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Avelråds møte 05.07.17 

Møteplan. 

1. Generell info 

2. Fordeling 

3. Avelshund liste 

4. NM-Lag 

5. Nordisk Pointermatch 

6. Valpeformidling 

7. Event. 

 

 

Tilstede: Isa M Sørli, Bente Bergesen, Kjetil Kirkhus, Tore Husebø og Thomas Engh. 

 

1. Generell info: Vi gikk igjennom prosedyrer og de forskjellige oppgavene som ligger 

på AR. Arbeidsstruktur, samarbeid og de ulike verktøy vi bruker. 

Info om RAS og at vi setter oss godt inn i dette dokument. 

Rutiner med mail. 

 

2. Fordeling av oppgaver: 

Bente Bergesen: Utstillingsansvarlig, oppfølging av resultater og ansvar for 

spesialutstillingene mot NKK’s terminliste.(tar over de oppgaver som har ligget på 

sekretær) Kjetil Kirkhus er støttespiller. 

Isa M Sørli: Ansvar for IT, indekser, avelshunder og statistikker. 

Tore Husebø: Ansvar for skogfuglprøver/resultater og oppfølging til årbok. 

Kjetil Kirkhus: Høyfjell høst resultater/ rapporter og årsrapporter. 

Thomas Engh: Rapport vinter 17, samt lavland og utland 17. Samarbeid 

Norden/utland. 

 

3. Avelshunder: forslag til styre, Avelsliste oppdateres 01.07 og 01.01 altså 2 ganger i 

året. Hunder som kommer inn på listen blir liggende minimum til neste oppdatering. 

Dette på grund av at vi får litt større forutsigbarhet, datoene er valgt på grunnlag av at 

stort sett alle prøver om vinteren er registrert til 01.07 pr vinter og 01.01 pr høst. 

Slik at minimumstiden blir ca 6 mnd. 

Ønsker også å få inn en selvstendighets faktor og jaktlystinndeks. 

 

4. NM-lag: Gikk igjennom uttakskritterier samt at Ole legger ut liste som tidligere. 

Vi tar et uttaksmøte 27.08.17 kl 21.30 for NM-lag høyfjell. 

 

5. Nordisk Pointermatch. Gjennomføring og at vi ønsker at flest mulige medlemmer i AR 

er til stede, planlegger et AR møte under Nordisk sammen med noen av de andre lands 

deltagere/medlemmer. Bruker samme uttakskritterier som NM-lag høyfjell. Tar ut 4 

hunder og 1 reserve. 
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6. Valpeformidling: Skjema fylles ut og sendes AR så blir den lagt ut på valpelista hvis 

kriteriene er oppfylt. Når det gjelder formidling så har vi hatt det tidligere, erfaringer 

rundt en sånn rolle er veldig vanskelig for det er så lite som skal til for at det blir snakk 

om habilitet osv. vi synes at valpelista er god nok, kanskje det går å legge kullene inn 

med en distriktet oppdretter tilhører. 

 

7. Evnt.  NKK utstillingen i Trondheim ble dømt etter Internasjonal standard og det 

avviker veldig fra den nordiske standard. Bente sjekker dette opp mot NKK. 

Farge koder: sjekkes, vi ønsker brun ut og lever inn. Samt at Herta også brukes 

Fysisk AR møte november 2017 hvor det også planlegges et åpent avels møte. 

   

__________________ 

Thomas Engh 

Leder avelsråd.    
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