
Møte i avlsrådet 25.01.18

Tilstede: Miriam, Silje, Erika, Trine

Saksliste: 

1. Godkjenning av siste referat: Referat fra forrige møte godkjent
2. Offentliggjøring av referater fra møter i avlsrådet (web). Avlsrådet tenker dette er bra og 
positivt at referatene kan leses av alle, men vi ta vekk navn på innkomne henvendelser der vi
tenker at det er nødvendig.
3. Møte med NKK etter henvendelse fra vetrinær Kim Bellamy. Det er primært ønske om et 
fysisk møte. Møtet blir trolig på en ukedag og da vil to av avlsrådets medlemmer dra på 
møtet. Trine tar kontakt med Kim Bellamy for å avtale et møtetidspunkt.
4. Invitere en ressursperson til oppdrettermøtet. Styret var positiv til dette og det er opp til 
avlsrådet og invitere noen innen rimelige kostnader. (Aktuelle kandidater kan være Cecilia 
Strøm, evt noen som kan MH testing i østlandsområdet. 
5. Brev fra kennelklubben om henvendelse fra Mattilsynet. Avlsrådet tenker at det ikke er 
eksteriørtrekk på vår rase er aktuelt å sende inn. Aktuelle områder for vår rase å belyse med 
tanke på sykdom er at det har vært fokus på innavlsgrad og ulike tiltak for å få denne ned, 
som igjen er viktig for rasen sin robusthet mot immunrelaterte tilstander og hud problemer, 
samt at alle dalmatinere er disponert for urinstein.
6. Revidering av RAS. Fristen er desember 2019, noe som betyr at den bør være ferdig og 
godkjent i oktober. Fordeling av arbeidsoppgaver: Silje tar statistikk og oppdatering av 
grafer. Strategi på innavlsgrad og bruk av hannhunder må tas opp på oppdrettermøtet. 
Integrering av helseundersøkelsen Trine. Inkluderer mer på LUA (Silje), Urinstein, Oppdatere 
tall på Døve/Patch/HD (Silje). Beskrive strategi på RD/nyresvikt (Trine). Inkludere ny 
rasestandard med kommentarer (Miriam). Mentalitet /idealprofil (Trine).  
7. Evt. Ved innsending av valpeformidlingskjema er det viktig å sjekke at medlemskapet er i 
orden.

Møte i avlsrådet 12.04.18

Tilstede: Miriam, Silje, Erika, Trine

Saksliste:
1. Godkjenning av refetat
2. Forberede møte med NKK (LUA/policy mtp døve) DEN 17.04.
3. Oppdrettermøtet
4. Evt.

1. Referat godkjent. Alle referater fra 2018 sendes til Nina av Silje.
2. Møtet med NKK den 17.04. Ta opp rutiner rundt registrering av LUA valper. Ingen 

land har foreløpig registreringsrutiner for informasjonen om et individ er LUA. I 
Sverige er de ID merkes før de testes. I Tyskland tar de testen før id merking. Viktig å 
få svar på hva NKK krever for registrering.  Det er forventet at NKK vil kreve id 



merking før testing. Skal testing utføres av vetrinær eller oppdretter?  Videre få NKK 
til å si litt om hvordan de tenker en avlsstrategi rundt bruk av LUA kna gjøres best 
mulig. Det skal også tas opp rutiner/regler for valpeformidlingen til klubben på møtet
for å få NKK sin mening om ordlyd.

3. Oppdrettermøte. Avlsrådet har fått svar fra Sverige angående innlegg om å forklare 
BPH og de tenker at de ikke kan så mye at det er nok til et foredrag på 
oppdrettermøtet. Tenker at det heller er mulig å bruke den informasjonen som 
foreligger i mail til å orienterer oppdrettermøtet og evt vise film om testen. Andre 
tema på oppdrettermøtet er å ta opp reglene/anbefalinger rundt dvergvekst. 


