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Velkommen  til  årsmøte  
Medlemmene ønskes velkomne til årsmøte 2014 av leder Anette Buind Nordby. 
 
Det ble talt opp 16 medlemmer med stemmerett, en tilstedeværende uten stemme- eller talerett, 
og 1 deltakende med talerett.  
Sistnevnte er ikke medlem i klubben og har derfor ikke stemmerett vedrørende klubbens saker. 
Det var ingen innsigelser på at vedkommende kun hadde talerett. 
 
 
Valg av: 
 
Møteleder/ordstyrer: Kihm Andersen. Ordstyrer ble presentert som ikke medlem av klubben, og 
det ble spurt om innvendinger til dette. Ordstyrer hadde ikke tale- eller stemmerett ut over 
jobben som skulle gjøres. 
 
Referent: Marianne Nordengen 
 
Tellekorps, to personer: Thorstein Buind Nordby og Anna Berntzen. 
 
Undertegnende medlemmer: Marie Sønstabø og Isabelle Simble 
 
 
 

Sak  2:  Årsberetninger  
 
a)  Årsberetning lest opp av Kihm Andersen. Gjennomgang av styret og styrets aktiviteter. 
 
b)  Årsberetning Australsk Cattledog ved Lillann Nerem Petlund. 
 
c)  Årsberetning Australsk Kelpie ved Jeanette Hatteberg. 
 
 
 

Sak  3:  Regnskap  og  Revisors  beretning 
 
Regnskap ble gjennomgått ved Monica Torgersen og godkjent med kommentar på at styret 
legger seg på ett lavere nivå prismessig ved neste års spesial. 
 
 
 

Sak  4:  Budsjett  2015 
 
Budsjett for 2015 ved Monica Torgersen. Godkjent. 
 

Sak  5:  Drift   og  aktiviteter   i   2015  
Gjennomgang av planer for drift og aktiviteter i 2015 ved Anette B. Nordby. 
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Sak  6:  Endring  av  kontingent    
 
Ingen endring av kontingent for 2015. 
 

Sak  7  Innkommende  Saker  
 

a)  Cert  krav  på  Australsk  Kelpie  
 Avstemming forslag vedrørende cert krav på australsk kelpie. 
 

• 3 stemmer for 
• 12 stemmer mot 
• 1 blank stemme 

 
Etter diskusjon gikk ikke forslaget igjennom. 
 
 

b)Sak  A  –  Endring  på  Australsk  Kelpie     
Diskusjon rundt saken. 
 

• 15 stemmer for 
• 1 blank stemme 

 
 
Forslag godkjent. 
 

b)Sak  B  –  Endring  på  Australsk  Kelpie  
 

Diskusjon rundt saken. 
 

• 9 stemmer for 
• 6 stemmer mot 
• 1 blank stemme 

 
Forslag godkjent. 

  

c)  Sak  A  –  Endring  på  Australsk  Cattledog    
 
Diskusjon rundt saken. 
Samtlige mener klubben skal følge NKK.  
Saken trekkes. 

c)  Sak  B  –  Endring  på  Australsk  Cattledog  
En stemmeberettiget mangler til avstemming. 
Diskusjon rundt saken. 
 

• 11 stemmer for 
• 4 blanke stemmer 

Forslag godkjent. 
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d)  Sak  A  –  Endring  på  Australsk  Cattledog  Stumpy  Tai l   
Diskusjon rundt saken. 
Saken ble trukket. 

 

d)  Sak  B  –  Endring  av  Australsk  Cattledog  Stumpy  Tai l   
 

11 stemmer for 
4 blanke stemmer 

Forslag godkjent. 

 

e)  Reviderte  avlskriterier  Australsk  Cattledog  
 

Diskusjon rundt saken. 
 

• 12 stemmer for 
• 4 blanke stemmer 

 
Forslag godkjent. 

 

f)   Årets  Beste  t i l   å  gjelde  i   Norden  
 
Saken trekkes av saksfremmer etter diskusjon. 
 

g)  Endring  av  størrelser  på  styret  
Diskusjon rundt saken. 

