
  

RASEUTVALGET 
for spesialklubbene; NBK, NESK, NGK, NISK, NMLK, NPK, NVK, NWK 

 
 

REFERAT  02.02.2022 

 

MØTETYPE   Teamsmøte 

MØTELEDER   Thomas Tollefsen 

PROTOKOLLFØRER  sekretær Hanne Fevik 

DELTAKERE Anders Ellefsen (NBK), Arne Hovde og Iver Melby (NESK), Thomas 
Tollefsen (NGK), Anders Fledsberg og Gisle Sveva (NISK), Birte Wold Myhre 

og Eva Pedersen (NVK), Harald Bruflot (NMLK), Rune Hoholm (NPK) og 
Hilse Saugestad (NWK). Torstein Dehn deltok fra FKF. Det deltok ingen fra 

Datautvalget. 

 

 
RU-leder Thomas Tollefsen ønsket velkommen til møtet.  

 

 

01-01-22 INNKALLING OG DAGSORDEN 

DISKUSJON Innkalling og dagsorden godkjent.  

 

 

 
 02-01-22 REFERAT FORRIGE MØTE 

DISKUSJON Referat godkjent uten kommentarer.  

 
 IKKE AVSLUTTEDE SAKER 

03-01-22 HUNDER REGISTRERT MED FLERE REG.NR I DOGWEB 

 
Utenlandske hunder registrert med flere reg.nr i DogWeb. 

DISKUSJON 
Flere klubber har utfordringer knyttet til dette. FKF vil ta dette videre inn mot NKK, 

men er avhengig av klubbene gir innspill til FKF.  

KONKLUSJON 
Klubbene bes oversende eksempler til RU, frist 16.2.22. RU sammenfatter og 
oversender et notat til FKF og ber de ta dette videre med NKK. 

ANSVARLIG 
Klubbene sender eksempler til RU-sekretær som sammenfatter og videresender til 
FKF. Ansvarlig RU-sekretær/RU-leder 

 

 
 

04-01-22 MANGELFULL INFO VEDR HUNDERS TITLER VED UTTREKK FRA NKK 

DISKUSJON 
Hunder med tittel som i NKK-systemet presenteres over to linjer (tittel 1/tittel 2) får 

ikke overført alle data til Datahound.   

KONKLUSJON 

NISK kontakter Datahound og avdekker hvor feilen ligger, i uttrekket eller i 

«mottaksfelt» hos Datahound. Avklaring meldes til RU-sekretær. Dersom feil ligger 

hos NKK, retter RU en henvendelse, via FKF, til NKK.  

ANSVARLIG NISK/RU-sekretær  

 
 
 

05-01-22 INNAVLSGRAD 

DISKUSJON 
NKK besluttet, men har senere  trukket forslag om ny innavlsgrad. Forslag på 12,5% 
innavlsgrad er sendt på høring. 

KONKLUSJON 

Det er bred enighet i RU om at klubbene selv skal forvalte sine raser og at det ikke er 

ønskelig at det settes en fast grense fra NKKs side. Klubbene har selv mål om lavere 
grenser, men ønsker samtidig å kunne ivareta de mindre rasene, eksempelvis irsk 



rød/hvit. NVK/NWK gir RU-sekretær beskjed så snart de har hatt saken oppe internt. 

NPK lager utkast til felles svar fra RU. Dette distribueres til RU-medlemmene før RU-
sekretær sender dette til NKK som felles høringssvar.  

ANSVARLIG NPK/RU-sekretær  
 

 
 
 

06-01-22 EVENTUELT 

 

LTV 
NBK viser til oversendt notat og gjennomgikk teststudien som NBK er en del av.  

 
UTLEVERING AV RASEDATA 

Viser til henvendelse fra privatperson som ønsker samle data for å lage statistikker. 
Raseklubbene ønsker ikke ukritisk å dele data, men det kan være aktuelt samlet å 

innlede et samarbeid med Datautvalget er ikke kommet i gang, og NESK foreslår at 

Datautvalget ser på klubbenes avtaler med Datahound – kan noe standardiseres? 
Temaet tas opp på neste møte.  

 
 

FULLCERT – SAK PÅ NKK RS 2021 

Det ble spurt om hva som skjedde på NKK RS ift RUs beslutning om å gi FKF en 
tilbakemelding om at vi ikke ønsket noe endring i praksis for utdeling av cert for våre 

raser. I etterkant av møtet er avklart at FKF fikk beskjed, og at endring på NKK RS 
ikke gjaldt våre raser.  M.a.o. fullcertordning for Gruppe 7 er uendret.  

 

 
 

 
Neste møte berammes så snart papirene til årets Fuglehundting er distribuert. Møtet avholdes på Teams.  

 

 
Sande, 4.2.22 

H.Fevik 

  
 


