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REFERAT FRA AVLSRÅDSMØTE  
 
Tid og sted: Tirsdag 28.juni 2016 på telefonen. 
 
Tilstede: Thomas Eng, Isa Merethe Sørlie og Terje Steinsund. 
 
  
 
Sak 1 Datahound 
 
Avlsrådet er ikke fornøyd med Datahound og slik løsningen presenteres akkurat nå.  
Påtale fra oss angående enkelte hunder, som var registrert med gale data – spesielt 
«viltfinnerevne» har medført at formlene er endret slik at alle hundene har fått gal 
«viltfinnerevne». 
 
Videre har det ikke så langt vært mulig å få på plass rasens gjennomsnittlige 
«viltfinnerevne» og «tomstand%.»   
 
Det virker svært vanskelig å få gjennomført korrigeringer og endringer og det virker i 
det hele som om Datahound drives lite kontinuerlig og systematisk.  Dette oppfatter vi 
som bekymringsfullt på vegne av NPK og alle de andre raseklubbene som har tatt dette 
systemet i bruk. 
 
Vi ble enig om følgende: 
 
Isa Merete fortsetter å følge opp Datahound, med den hensikt å 

 Få på plass riktige egenprestasjonsberegninger  
 Få på plass rasens gjennomsnittlige egenprestasjon og tomstand% 

 
Terje følger opp styreleder NPK for derigjennom å rette en henvendelse til RU/FKF 
angående situasjonen med Datahound. 
 
Sak 2 Filer fra dogweb 
 
Når vi (Isa Merete) laster opp filer fra dogweb, for videre bearbeiding i Datahound, 
opplever vi at enkelte hunder og resultater ikke kommer med.  Dette gir et ufullstendig 
statistisk grunnlag i Datahound. 
 
Terje tar dette opp med styreleder NPK, og ber om at han gjennom FKF retter en 
henvendelse til NKK angående dette.  
 
Sak 3 Avlsindekser 
 
En del medlemmer har etterlyst oppdatert Ødegård indeks etter vintersesongen.  Isa 
Merete orienterte om at dataene nå er videresendt fra oss, så hun regner med at dette er 
på plass i løpet av relativt kort tid. 
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Sak 4 Italia-anbefaling 
 
Avlsrådet har, fra et medlem i NPK, mottatt forespørsel om vurdering av en paring 
mellom to italienske hunder.  I utgangspunktet har vi ikke noe system for en slik 
vurdering.  Thomas tar denne saken videre og gir sin vurdering av kombinasjonen. 
 
Sak 5 Nye medlemmer avlsrådet 
 
Saken har vært diskutert tidligere og denne gang ble to konkrete personer vurdert og 
begge funnet som aktuelle nye medlemmer i avlsrådet. 
 
Terje presenterer disse kandidatene for styrets endelig utnevnelse. 
 
Sak 6 Avlskonferanse 
 
Avlsrådet ønsker å gjennomføre en avlskonferanse for NPK 19 og 20. november 2016. 
 
Garder Kurs og Konferanse anses å være et egnet sted for et slikt arrangement. 
 
Sak 7 Henvendelse Frode Stenerud 
 
Avlsrådet har mottatt henvendelse fra Frode Stenerud angående pointerens eksteriør-
utvikling og slik det dømmes på våre utstillinger. 
 
Avlsrådet synes henvendelsen kan være riktig å diskutere på den planlagte kommende 
avlskonferanse i november. 
 
Sak 8 Epilepsi 
 
Etter at «epilepsi-saken» eksploderte på Facebook i vår, har avlsrådet innhentet en del 
bakgrunnsmateriale fra veterinærekspertise i NKK og øvrige.  Videre har dette også 
medført en del henvendelser fra medlemmer. 
 
Avlsrådet mener å besitte tilstrekkelig bakgrunnsmateriale til å utarbeide en prosedyre, 
for hvordan slike tilfeller skal handteres.  Når denne er ferdig utarbeidet presenteres 
den for medlemmene. 
 
 
Terje Steinsund 
Referent 
 
 
  