 
• 13 stemmer for 
• 3 blanke stemmer 

 
     Forslag godkjent. 
 
 
Sak  8  –  Valg  

 
a)  Det nevnes at noen medlemmer ikke har blitt kontaktet om fremtidig styreverv.  
Anette B. Nordby meldte seg som leder på stedet da valgkomiteen ikke hadde lyktes i å finne en 
erstatter. 
 
Nytt styre er satt og godkjent. 
 
b)  Årsmøtet ber styret finne en revisor i år, men at det fra og med neste år velges en revisor på 
årsmøtet. 
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 i )  Årsmøtet ber styret finne ut av dette. 
 
 
c)  Valg av ny valgkomité: Marie Sønstabø, Isabelle Simble og Lillann Nerem Petlund. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Underskrift protokoll 

 
 
 
 
 
 

 Dato/sted: __________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 _____________________________                       _____________________________ 
          Marie Sønstabø                        Isabelle Simble 
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Vedlegg  1:  
Revidert årsberetning fra styret i AGN 2014 
 
Styret 2014: 
Leder: Anette B. Nordby 
Nestleder: Jeanette Hatteberg 
Sekretær: Marianne Nordengen 
Kasserer: Monica Torgersen 
Styremedlem: Gry Erlandsen 
Styremedlem: Tine Hansen 
Varamedlem: Lillann Petlund 
Styret har hatt 5 styremøter på Skype, og har hatt jevnlig kontakt på Facebook gjennom hele året. 
Vi har arrangert utstilling med rasespesial for egne raser, lydighetskonkurranse og valpeshow for alle raser, samt 
gjennomført samling på Torpomoen. Styret jobber også med rasespesial i forbindelse med EDS 2015, lydighetsstevne i 
desember og gjennomføring av ny samling i 2015. 
Styret har også administrert RAS og utarbeidingen av disse dokumentene for alle tre rasene.  
Styret har vært representert på tinget til NBF i februar og på RS i november.  
 
Gol, 12.11.2014 
Tine Hansen 
Styremedlem AGN 
 
 
 
Vedlegg  2:  
Årsberetning ACD 
HD        0   
AD        0   
Øyediag        0   
Øye ECVO        2 (1 hund øyelyst 2 ganger) 1 UA / 1 katerak misstanke 

               (ikke arvelig) 
Reg. import        0   
Fødte kull        2 kull T/H         8/3 
  
Opplysninger basert på NKK`s info fra Dogweb i tidsrommet 26/9-2013-2014 for Australsk cattledog. 
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Vedlegg  3  
Presentasjon av Austalsk Kelpie 2014 
 
Tall hentet fra 01.11.2013-30.10.2014 
 
HD statistikk: Det er røntget 15 hunder, hvorav 8 er røntget med resultat A og 7 er røntget med 
resultat B. 
 
AA statistikk: Det er røngtet 15 hunder hvorav alle er røntget med resultat A 
 
Øyelysning: Det er øyelyst 7 hunder, hvorav 7 er øyelyst uten anmerkning (1 er tidligere øyelyst 
med katarakt(ikke medfødt) påvist Ant.sut. I, er nå øyenlyst uten anmerkning) 
 
Importer: Det er registrert 10 importeri perioden, 1 fra Australia, 1 fra Finland, 1 fra Danmark og 
resterende 7 fra Sverige (1 Australian Shepherd er feilregisterert som Australsk Kelpie i dogweb). 
 
Kull: Det er født to kull i år på totalt 13 valper, hvorav 4 tisper og 9 hanner. 
 
Utstillinger: Rasen har deltat på 38 utstillinger i år. 
 
NBF: Statestikk hentet fra NBF sin opprykksliste for 2014 viser i perioden 01.01.2014 til  
30.10.2014 er det registrert 7 forsjellige individ som har startet og fått opprykk/cert innen 
programmet.  
 
