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Dato 12.10. 2021
Kl 18:00 hos Ragnhild
Møteleder
EH

Møte nr.
8 - 2021

Referent
YF
Forfall:

Deltagere:
EH - Eli Hall
HL – Heidi Løken
YF - Ylva Freed
IHS - Inger Halle Skagen
MF – Mona Fegri
RS -Ragnhild Steineger

eli.hall@online.no
heidi.loken@hf.uio.no
ylva.freed@gmail.com
i-halle@online.no
monafegri@icloud.com
ragnhildstein@yahoo.no

Saknr

Sak

Ansvarlig

Godkjenning av referat fra forrige møte
Vedtak:

EH/alle

Post/info

-

-

NKK har vedtatt nye regler for innavl
Retrieverklubben hevder at det har skjedd en saksbehandlingsfeil og
søker støtte for dette hos NPK.
Vedtak: NPK mener at saken ikke i sterk grad bør berøre dagens
oppdrettere. NPK ser det ikke som nødvendig å følge saken videre.
Reviderte rallylydighetsregler utsatt til 1.1.23
Nye dato for avlsrådskurset – utsatt til slutten av april.

Messenger/telefon/
e-post

Kort om innkommende saker:
YF/EH/
Hyggelige henvendelser på messenger hvor folk ber om veiledning. På telefon RS
har det vært varierte henvendelser om diverse. Spørsmål om pris går igjen. Vi
har god responstid e-post, selv på litt komplekse henvendelser og prøver å
veilede på en hyggelig måte. En del henvendelser om hannhundlister og bruk
av hunder i avl.

Web

Status web:
Henvendelse fra et medlem:
Skal multicolor skilles ut på oppdretterlisten,.
Vedtak: Saken tas opp på neste møte.

HL

12/21

Sak til Domsutvalget (DU). Status
Vedtak: Saken behandles fortrolig.

EH/YF

9/21

Utstilling – spesialen i november
Fra styret stiller Ylva og Heidi som hjelpere

YF/Alle

15/21

Veileder for kjøp av valp, der fornuftig pris nevnes.
Ikke begynt praktisk arbeid enda.

YF/RS

25/21

Lagerstatus
Vedtak: Det skal ryddes på lagret for å gjøres bedre plass.
2 eksemplarer fra hvert nummer av PP skal beholdes. Resten kan sendes til
gjenvinning. HL henter PP hos Inger. YF og HL følger opp.

YF/HL

19/21

Registrering av multicolor. Det finnes glipp. Henstille til NKK om å følge
EH/alle
vedtatt praksis.
Henvendelse sendt NKK.
Vedtak Vi sender e-post til alle oppdrettere av flerfarge om å registrere avkom
korrekt som multicolor, selv om de har solid farge.

20/21

Oppdretterlisten
Fra og med 1. mai 2022 innføres det krav om FCI-kennelnavn for å få stå på
oppdretterlisten. På den måten får alle som står på listen i dag mulighet til å
søke om FCI-navn, dersom de ønsker det. Vi bør informere dem det gjelder?
Vedtak: RS følger opp.

HL/alle

21/21

RS i november.
Papirene til RS har ikke kommet enda.
Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte.

EH/alle

24/21

Det sendes innspill til sunnhetsutvalget i NKK om et nordisk samarbeid om
godkjenning av genlaboratorier.
Vedtak: Saken videreføres og følges opp av EH.

EH/IHS

22/21

Kurs høsten 2021+ 2022

Alle

Vi har fått tilbud fra noen oppdrettere/frisører om kurs i pelsstell og
hverdagsklipp. Disse annonseres så snart vi får klarsignal fra kursholdere.
Grundig kurs i utstillingsklipp, vil bli arrangert av medlem i klubben i
samarbeid med styret.
Vedtak: orienteringen tas til etterretning og kurs settes opp
25/21

Fjerne første setning i avlsanbefalingene under punktet farge?
Vedtak: Setningen fjernes.

26/21

Oversettelse av svenske klippeheftet. NPK vurderer en henvendelse til SPK for YF
å få lov til å oversette klippeheftet og kreditere SPK. Henvendelsen er sendt.
Vedtak: Saken tas til etteretning.

27/21

HD-indeks. 1. Legge indeks lik 100 eller mer på storpuddel ekvivalent med
Alle
kravet om A eller B. 2. Og forslag til tiltak for å øke graden av HD-røntging på
mellompuddel, slik at vi kan få en indeks også på disse. Hva med å ha trekning
av premier etter 6 mnd til alle som er røntget i tidsrommet, eller øke
dekningen en periode?
Vedtak: Ylva ser på formuleringen til Svenska pudelklubben om avkom fra
kombinasjoner med HD-indeks over 100 og det føres inn en tilsvarende
setning. Vi ønsker å heve refusjonen for røntgen av mellompuddel i en periode.
Styret vurdere de økonomiske rammene og kommer tilbake til saken.

Alle

28/21

Vi dropper puddeltreff på Blommenholm i oktober på grunn av oppblomstring
av kennelhoste og satser på juletreff nov/des i Drammen hundepark.
Vedtak: Saken tas til etteretning og Drammen hundepark leies til en
juleaktivitet.
Eventuelt
Øyelysedag 17.11.2021. Tone arrangerer ny dag i mars 2022.
Neste styremøte: 16.11 på Zoom

