
Referat møte mellom HS og KLAB, 5. Des. 2012 på Olavsgaard. 
 

Tilstede fra styret: Tone Bekkåsen Fischer, Bente Tyrholm og Ylva Freed 

Tilstede fra KLAB: Birgit Husom, Karin Westereng og Mette Dahl 

 

 Diskussjon vedrørende mentaltest hund (MH) 

Representanter fra styret og KLAB ble enige om at følgene 3-trinnsmetode kan brukes når man 

jobber med bevistgjøring av MH. Konklusjonen vil bli tatt videre til styremøte og behandlet av HS. 

   

1. Beskrivelse av MH både i Puddelposten og på hjemmesiden. Ved bruk av hjemmesiden kan 

man med fordel linke til NKK/SKK sin informasjon om MH. 

2. På de lister som brukes av Puddelklubben (hannhundslisten med flere) føres MH opp som 

en rubrikk. Her kan man så velge alternativene, har gjennomgått MH (Ja) eller la 

informasjonen stå tom. 

3. Avlanbefalingene burde oppdateres. Avlsanbefalingene er noe som utarbeides og oppdateres 

av hovedstyret og sunnhetsutvalget. 

 

Punktum 1-2 er noe som enkelt lar seg gjennomføre. De punktene fokuserer på bevistgjøring av MH 

og at vi i Puddelklubben ønsker å være i forkant i avl og anbefaler oppdrettere og puddeleiere å 

bruke de verktøyene som finnes tilgjengelige.  

 

Punktum 3 krever litt mer tanke og diskussjon. Her må vi lande på hva vi ønsker å 

anbefale/utelukke ut avl. Mandatet for dette ligger under HS/SU. 

 

Representanter fra HS tar dette videre til behandling i styret.  

Evnt. endring av ordlyd i avlsanbefalinger kan være aktuelt og ble diskutert på dette møte. 

 

Merk: Vi ikke kan anbefale/utlukke hunder på bakgrunn av en frivillig beskrivelse/test,  

som vi gjerne vil at mange gjennomfører. 

 

 Lydighetsstevne og MH-beskrivelse 

Lydighetsstevne vil bli avholdt 18. aug. 2013. Her regner KLAB med mange påmeldte. MH vil bli 

avholdt 21.-22. sept. 2012. 

 

 Brukstreninger til neste år 

Mette Dahl har påtatt seg å ha sette i stand 3 tilfeller hvor vi møtes og trener spor og brukslydighet. 

Føreslåtte datoer er 20.4.2013, 01.06.2013 og 17.08.2013. 

 

 Utskifting i KLAB 

Pia, Ann-Merethe og Birgit velger å trekke seg etter denne perioden. Disse tre kan fortsatt tenke seg 

å hjelpe til med forberedelser innfør lydighetsstevne og MH samt bistå med kompetanseoverføring.. 

Karin fortsetter gjerne med hovedansvar lydighet. Mette forsetter gjerne med hovedansvar for bruk 

og jakt. Anne Christin har gitt uttrykk for at hun trenger litt hjelp med mestvinnende agility og 

reglene for dette vil i denne anledning bli vurdert og eventuelt oppdatert for å underlette arbeidet. 

 

MVH 

for NPK 

Ylva Freed 