For Australske Gjeterhunder Norge 
 
Jeanette Hatteberg 
Vedlegg  4  
Årsregnskap	  for	  Australske	  Gjeterhunder	  Norge	  09.11.13-‐30.09.14	   Inn	   	  	   Ut	  

	   	   	   	  	  	   	  	   	  	   	  	  
Medlemskontigent	  2014	   21	  000,00	   	  	   	  	  
Domene	  ,webhotell	  og	  Brønn.sund	   	  	   	  	   475,00	  
Norsk	  Brukshundssport	  Forbund	   576,00	   	  	   5	  684,44	  
Treningssamling	  Torpo	   15	  300,00	   	  	   10	  378,32	  
Porto,bespisning	  årsmøte,	  henting	  utstyr	  etc.	   	  	   	  	   2	  259,90	  
Innbetaling	  fra	  NKK	   150,00	   	  	   	  	  
Innkjøp	  av	  printer	  og	  papir	   	  	   	  	   2	  798,00	  
Utestående	  NKK	  2013	   	  	   	  	   2	  655,50	  
Revisjon	  regnskap	  2013	   	  	   	  	   500,00	  
Renteinntekter	  og	  omkostninger	  bank	   28,38	   	  	   206,00	  
Rasespesial,	  honorar	  og	  kjøregodtgjørelse	   127,00	   	  	   9	  695,00	  
Rasespesial,	  fotograf	  og	  leie	  av	  stadion	   	  	   	  	   6	  000,00	  
Rasespesial,	  dommergaver,	  bespisning	  og	  utstyr	   	  	   	  	   7	  281,74	  
Rasespesial,	  annonse,	  rosetter	  og	  kritikksjema	   	  	   	  	   12	  020,09	  
Rasespesial,	  sponsorinntekter	  og	  utg.	  gavekort	   500	   	  	   500	  
Rasespesial	  stevneinntekter	   19	  943,00	   	  	   	  	  
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Totale	  inntekter	  og	  utgifter	  Okt.	  2013-‐	  sept.	  2014	   57	  624,38	   	  	   60	  453,99	  

	   	   	   	  Underskudd	  
	  

2	  829,61	  
	  

	   	   	   	  Inngående	  saldo	  per	  08.11.2013	  
	  

47	  142,77	  
	  Utgående	  saldo	  per	  30.09.2014	  

	  
44	  313,16	  

	  
	   	   	   	  

 
 
Oppdatert regnskap: 
Årsregnskap	  for	  Australske	  Gjeterhunder	  Norge	  09.11.13-‐30.09.14	   Inn	   	  	   Ut	  

	   	   	   	  	  	   	  	   	  	   	  	  
Medlemskontigent	  2014	   21	  000,00	   	  	   	  	  
Domene	  ,webhotell	  og	  Brønn.sund	   	  	   	  	   475,00	  
Norsk	  Brukshundssport	  Forbund	   576,00	   	  	   5	  684,44	  
Treningssamling	  Torpo	   16	  660,00	   	  	   13	  403,32	  
Porto,bespisning	  årsmøte,	  henting	  utstyr	  etc.	   	  	   	  	   2	  259,90	  
Innbetaling	  fra	  NKK	   300,00	   	  	   	  	  
Innkjøp	  av	  printer	  og	  papir	   	  	   	  	   2	  798,00	  
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Utestående	  NKK	  2013	   	  	   	  	   2	  655,50	  
Revisjon	  regnskap	  2013	   	  	   	  	   500,00	  
Renteinntekter	  og	  omkostninger	  bank	   28,38	   	  	   251,50	  
Rasespesial,	  honorar	  og	  kjøregodtgjørelse	   127,00	   	  	   9	  695,00	  
Rasespesial,	  fotograf	  og	  leie	  av	  stadion	   	  	   	  	   6	  000,00	  
Rasespesial,	  dommergaver,	  bespisning	  og	  utstyr	   	  	   	  	   7	  281,74	  
Rasespesial,	  annonse,	  rosetter	  og	  kritikksjema	   	  	   	  	   12	  020,09	  
Rasespesial,	  sponsorinntekter	  og	  utg.	  gavekort	   500	   	  	   500	  
Rasespesial	  stevneinntekter	   19	  943,00	   	  	   	  	  

