Norsk Puddelklubb
Referat 27.8.2020

Dato 27.8. 2020
Kl 18:00 på zoom
Møteleder
EH
Deltagere:
EH - Eli Hall
TR – Tone Rognstad
GB – Gro Bjørndalen
LV – Laila Vold
HL – Heidi Løken
LJ – Laila Johansen
IHS - Inger Halle Skagen

Møte nr.
7 - 2020
Referent
GB
Forfall:

eli.hall@online.no
tone.rognstad@gmail.com
groeli@online.no
Lailavold@hotmail.com
heidi.loken@hf.uio.no
Lailajohansen11@gmail.com
i-halle@online.no
IHS

Saknr

Sak

Post/info

Den franske puddelklubben har nå innlemmet flere raser enn puddel i klubben.
Barbet, Portugisisk vannhund og flerfarget hund med krøllete pels. Den siste er
foreløpig kun en nasjonal rase i Frankrike, og er det vi her kaller flerfarget
puddel.
Sendt søknad om momsrefusjon, referat fra GF ettersendes.

Ansvarlig
GB/EH

En fawn mellom hann, som er en matador avlshann, har gitt et tilfelle med
Addison, skal man registrere sykdommen. Vi kontakter SPK og får tips.
2/20

Sjekke med Elisabeth Sørensen hvor langt det er kommet med valpeheftet, i
forhold til oppdateringer/RAS og skrivefeil.

EH/alle

4/20

GF 20.september, fordeling av oppgaver.
EH/alle
Informasjon til deltakere ang korona. Møte blir avholdt uten pauser, blir ingen
servering. Styret møter 1 time før.

16/20

Dessverre ingen mulighet til å samordne gavemedlemskap med NKK.

17/20

6 spesialutstillinger (3 doble) planlagt i år. 5 med storcert.
EH/GB
2 utstillinger i Trondheim 25-26.juli - vel gjennomført av Nordenfjeldske
2 utstillinger i Bergen 5-6.sept (1 stor cert og 1 lite) i godt gjenge, det er ca 45
ene dagen og 47 den andre dagen
Vi søkte og fikk avslag på et ekstra storcert i stedet for det lille i Bergen.
2 utstillinger i Drammen 31.okt/1.nov med stor cert

IHS

18/20

Forsikringsstatistikken viser vel så mye hofteproblemer hos dverg/toy som på EH
mellom. Antagelig er en del av dette leg perthes. Foreløpig er ikke de andre
nordiske landene inne på hd-røntgen av de minste, så vi avventer med å
innlemme dette i avlsanbefalingene og oppfordrer i stedet flere til å undersøke
hundene sine. Det er nå også helserefusjon for HD på småvariantene.

6/20

Kurs:
Nye muligheter for kurs nå. Forslag? Smeller/soppkurs, Nybegynner agility

Alle

7/20

Status web
matadoravlsgrensen på plass, hunder som har nådd grensen blir fjernet,
Ønske om å gjøre dette kvartalsvis

HL

8/20

Status PP; Ønsker om referater fra norske Crufts vinnere
Innlegg ang redningshunder i PP

IHS

20/19

Henvendelse til NKK ang godkjenning PRA-tester gjort
i andre land. Levert av Tone Bekkåsen Fischer og tatt med på nordisk
puddelkonferanse. IHS har sendt epost til NKK. Vi ber deretter om et møte.
NKK ennå er dessverre ennå for underbemannet til at vi kan purre.

IHS

22/19

Fungerer det med velkomsthilsener til nye medlemmer nå?
Blir sendt ut den 1. i hver måned, starter fra 1.september.

HL

Eventuelt:
Møtes 1 time før på GF

