Referat fra Norsk Dalmatiner klubbs oppdrettermøte
8. september 2020
Til stede
Det var 20 medlemmer til stede. I tillegg til Avlsrådet, deltok også Helle Høie og Kristine
Lachmann på telefon. Dommer og ringsekretær fra dagens utstilling var også til stede.
Flg. saker var satt på sakslisten.
1. Info fra Avlsrådet
2. RAS – fokusområder, gjennomgang
3. Info om registrering av feilfargede (gen e)
4. Avlsrådets veiledningsrolle ved feilfarging.
5. Bruk av avlssperre
6. 2021 – jubileum.
7. Eventuelt
Pkt. 6 ble fjernet fra sakslisten. På eventuelt kom det tre nye saker.
Sak 1/2020 Info fra Avlsrådet
Avlsrådets leder, Trine Senderud åpnet møtet og innledet ved å lese opp Avlsrådets
årsrapport fra 2019. Se DA-nytt nr. 1.
Sak 2/2020 RAS – fokusområder
Trine informerte om RAS og fokusområder. Hun fortalte at det folk som er interessert i rasen
er mest opptatt av p.t. er innavlsgrad. Vi bør videre søke å bruke flere hanhunder i avl.
Urinstein: Urinstein ble også berørt ved at det ble opplyst at det første LUA-kull var født i
Norge. Gentestprosedyren for LUA skal legges på hjemmesiden, slik at alle kan være
oppdatert på dette.
Nyresvikt: I 2019 ble fire hunder diagnostisert med nyresvikt. Totalt 5 hunder ble
diagnostisert, men 1 av disse hadde ikke nyresvikt.
Avlsrådet minnet om ordningen der klubben dekker utgifter til biopsi og prøvetaking. Ved
mistanke om nyresvikt, er det viktig at eier kontakter Avlsrådet.
Dvergvekst (osteochondrosdysplasia): Avlsrådet informerte om hvilke hunder som har gitt
dvergvekst. Ref. tabell på WAFDALs hjemmeide. Det er pr i dag født tre hunder med
dvergvekst i Norge, siste i 2015. Klubbens anbefaling er å unngå dobling på kjente bærere.
Avlsrådet informerte om at de ved å gå nærmere inn i noen stamtavler oppdaget at nær sagt
alle oppdrettere har doblet på dvergvekst uten å være klar over det. Dette er hovedsaklig
gjennom svenske Of Course Slow Motion som ligger langt bak på svært mange av våre
hunder. Dette innebærer at vi har langt flere teoretiske bærere enn først antatt. Avlsrådet
anbefaler derfor at gjeldende anbefaling vedr. dvergvekst må endres. Oppdrettermøtet støtter
anbefaling om endring.
HD: Det er veldig få som røntger sine hunder nå. Det må informeres bedre, slik at flere
røntger. Her har både oppdrettere og klubben et ansvar. Flertallet mente at hvis HD-prosenten
er på vei opp, er det ikke riktig å slakke på kravene nå. Det ble derfor konkludert med å

opprettholde dagens krav om at avlsdyrene skal ha status fri (A eller B). Oppdrettermøtet
anbefalte å beregne HD-prosenten ut fra fødselsår (på samme måte som NKK)
Hjertesykdom: DCM (forstørret hjerte) er et kjent problem i Sverige. Avlsrådet informerer
om at SDS har utarbeidet en liste over kjente tilfeller. For mer informasjon kan interesserte
henvende seg direkte til SDS. Det har vært noen kjente tilfeller av DCM i Norge.
Oppdrettermøtet foreslår at klubben dekker obduksjon dersom en hund dør plutselig. Det
foreslås videre at det settes en aldersgrense oppad for når klubben skal dekke utgiftene.
Sak 3 og 4/2020 Info om registrering av feilfargede (gen e)
NKK har lagt inn H/G som valgfri farge. Avlsrådet veiledningsrolle ved feilfarging:
Avlsrådet informerer om at de har hatt lite fokus på feilfarging da dette ikke er en sykdom.
Avlsrådet har kunnskap over en del sikre bærere av gult, men har ikke fullstendig oversikt da
det ikke finnes noe register for denne gentesten. På forespørsel fra oppdretter vil avlsrådet gi
informasjon i forhold til kjente bærere, nedarving og testprosedyrer.
Sak 5/2020 Bruk av avlssperre
Oppdretter kan ilegge avlssperre uten ekstra kostnad i dogweb når valpen registreres. Når
valpen er solgt er det kun eier som kan gjøre dette.
Sak 6/2020 Valpeformidlingsskjema
Det føres inn en ny rubrikk for innavlsgrad, samt LUA. Det jobbes med å utarbeides et
«vannmerke» for kull som er formidlet gjennom klubben. Dette kan brukes f.eks. ved
annonsering på Finn.no. Oppdrettermøtet henstiller til at arbeidet med «vannmerke»
ferdigstilles.
Sak 7/2020 Helsefonnd
Det ble ytret ønske om et helsefond. Det bør utarbeides et forslag av Avlsrådet som
oversendes Styret for beslutning.
Sak /2020 Valpepris og depositum
For å få flere til å HD-røntge hundene sine, ble det foreslått at oppdrettere tar et depositum på
kr. 2000,-. Dette utbetales når HD-røntgen er gjort. Ny valpepris, kr. 18000,- + kr. 2000 i
depositum. Ingen hadde motforestillinger om dette. Dette må opplyses om på hjemmesiden.

Neste oppdrettermøte blir 7. – 8. august 2021.
Referat sendt av: Aase Jakobsen
Godkjent av: Trine Senderud