	   	   	   	  
	   	   	   	  Totale	  inntekter	  og	  utgifter	  Okt.	  2013-‐	  okt.	  2014	   59	  134,38	   	  	   63	  524,49	  

	   	   	   	  Underskudd	  
	  

4	  390,11	  
	  

	   	   	   	  Inngående	  saldo	  per	  08.11.2013	  
	  

47	  142,77	  
	  Utgående	  saldo	  per	  31.10.2014	  

	  
42	  752,66	  

	   
 
Vedlegg  5:  
Budsjett	  for	  Australske	  Gjeterhunder	  Norge	  2015*	   Inn	   	  	   Ut	  

	   	   	  
	  	  

Medlemskontigent	   21	  000,00	  
	  

	  	  
Domene,	  webhotell	  og	  Brønnøys.reg.	  

	   	  
475,00	  

Diverse	  
	   	  

2	  650,00	  
Spesialen	  	   17	  500,00	  

	  
16	  900,00	  

NBF	  
	   	  

5	  500,00	  
Treningssamling	  Torpomoen	  	   26	  400,00	  

	  
24	  760,00	  

Renter	  og	  bankomkostninger	   76,00	  
	  

184,00	  

	   	   	  
	  	  

	   	   	   	  
	   	   	  

	  	  

	   	   	  
	  	  

Totalt:	  	   64	  976,00	  
	  

50	  469,00	  

	   	   	  
	  	  

	   	   	  
	  	  

*Gjelder	  i	  perioden	  fra	  årsmøte	  2014	  til	  årsmøte	  2015	   	  	   	  	   	  	  

  
Vedlegg  6:  
Planlagte aktiviteter for 2015 er å avholde rasespesial i forbindelse med EDS samt samling på 
Torpomoen (dato ikke satt). 
 
Vedlegg  7:  
BRUKSKRAV PÅ AUSTRALSK KELPIE 
 
Viser til årsmøtet 2012 hvor det ble vedtatt at rasen må ha brukskrav for å konkurrere om cert på 
utstilling. 
 
Jeg fremmer med dette forslag om å tilbakekalle dette og heller legge kravet opp mot 
utstillingschampionatet og at oppnådd cert kan ligge på vent til brukskravet er oppnådd. 
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Min begrunnelse for endringen: 
 
- Færre hunder på utstilling 
 
- Dommere får et snevert sammenligningsgrunnlag 
 
- Kun ”brukshunder” stilles med varierende eksteriørkvalitet 
 
- Gode avlsdyr kan gå tapt 
 
Det har vært en merkbar oppsving i deltakerantallet på utstillinger rundt om, ikke minst på 
Rasespesialen - noe som er utrolig moro. Kelpien har vist til plassering både i gruppen og bis-
finaler og det er veldig synd om dette nå skal snu fordi man ikke ser hensikten med utstilling da 
man ikke har mulighet til cert. 
 
Jeg tror flesteparten av oss stiller med det for øyet. 
Håper på positiv respons på dette forslaget. 
 
Mvh 
 
Anne Herøy 
 
 
 
Styrets innstilling: 
Styret stiller seg negativt til saken da det 1) er ikke vedlagt noen 
dokumentasjon på at deltaker antallet går ned. 2) Det er ikke vedlagt ny 
regeltekst. 3) Det alt innstemte regelverket har ikke mulighet til å tre i 
kraft før ny endring har blitt utprøvd. Noe styret finner uheldig. 4) Styret 
finner det uheldig og lite tillitsvekkene ovenfor dommere og deres 
utdannelse at de ikke skal klare å se om en hund er av god kvalitet eller 
ikke. Til tross for brukskrav, så skal det fortsatt gies en 
kvalitetsbedømmelse. 
 
 
Vedlegg  8:  

Forslag Australsk kelpie, stemmes over som to deler 

A) 

På bakgrunn av endringene av cert reglene for championat sentralt ønsker styret i AGN fremme at 
man fortsetter med følgene krav for NUCH. Dette som generelt krav og uavhengig av brukskrav 
som kommer i tilegg. 

