Norsk Puddelklubb
Referat 17.10. 2022

Dato 17.10. 2022
Kl 19.30 på Zoom
Møteleder
EH

Møte nr.
8- 2022

Referent
YF
Forfall:

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

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

Saknr

Sak

Ansvarlig

Godkjenning av referat fra forrige møte
Vedtak: Referat godkjent

EH/alle

Post/info

-

Informasjonsskriv fra Hovedstyret om at de ikke fastsetter
EH/alle
innavlsgrensen for registrering til 12,5 5, til tross for at ca 70 % av de
dessverre ikke veldig mange som svarte støttet den nye grensen. HS
opprettholder 25 % og avventer hvordan Mattilsynets nye regler slår
ut.

Vedtak: Saken tas til etterretning..
Messenger/telefon/
e-post

Kort om innkommende saker:
Litt mindre henvendelser på Messenger. Mesteparten er hyggelige og vi kan
hjelpe videre. En del veiledning på telefon. En del henvendelser om å få tak i
omplasseringshund hvilket er positivt i disse tider.
Informasjon fra NKK om endring i vaksinereglene i konkurransereglementet
f.o.m. 1.1.2023 De fleste følger allerede det som NKK nå har vedtatt.
En henvendelse fra en tilskuer til utstillingen er sendt videre til
utstillingskomiteen. Noen som etterlyser oppdaterte mestvinnerlister.
Vedtak: Informasjonen om listene revideres på nett. Orienteringen tas i øvrig
til etterretning.

YF/EH/
RS

HL
Web

Oppdateres fortløpende

2/22

Utstillinger 2022
Hokksund. Innspill fra deltakere. Økonomi.
Hvilke lærdommer bør overføres til neste år.
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

21/22

Gruppe Nordenfjeldskes søknad om storcertet i forbindelse med sitt 50-års
jubileum.
Vedtak: Under forutsetning at utstillingen flyttes og avholdes på et velegnet
sted i sammenheng med NKK Trondheim i mai og har en rasespesialist som
dommer, tildeles, i samsvar med tidligere fastsatte regler i styrevedtak, gruppe
Nordenfjelske storcertet, i 2023.

22/22

RS 2022. EH er påmeldt. Styremedlemmene leser papirene på NKKs sider og
kommer med eventuelle innspill som skal tas med dit. Bedt om å holde innlegg
ang nytt avlsverktøy dvs en utvikling av DogWeb.

YF/EH/
HEN

EH/alle

EH/alle

Vedtak: NPK ønsker et system som gir mulighet til å få lagt inn data uten alt for
mange skjemaer og kostnader for den enkelte og et intuitivt system hvor man
ikke skal være nødt til å bruke sekundære program så som excel for å ta ut
enkle statistikker og summeringer. Det er også ønskelig med felles database i
Norden. Styret i NPK mener at NKKs utvalg som arbeider med dette gjerne kan
lære av de positive eksemplene hos nordiske kolleger som SKK og
Kennelliitto.
EH/alle
23/22
Oslo Dogshow. Rasetorget 18.-20.11.Kan noen fra styret med små pudler
tenke seg å delta på standen en av dagene? Bente Tyrholm holder i dette
Vedtak: Inger stiller med to små hvis det er mulig å bruke rullestol. Happy og
Heidi kan også stille.

HL/YF

13/22
Lageret ny økt. Merete deltar.
Vedtak: følges opp utenom styremøte.
Alle/SU
19/22
Nye registreringskrav.
Patellaluksasjon. Statistikken for småvariantene foreligger nå, men
datagrunnlaget er veldig lavt, og gir ingen sikre indikasjoner. På bakgrunn av
tallene som nå foreligger foreslås at vi avventer ytterligere og oppfordrer
oppdrettere til å få gjort undersøkelsen. Det bør også stå i våre
avlskrav/anbefalinger at resultater skal ligge på Dogweb for å være godkjente.
Matadoravl. Antall som inngår i forslaget til GF om registreringskrav
utarbeides av SU.
Degenerativ Myelopati (DM). Oppfordring til å legge inn i Dogweb er satt i
Puddelposten. Bør gjentas i neste nummer. Og samtidig bør det skrives litt om
sykdommern
Vedtak: Det er ikke noen grunn til å innføre registreringskrav hos NKK på
patellaluksasjon Vi tydeliggjør krav om at alle resultater skal være ført i
Dogweb for at hunder og kull skal kunne komme på våre lister. Orienteringen
tas ellers til etterretning.
EH
20/22
Enda ikke noe svar fra NKK angående flerfargede pudler.
Vedtak: NPK sender en ny henvendelse.
7/22
Nordisk Puddelkonferanse. Nytt digitalt møte. Dato?

EH/IHS/H
L/YF

Vedtak: NPK foreslår nytt digitalt møte.

EH

15/22
Forslag til tekst ang retningslinjer fra klubben til dommere om innmønstring
av flerfargede fra NHL. Vi avventer fortsatt, grunnet sent svar fra NKK ang
flerfargede.
Vedtak: Orientering tas til etterretning.
17/22
Status nytt valpehefte
Ellen er i gang med skriving, Eli bistår henne i redigering og skriving.
Ida har skrevet om helse, Ylva tar ernæring. Tone tar adferd/opplæring.
Vedtak: Arbeidet fortsetter.

EH/Ellen
Sigtun, m
fl.
HEN

18/22
HEN har laget en foreløpig liste over nettbutikker for å skaffe
medlemsfordeler.
Vedtak: HEN utvider listen fortløpende.
23/22
Julepuddeltreff i Drammen Hundepark søndag 11.12. kl 15-18
Eventuelt:
Kompensasjon for kjøring HEN i henhold til statens satser for
kjøregodtgjørelse.
Vedtak: Vedtatt av styret.
Neste styremøte: Tirsdag 15.11. kl 19.30 på Zoom

Alle

