretter
som velger ut hunder til bruk i avl må avgjøre hvorvidt
den aktuelle hunden er mentalt og fysisk skikket for
avl.

Ansvarlig

Styret

ANG PUNKT 3
Begge foreldredyrene må ha rasetypisk gemytt og
egenskaper i hht rasestandard.
Forslag om at punkt 2 og 3 slås sammen til et nytt
punkt 2.
Begrunnelse
Begge punkter har sammenfallende hensikt.
ANG PUNKT 8
Samme kombinasjon bør ikke gjentas.
Forslag til ny tekst
Samme kombinasjon skal ikke gjentas. Det kan gis
dispensasjon dersom forrige kull besto av mindre enn
fire levende valper, og at alle er røntgenfotografert på
hofter og albuer. Utover det må klubbens retningslinjer
for avl oppfylles.
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Styret har vurdert forslaget.

Styret

Begrunnelse
I utgangspunktet skal ikke samme kombinasjon
gjentas pga rasens populasjon i Norge, men i visse
tilfeller kan det være grunner til at det kan gjøres.
Avlsrådet vil da behandle hver enkelt søknad og
begrunne svaret.
ANG PUNKT 9
a) Man skal gjøre hva man kan for ikke å doble
slekter med forekomst av arvelige lidelser som
for eksempel PDA, epilepsi, allergi, HD og AD.
Forslag til ny tekst
a) Man skal gjøre hva man kan for å ikke doble
slekter med forekomst av arvelige lidelser som
for eksempel PDA, epilepsi, Short Ulna
Syndrome/Radius Curvus, allergi, HD og AD.
Begrunnelse
I et kull har noen valper fått Short Ulna
Syndrome/Radius Curvus og denne sykdommen bør
ikke dobles.

FORSLAG TIL NYTT PUNKT 15
Dispensasjon kan gis. Avlsrådet behandler og
begrunner svar på søknader.
Begrunnelse
Det åpnes opp for å gi dispensasjon.
Hvis det blir vedtatt at punkt 2 og 3 skal slås sammen
vil punktene under få nye nummer.

Side 2

Flertallet i styret ønsker ikke å
godkjenne punkt 15 da det
åpner for mulig dispensasjon
på alle punkter.
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Nytt styremøte 12.01.2018:
Etter litt diskusjon har styret vedtatt nye retningslinjer
for avl:

Alle punkter i dette forslaget
ble enstemmig vedtatt av
styret.

Norsk Stabijhoun Klubbs Retningslinjer for avl

1. Alle skal følge NKKs etiske retningslinjer for avl og
oppdrett.
Oppdretter er selv ansvarlig for å sette seg inn i disse.

2. Bare friske hunder skal brukes i avl. Enhver
oppdretter som velger ut hunder til bruk i avl, må
avgjøre hvorvidt den aktuelle hunden er mentalt og
fysisk skikket for avl. Begge foreldredyrene må ha
rasetypisk gemytt og egenskaper i hht. rasestandard.

Begrunnelse
Begge punkter har
sammenfallende hensikt.

3. Avlsdyret skal ha oppnådd:
a) Minst to Very Good på offisiell utstilling for to
forskjellige dommere.
alternativt:
b) Èn Very Good på offisiell utstilling og èn premiering
på jaktprøve eller viltsporprøve.

4. Avlsdyrene skal være HD- og AD-frie. Det kan etter
en helhetsvurdering gis dispensasjon for HD C mot HD
A, og AD 1 mot AD 0.
F.o.m. 1.1.2012 er det innført krav om kjent HD-status
på foreldredyr for registrering av valper i NKK.
Unntak fra krav om kjent AD-status:
- Bruk av avlsdyr i land der kjent AD-status ikke er et

Side 3

På bakgrunn av endringen av
punkt 4 mener vi at vi ikke
utelukker mer enn 50 % av
hundene fra avlsbasen.
Med en helhetsvurdering
menes: I utgangspunktet
menes det å se på kullet som
en helhet, men noen
linjer/kombinasjoner er

Ansvarlig
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krav til avlsdyret.

sjeldne, unike eller ansees
som en vinning for rasen. Etter
en helhetsvurdering kan
muligens disse brukes.

Ansvarlig

5. Avlsdyret skal ha fylt to år før første parring.
Eventuelle unntak fra dette kravet skal godkjennes av
Avlsrådet.

6. Avlsdyret tas ut av avl etter det kullet der den 20.
valpen blir født. Maks fem kull for tispen ref. NKK.

7. Samme kombinasjon skal ikke gjentas. Det kan gis
dispensasjon dersom forrige kull besto av mindre enn
fire levende valper, og alle er røntgenfotografert på
hofter og albuer. Utover det må klubbens retningslinjer
for avl oppfylles.

8. Man skal gjøre hva man kan for å ikke doble slekter
med forekomst av arvelige lidelser som for eksempel
PDA, epilepsi, Short Ulna Syndrome/Radius Curvus,
allergi, HD og AD.
En bør også unngå å kombinere to hunder som har de
samme avvikene fra rasestandarden, eller hvor de
samme avvikene finnes hos hundens nære slektninger.

9. Avlsdyrene skal gentestes for Cerebral Dysfunksjon,
eller være valp etter frie foreldre (free by Parentage).
Bærere og fri kan brukes i avl på følgende måte: Fri x
fri eller fri x bærer.
Unntak: Ved bruk av avlsdyr fra land der gentesting av
Cerebral Dysfunksjon ikke er en avlsretningslinje, kan
en kombinere avlsdyr som er fri med ukjent status.

Side 4

Begrunnelse
I utgangspunktet skal ikke
samme kombinasjon gjentas
pga rasens populasjon i
Norge, men i visse tilfeller
kan det være grunner til at
det kan gjøres. Avlsrådet vil
da behandle hver enkelt
søknad og begrunne svaret.

Begrunnelse
I et kull har noen valper fått
Short Ulna Syndrome/Radius
Curvus og denne sykdommen
bør ikke dobles.

Styret
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10. Avlsdyr som har gitt arvelig sykdom som PDA og EP
i to kull, skal tas ut av avl.

11. Avlsdyrene skal ha godkjent bitt, og kun saksebitt
er godkjent. Dokumentasjon fra siste utstillingskritikk
hvor bittet er nevnt, invertering eller veterinærattest
er gjeldende.

12. Avlsdyret kan ikke ha fargen tricolor.

13. Innavlsgraden bør være under 6,25 prosent ved
seks generasjoner i NKK og fem generasjoner i
ZooEasy.

Side 5

Vedtak

Ansvarlig