2.1. NORSK UTSTILLINGSCHAMPIONAT (N UCH) 

Generelle krav: 
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a) Tre ganger certifikat pa ̊ utstilling i Norge under tre forskjellige dommere. Minst ett av certifika-
tene ma ̊ være vunnet pa ̊ utstilling arrangert av NKK eller pa ̊ utstilling hvor raseklubb er gitt anled-
ning til å utdele certifikat tellende til championat pa ̊ linje med certifikat vunnet pa ̊ NKKs utstilling. 
Minst et av certifikatene ma ̊ være vunnet ved fylte 24 ma ̊neder eller senere. 

b) Hund som allerede har oppna ̊dd nasjonalt utstillingschampionat blir norsk utstillingschampion 
med certifikat oppna ̊dd på internasjonal utstilling(eller pa ̊ utstilling hvor raseklubb er gitt anledning 
til å utdele “stor cert” (tilsvarende NKK-cert)), med ett cert i Norden ved fylte 2 a ̊r eller senere, og 
har oppnådd eventuelle tilleggskrav for rasen.” 

B) 

Endringer av Cert og Championat krav til rasen må avgjøres på årsmøte. Endringer kan kun skje 
ved intervaller på 5 år. 

F.eks endring i cert/championat regler som kommer i kraft 2015, kan ikke endres igjen før på års-
møte 2019, og dermed komme i kraft 2020. 

Innsendt av styret. 

 

Vedlegg  9:  

Forslag Australian Cattledog, stemmes over som to deler 

A) 

På bakgrunn av endringene av cert reglene for championat sentralt ønsker styret i AGN fremme at 
man fortsetter med følgene krav for NUCH: 

2.1. NORSK UTSTILLINGSCHAMPIONAT (N UCH) 

Generelle krav: 

a) Tre ganger certifikat pa ̊ utstilling i Norge under tre forskjellige dommere. Minst ett av certifika-
tene ma ̊ være vunnet pa ̊ utstilling arrangert av NKK eller pa ̊ utstilling hvor raseklubb er gitt anled-
ning til å utdele certifikat tellende til championat pa ̊ linje med certifikat vunnet pa ̊ NKKs utstilling. 
Minst et av certifikatene må være vunnet ved fylte 24 ma ̊neder eller senere. 

b) Hund som allerede har oppna ̊dd nasjonalt utstillingschampionat blir norsk utstillingschampion 
med certifikat oppna ̊dd på internasjonal utstilling(eller pa ̊ utstilling hvor raseklubb er gitt anledning 
til å utdele “stor cert” (tilsvarende NKK-cert)), med ett cert i Norden ved fylte 2 a ̊r eller senere, og 
har oppnådd eventuelle tilleggskrav for rasen.” 

B) 

Endringer av Cert og Championat krav til rasen må avgjøres på årsmøte. Endringer kan kun skje 
ved intervaller på 5 år. 
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F.eks endring i cert/championat regler som kommer i kraft 2015, kan ikke endres igjen før på års-
møte 2019, og dermed i kraft 2020. 

Innsendt av styret. 

 

Vedlegg  10:  

Forslag 2 Australian Stumpytail Cattledog, stemmes over som to deler 

A) 

På bakgrunn av endringene av cert reglene for championat sentralt ønsker styret i AGN fremme at 
man fortsetter med følgene krav for NUCH: 

2.1. NORSK UTSTILLINGSCHAMPIONAT (N UCH) 

Generelle krav: 

a) Tre ganger certifikat pa ̊ utstilling i Norge under tre forskjellige dommere. Minst ett av certifika-
tene ma ̊ være vunnet pa ̊ utstilling arrangert av NKK eller pa ̊ utstilling hvor raseklubb er gitt anled-
ning til å utdele certifikat tellende til championat pa ̊ linje med certifikat vunnet pa ̊ NKKs utstilling. 
Minst et av certifikatene ma ̊ være vunnet ved fylte 24 ma ̊neder eller senere. 

b) Hund som allerede har oppna ̊dd nasjonalt utstillingschampionat blir norsk utstillingschampion 
med certifikat oppna ̊dd på internasjonal utstilling(eller pa ̊ utstilling hvor raseklubb er gitt anledning 
til å utdele “stor cert” (tilsvarende NKK-cert)), med ett cert i Norden ved fylte 2 a ̊r eller senere, og 
har oppnådd eventuelle tilleggskrav for rasen.” 

