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Rasespesial 2019 
 
Styret jobber med å få de siste detaljene på 
plass til årets spesial. 
Vi mangler fremdeles skriver, ellers er det noen 
små detaljer i fbm gjennomføringen som skal 
ordnes. 
 
 

 

 
 

Rasespesialer 2020: 
 
1 Tromsø: Styret sjekker mulighetene for å 
samarbeide med THK om dommer til spesialen. 
Vi tar kontakt når NKK Tromsø er over, og de 
igjen har kapasitet til og planlegge neste år. 
 
2 Oslo: Styret jobber med å finne dommer og 
sted for neste års spesial. 
 

 

 
 

Kullgodkjenning kennel 1 
 
Kull 1: Styret har mottatt søknad om dispens 
fra klubbens avlskrav. (MDR-1/DM) 
Søknaden kan ikke innvilges, da det mangler 
noe info. Oppdretter bes sende dette inn 
snarest. 
 
Kull 2: Styret har mottatt søknad om dispens 
fra klubbens avlskrav. (MDR-1/DM 
Styret innvilger dispens på dette kullet, da ene 
part er dokumentert fri for MDR-1 og DM. 
Dispens innvilget og kullet godkjent. 

 



 
Styret gjør oppmerksom på at det i Sverige ikke 
lengre er like vanlig at 
oppdrettere/hannhundeiere tester for MDR-1 
og DM, men støtter seg på tidligere tester hvor 
slekt har status Fri. 
 

 
 

Kullgodkjenning kennel 2 
 
Styret har mottatt søknad om dispens fra 
klubbens avlskrav (Hannhund’s alder og MDR-
1/DM) 
 
Styret får opplyst at det har vært en 
tjuvparring, og at hannhunden på 
parringstidspunktet var for ung. 
Den aktuelle hannhunden har ukjent status på 
DM, mor til hannhunden er fri, mens far er 
bærer. 
Hannhunden er testet, men svar foreligger ikke 
enda. 
Mor til kullet er fri for MDR-1 og DM. 
Styret kan derved innvilge dispens på DM-
kravet. 
Styret velger også å gi dispens for 
hannhundens alder, men gjør oppmerksom på 
at det er sterkt uønskelig og bruke så unge 
hannhunder i avl og lignende dispens til 
oppdretter vil ikke bli gitt på ett senere 
tidspunkt 
Oppdretter vil også få en skriftlig advarsel for 
gjentatte brudd på klubbens krav. 
Det ble valgt å ikke søke om dispens før tispen 
var bekreftet drektig, i strid med klubbens 
reglement. 
Oppdretter var rett før parringen skjedde, gjort 
oppmerksom via mail at kull skal godkjennes 
senest 1 uke etter parring. Denne mail ble også 
besvart av oppdretter. 
 

 

 Kullgodkjenning kennel 3 
 
På tross av gjentatte purringer på søknad om 
kullgodkjenning, har styret ikke mottatt 
etterspurte papirer. 
Styret sender ny mail til oppdretter og gir de en 
siste sjanse til å sende inn dokumentasjonen 
som trengs for å kunne godkjenne kullet. 
 

 



 
 

Kullgodkjenning kennel 4 
 
Kennel White Rewyr har søkt om dispens fra 
klubbens avlskrav ang kjent MDR-1/DM. 
Kennelen har brukt en svensk hannhund hvor 
dette mangler, mor til kullet er fri. 
Dispens blir innvilget og kullet godkjent. 
 
Styret gjør oppmerksom på at det i Sverige ikke 
lengre er like vanlig at 
oppdrettere/hannhundeiere tester for MDR-1 
og DM, men støtter seg på tidligere tester hvor 
slekt har status Fri.  
 

 

 

Neste møte: 17.06-19  kl 20:00 


