
Referat fra medlemsmøte i Bønes Idrettshall, 25.09.16. 
Invitasjonen ble lagt ut på klubbens hjemmeside og Facebook-side. 
Totalt påmeldt 19 personer. 
 
Bespisningen, pizza ble spandert av klubben, men siden Dolly Dimple hadde glemt bestillingen vår fikk vi 
alle pizzaene gratis og levert ‘på døren’ i hallen. 
 
Medlemsmøtet startet kl 14.00. 
 
Tema var avl og helse. 
Bakgrunnen for medlemsmøtet var at det på siste avholdte årsmøte i mars 2016 ble besluttet at det 
skulle settes ned et avlsråd i klubben. I forhold til andre klubber er vi 4-5 år for sent ute. 
 
Med bakgrunn i at det rettes et spesielt stort fokus hos NKK på kortsnutete raser må oppdrettere seriøst 
ta hensyn til dette. Det er oppdretterne som har ansvar for at det arbeides med dette. For korte snuter 
er ikke ønskelig siden det fører til pustebesvær. Medlemmene kan ikke overlate dette til klubben. Pt har 
hver enkelt oppdretter sitt syn på hva som er best. Hovedpoenget er at vi skal bevare og forbedre rasen i 
henhold til rasestandarden. Det må ikke være et mål at ‘alle og enhver’ skal avle. Ikke alle tisper behøver 
og brukes i avl, og det samme gjelder for hannene. Alle farger bør brukes og de fleste størrelser, men det 
bør ikke være et ønske å fremavle meget store individer som f.eks de største i Danmark. Rettesnoren må 
være rasestandarden. Det ser ut til at noen oppdrettere ser etter hanner med mange titler og velger ut 
fra dette, og glemmer hunden og linjene. Det som bør være en rettesnor er linjene, og hva som ligger på 
disse. Man bør gå 3-5 generasjoner tilbake i tid når man sjekker linjene for å få et bedre og mer 
oversiktlig bilde. Arvelige sykdommer vil da sannsynligvis komme for en dag. Hunder med arvelige 
sykdommer må og skal holdes borte fra avlen. I de senere årene har antallet kull lagt noenlunde stabilt. 
Det er raseklubben, altså medlemmene, som har det overordnete ansvaret for dette, og ikke NKK. Det 
bør innføres aldersgrense på hanner i bruk i avl. 8-9 år gamle tisper bør ikke brukes, men pr i dag hender 
det at NKK dispenserer fra regelen om dette.  
 
Avlsrådet opprettes ved kommende årsmøte. Medlemmene på Vestlandet bes om å komme med innspill 
til klubben. Sykdommer som man vet ligger på rasen er eks. patellaluksasjon og øyesykdom. Dette er 
arvelige sykdommer der individer bør holdes utenfor avl.  
 
Det er viktig å få frem at dette ikke er en syk rase. 
 
Medlemmene på Vestlandet må ta et tak og sørge for å få være med og utvikle klubben og rasen i 
fremtiden. Det trengs i hvertfall 2 personer i nær fremtid. 
I pinsen (juni) 2017 blir det trippelutstilling i Sandefjord. 
 
Det kom forslag om at det blir avholdt et julemøte. Det kommer til å bli laget en annonse for å sjekke om 
det er en interesse blant medlemmene for noe slikt. Annonsen vil bli lagt ut på Regionkontakten 
Vestlandets side på klubbens hjemmeside. Tid, sted og pris må man komme tilbake til.  
 
 
Bergen, 25.09.16. 
Kari Hundhammer 
Referent. 
 