B) 

Endringer av Cert og Championat krav til rasen må avgjøres på årsmøte. Endringer kan kun skje 
ved intervaller på 5 år. 

F.eks endring i cert/championat regler som kommer i kraft 2015, kan ikke endres igjen før på års-
møte 2019, og dermed i kraft 2020. 

 
Innsendt av styret. 
 
 
 
Vedlegg  11:  

Nåværende kriterier for godkjenning av parring: 

Alle individer som skal brukes i avl: 

1. Skal være friske og sunne og med et godt gemytt. 
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2. HD: A eller B (eller ua etter tidligere system). Røntgen skal være foretatt etter at 
hunden er fylt 1 år og før parring. 

3. AD: Fri. (eller ua etter tidligere system). Røntgen skal være foretatt etter at hunden 
er fylt 1 år og før parring. 

4. Være fri for arvelige øyensykdommer og kunne fremvise en øyenlysningsattest ikke 
eldre enn 1 år. 

5. Man kan også gjerne ta DNA test for PRA, men om man har tatt denne testen an-
befales det at hunder som er B dvs. bærere av PRA brukes mot hunder som er A. 
Og at kun hunder som er A eller B brukes i avl. 

6. Ha minimum ”Exellent” i AK(åpen klasse) ved utstilling. 
7. Være fylt 2 år ved 1. parring. 
8. Kunne vise til gjennomført karaktertest, MH, funksjonsanalyse eller tilsvarende tes-

ter. 
9. Det anbefales videre at man parrer blått mot blått, og rødt mot rødt. Man kan selv-

følgelig også parre på tvers av farger, men da anbefales det igjen å gå mot like far-
ger på de av avkommene som går videre i avl. Dette for å holde fargene rene. 

Følgende skal aldri anbefales: 

• Parring mellom nært beslektede individer nærmere enn søskenbarn. 
• Hunder med påvist PRA. 
• Hunder som tidligere har gitt avkom med PRA. 

Det kan søkes om dispensasjon fra punkt 7 ved import av sperma eller voksne dyr som tas 
inn for å få nytt blod. 

Oppdretter må ellers forholde seg til enhver tid gjeldende regler satt av NKK (bl.a. Norsk 
Kennel KIub sine etiske retningslinjer for avl og oppdrett.) 

 
 
 
 
For at vi skal kunne jobbe videre med de målene vi har satt oss i RAS for ACD, føler 
jeg at det nå er på tide å ta en liten revidering av avlskravene til rasen. 
 
jeg foreslår å forandre ordlyden i punkt 2. 
 
pr dato lyder det: 
2. HD: A eller B (eller ua etter tidligere system). Røntgen skal være foretatt etter at hunden 
er fylt 1 år og før parring. 
 ¤ Her foreslår jeg å fjerne det som står i parentes. Hundene som tidligere fikk 
benevnelsen UA er i dag enten død eller for gamle til å brukes i avl, og alle hunder født 
etter 2000 som er røntget har kjent HD-status. 
3. AD: Fri. (eller ua etter tidligere system). Røntgen skal være foretatt etter at hunden er 
fylt 1 år og før parring. 
¤ Også her foreslår jeg å fjerne det som står i parentes av samme grunn som ovenfor. 
5. Man kan også gjerne ta DNA test for PRA, men om man har tatt denne testen anbefales 
det at hunder som er B dvs. bærere av PRA brukes mot hunder som er A. Og at kun 
hunder som er A eller B brukes i avl. 
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¤ her foreslår jeg å bytte ut hele punktet med:  
5. Vise til kjent PRA, PLL (og rcp4-PRA) status. 
¤ Dette for å kunne kartlegge og kontrollere avlsdyrene gjennom offisielt registrering av 
PRA; PLL (og rcp4-PRA), og holde en kontroll på arvelige sykdommer som kan komme 
inn via import, og eller parring/inseminering med utenlandske hunder. 
Vi har pr. dato ikke et «problem» med dette, men det kan lett oppstå, om vi ikke allerede 
nå er på vakt. 
Dette er også i tråd med målene vi ønsker å jobbe frem mot iht. RAS. 
6. Ha minimum ”Exellent” i AK(åpen klasse) ved utstilling. 
¤ Da graderingene på utstillingene er forandret, og en tidligere ”eksellent” nå tilsvarer en 
blå sløyfe og ”very good”, foreslår jeg å forandre kravene til også å akseptere ”very good” 
(blå). 
 
