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Rasespesial 2019

Ansvar

Styret har kontaktet NKK og søkt om å få flytte
rasespesialen 2019 fra Tromsø, til Trondheim.
NKK har nå godkjent dette, og endret tid og
sted for spesialen til NKK Trondheim-helgen,
nærmere bestemt 29.06-19.
Dommer for spesialen, Yvonne Brink, har også
blitt forespurt om hun har anledning til å bytte
til denne datoen, noe hun har sagt ja til.
Styret sender nå mail til Tromsø Hundeklubb
og avbestiller plassen som er bestilt der, samt
avlyser ringsekretæren som er leid inn.
-Vi er allerede i gang med å finne egnet sted å
arrangere spesialen i Trondheim på, og vi
ønsker å finne ett sted hvor det vil være
mulighet for camping.

-Nanna

-Vi starter jobben med å finne teknisk
personell, vi må få på plass ringsekretær,
skriver og utstillingsleder.

-Nanna

-FBBSI-cup: Neste års spesial vil også inngå i
FBBSI Grand Prix, og vi er i tillegg blitt spurt
om å avholde FBBSI WInner Cup. Vi ser litt på
hvordan muligheter vi har, å om det lar seg
gjøre å få gjennomført.
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Brudd på avlretningslinjene:
Styret har nå mottatt de dokumentasjonene
som trengs for at oppdretter igjen kan bli
godkjent gjennom klubben.
Ved gjennomgang av medlemsliste kommer det
frem at oppdretter ikke er medlem i klubben pr
dags dato, noe som kreves for å kunne stå som
godkjent oppdretter. Styret sender mail og
opplyser oppdretteren om dette.
Når gyldig medlemskap er på plass, vil
oppdretteren igjen kunne søke om å stå på
listen.
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Mottatt henvendelse fra Danmark:
Styret har mottatt en henvendelse fra Danmark
med spørsmål om hvordan registreringsrutiner NKK har.
I Danmark har man flere registre hvor man kan
registrere sine hunder, og praksisen der er at
når man registrerer hunder på tvers av disse
forbundene, vil aner bli strøket fra den aktuelle
hunds stamtavle.
Man kan fremdeles få registrert avkom etter
slike hunder og få utskrevet offisielle
stamtavler hvor besteforeldre og eldre
generasjoner vil bli stående som «ukjent».
Dette er klart uheldig, og vil kunne få uheldige
konsekvenser i avlssammenheng. Det øker
risikoen for innavl, og vil helt klart
vanskeliggjøre jobben med å opprettholde en
sunn genpool, samt i de tilfeller hvor arvelige
sykdommer ol oppstår på rasen, vil det være
særs vanskelig om ikke umulig å lokalisere
hvilken avlshund/linje som er opphavet til
sykdommen.
I Norge er det kun NKK som kan registrere og
utstede offisielle stamtavler. Det finnes for
øvrig ett annen forbund, NHL, hvor man kan
registrere hundene, men en NHL-registrert
hund kan ikke registreres i NKK så lenge det
ikke foreligger en godkjent stamtavle registrert
i ett FCI-godkjent forbund, slik som DKK, SKK,
FKK ol.
En slik NHL-registrert hund vil i NKK og FCI for
øvrig ansees som en blandingshund, og vil ikke
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kunne delta på bl.a utstilling og vil ikke være
godkjent for avl.
I tilfeller hvor NKK mottar omregistrering av
hund fra f.eks DKK eller andre FCI-godkjente
kennelklubber, hvor hunden er mønstret inn og
registrert med ukjente aner, vil NKK registrere
hunden.
Styret svarer på henvendelsen, og informerer
om hvordan det blir håndtert i Norge.
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Inntekter:
Styret ønsker å se på muligheter for å kunne
øke klubbens egenkapital. Vi ser litt på
muligheter for lotteri, HG-kalender og ordne
med klubbeffekter ol for salg.
Vi ønsker å starte med en fotokonkurranse å
plukke ut bilder for å få trykt opp kalendere
med Hvit Gjeterhund som vi kan legge ut for
salg.
Styret lager en tråd på klubbens FB-side, hvor
vi ber om bilder som vi kan få bruke til dette
formålet.
Om klubbens medlemmer har andre forslag, er
vi veldig takknemlig for innspill!
Vi ønsker å tilby medlemmene noe de kan
tenke seg å ha, så vi oppfordrer til å ta kontakt
på mail: post@hvitgjeterhund.no
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Avlsrådkurs/Avlsråd:
Styret har ett ønske om å få etablert ett Avlsråd
som kan bistå styret/medlemmene med
spørsmål og oppgaver forbundet med avl og
oppdrett.
NKK skal avholde avlsrådkurs januar 2019, og
vi håper å ha ett avlsråd på plass til da, slik at vi
kan få ett eller flere medlemmer av avlsrådet
med på dette.
Les gjerne litt på klubbens hjemmeside om hva
ett verv i avlsrådet innebærer!
Link finner du her:
https://hvitgjeterhund.com/klubben/avlsrad/
Det er ønskelig med erfaring innen avl og
oppdrett, men det er ikke ett must.

-Maria

Styret er selvfølgelig behjelpelig med å svare på
spørsmål underveis og vi hjelper deg/dere i
gang!
Meld din interesse på mail:
post@hvitgjeterhund.no
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Representantskapsmøte 2018:
Styret ønsker at klubben skal være
representert på møtet, og ser på muligheter for
å få med en representant uten at kostnadene
blir for store.
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Dogs4All:
Styret ønsker fremdeles at klubben/rasen skal
være representert på D4A, og sjekker ut pris på
stand, hva vi trenger og om noen har mulighet
til å delta.
Vi følger det opp til senere styremøte

Neste møte: 07.08-18 kl 20:00