6. Ha minimum ”Very good” i AK(åpen klasse) på utstilling. 
 
8. Kunne vise til gjennomført karaktertest, MH, funksjonsanalyse eller tilsvarende tester. 
¤ Da det ofte blir brukt hunder utenfor Skandinavia i avl så vil det være mer riktig å 
konkretisere hvilke tester som godkjennes, da vi er kjent med hva disse står for, og 
dokumenterer. Jeg foreslår å forandre ordlyden til: 

8. Kunne vise til gjennomført karaktertest, MH, funksjonsanalyse eller KORAD-testen. 

9. Det anbefales videre at man parer blått mot blått, og rødt mot rødt. Man kan selvfølgelig 
også pare på tvers av farger, men da anbefales det igjen å gå mot like farger på de av 
avkommene som går videre i avl. Dette for å holde fargene rene. 

¤ Da det ikke er noen dokumentasjon på at det å parre på kryss av farger gir feil 
farging/urene farger, fører dette til ukorrekt informasjon. MEN at avkom som går videre i 
avl bør gå tilbake til lik farge. 
Jeg foreslår følgende forandring. 

9. Parring kan skje på tvers av farger, men da anbefales det igjen å gå mot like farger på 
de av avkommene som går videre i avl. Dette for å holde fargene rene. 

 

Videre foreslår jeg en forandring fra: 

 

Følgende skal aldri anbefales: 

• Parring mellom nært beslektede individer nærmere enn søskenbarn. 
• Hunder med påvist PRA. 
• Hunder som tidligere har gitt avkom med PRA. 

Det kan søkes om dispensasjon fra punkt 7 ved import av sperma eller voksne dyr som tas 
inn for nytt blod. 

Til: 

• Parring mellom nært beslektede individer nærmere enn søskenbarn. 
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• Hunder med PRA, PLL (og rcd4-PRA)  ( C) 
 

Det kan søkes om dispensasjon fra: 

Punkt 5 om alle andre kriterier skulle ligge til rette, og det vil være til fordel for rasen, og 
tilføring av nye gener/nytt blod.  

punkt 7 ved import av sperma eller voksne dyr som tas inn for å få inn nytt blod. 

Forslag til nye avlskrav til ACD: 

 

Kriterier for godkjenning av parring: 

Alle individer som skal brukes i avl 

1. Skal være friske og sunne og med et godt gemytt. 
2. HD: A eller B. Røntgen skal være foretatt etter at hunden er fylt 1 år og før parring. 
3. AD: Fri. Røntgen skal være foretatt etter at hunden er fylt 1 år og før parring. 
4. Fri for arvelige øyesykdommer. Kunne fremvise en øyenlysningsattest ikke eldre 

enn 1 år. 
5. Viser til kjent PRA, PLL (og rcp4-PRA) status. 
6.  Ha minimum ”Very good” i AK(åpen klasse) på utstilling. 
7. Være fylt 2 år ved 1. parring. 
8. Kunne vise til gjennomført karaktertest, MH, funksjonsanalyse eller KORAD-testen. 
9. Parring kan skje på tvers av farger, men da anbefales det igjen å gå mot like farger 

på de av avkommene som går videre i avl. Dette for å holde fargene rene. 

• Følgende skal aldri anbefales:  
•  Parring mellom nært beslektede individer nærmere enn søskenbarn. 
• Hunder med PRA, PLL (og rcd4-PRA) (C) 

. 

Det kan søkes om dispensasjon fra: 

Punkt 5 om alle andre kriterier skulle ligge til rette, og det vil være til fordel for rasen, og 
tilføring av nye gener/nytt blod. 

punkt 7 ved import av sperma eller voksne dyr som tas inn for å få inn nytt blod. 

 

Oppdretter må ellers forholde seg til enhver tid gjeldende regler satt av NKK (bl.a. Norsk 
Kennel KIub sine etiske retningslinjer for avl og oppdrett.) 

Mvh 

Gry Erlandsen 
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Styrets innstilling: Styret innstiller på saken. 

 
Vedlegg  12:  
 
Valgkomiteen har bestått av Gitte-Johannessen, Lisa Marie Havro og Ingvild Bodsberg  
Stræte. 
 
Følgende verv er på valg ved årsmøtet i 2014:Leder,sekretær,et styremedlem og vara. 
 
Valgkomiteens innstilling til nytt styre er: 
 
Leder: 
Nestleder: Jeanette-Hatteberg (ikke på valg) 
Kasserer: Monica Torgersen (ikke på valg) 
Sekretær: Lisa-Marie Havro (ny) 
Styremedlem: Wenche-Aas Myhren (ny) 
Styremedlem: Gry-Erlandsen (ikke på valg) 
Varamedlem: Nina-Christensen (ny) 
 
Ledervervet står tomt ettersom de som har blitt spurt har svart nei, det har ikke kommet inn forslag 
og ingen har meldt seg til vervet. 
Vedlegg  13:  
Hei ! 
Jeg ønsker at styret tar med følgende på årsmøtet : Hunder som har oppnådd premiering i utstilling, 
bruks (nordisk program) og lp i Norden bør være med på våre kåringer av året beste i de ulike grenene. 
Når NKK godtar slike resultat bør vi også  Hva regler er innen agility vet jeg intet om, men er opprykk 
gjort i Norden tellende for NKK, så bør også denne grenen regnes med. 
Hilsen Nina Christiansen. 
Styrets innstilling: styret stiller seg negativ til forslaget da det 1) ikke foreligger noe konkret 
forslag til tekst for regelendring, 2) NKK heller ikke godkjenner utenlandske resultater til 
hverken årsbeste eller bamseliste, og 3) styret har ikke tilgang til å sjekke at alle resultater som er 
oppnådd i utlandet er korrekte. 
 
Vedlegg  14:  
Forslag om å redusere styret til 6 personer, leder, 4 styremedlemmer og vara . Samt fjerne vara fra 
valgkomitèen. Gjeldene fra årsmøte 2015.  
Grunnlaget er at klubben sliter med å ha nok rekruttering til å fylle styret, på tross av at klubben nå 
har nesten 70 medlemmer så har valgkomitéen for tredje år på rad hatt problemer med å fylle noen 
få styreverv.  
Vi mener også at styret kan fungere fint med 6 personer. 
Valgkomiteen skal så godt det lar seg gjøre ha en 50/50 fordeling av styretsmedlem på klubbens 
aktive raser. 
  
Forslag til lovendring fra :  

§ 13 Årsmøtet behandler  

Valg av:  

• Leder.  
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• 4 styremedlemmer.  

• 2 vararepresentanter.  

§ 15 Styret  

Styret består av leder, 5 styremedlemmer og 2 vararepresentanter som alle velges av årsmøtet.  

§ 16 Valgkomite  

Valgkomiteen består av 3 medlemmer og 1 vararepresentant. Valgkomiteen velger leder innen sin 
midte. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til de verv som skal 
besettes.  

  

Foreslåes endres til:  

Valg av:  
• Leder.  
• 4 styremedlemmer.  
• 1vararepresentanter.  

og 

Styret består av leder, 4 styremedlemmer og 1 vararepresentant, som alle velges av årsmøtet. 

og 

Valgkomiteen består av 3 personer, og velger selv 1 leder og 2 medlemmer. Valgkomiteen tar imot, 
og skal selv fremme forslag på kandidater til de verv som skal besettes.  

Monica Torgersen 

For styret 

 


