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Sted: Skype / Telefon 

Tid: 25/1-2016 kl. 19.30 

Tilstede styret:  

Solfrid Lægdheim, Martin Haugestad, Olaf Hafstad, Kenneth Sveen, Arne A Lunde, Vidar Berg-

Hansen og Jan Åge Harjo 

 

Forfall: Hege H. Tidemann 

 

 
 
Sakliste: 
 

1/16 orienteringssaker 

 Referat fra møtet i RU (Arne) 

Arne refererte kort fra møtet og dommerkonferansen. For detaljert info se eget referat. 

 

 

2/16 Forberedelser til årsmøtet 

Bretoninfo: 

 - mangler medlemskontingent fra NKK, Kenneth justerer regnskapet. Ellers er det meste på plass. 

 

Avlsplan mottatt fra arbeidsgruppe, 2 tilbakemeldinger fra AR mottatt, utfyllende kommentarer fra 

arbeidsgruppa mottatt. Styret diskuterte alle innspill og planens form, detaljnivå og tiltak. Martin 

redigerer i henhold til de endringer og presiseringer som styret vedtok. 

 

Innkomne forslag til årsmøtet 

 
1. Fra Gitte Hjorth Sørensen og Hallgeir Bergh: DNA-testing av importerte hunder mht halelengde 

«Alle importerte, korthalete hunder skal DNA testes for å kartlegge om de innehar det naturlige korthalegenet eller ikke. 

Dette ønskes gjort gjeldende med øyeblikkelig virkning. 

Det stilles fritt til om det gjøres av oppdretter i opprinnelseslandet, eller av ny eier i Norge, så lenge det kan fremlegges 

attest fra godkjent laboratorium hvor hundens id/chip fremkommer. 

Vi ønsker også at allerede importerte, korthalede hunder som fra i år ønsker å delta på utstilling og/eller prøve, skal kunne 

fremlegge DNA test.» 

Begrunnelse for forslaget:  Det er ikke tillatt å delta på utstilling eller prøver med en kupert hund. For at det ikke skal være noen som 

helst tvil om den aktuelle importen har lov å delta på utstilling eller prøve eller ikke, er det mye mer etisk korrekt at man krever 

DNA-test. Dessverre går det en del rykter om at kuperte, importerte hunder har deltatt både på utstilling og prøver. Det er ikke 

hyggelig, hverken for den som har den importerte hunden, eller medutstillere/-prøveeltakere. Både eksteriørdommere og 

prøvedommere må kunne stole på at hunden de bedømmer, har lov til å bli bedømt. Ved å ikke vite helt sikkert, setter det også 
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klubben i en vanskelig situasjon når de skal tildele hunder ‘tittelen’ Elitehund, og også NKK ved søknad om championat. Avlsrådet, 

som skal forslå hunder til kombinasjoner, vil også bli fritatt for en del ansvar de ikke bør ha. Den ytterste konsekvens av å eventuelt 

stille med en kupert hund, er at man ved at det blir oppdaget/offentliggjort mister alle oppnådde premieringer. 

DNA test er en enkel blodprøve som tas hos egen veterinær. Eier skriver på forhånd ut et skjema fra valgt laboratorium, krysser av 

for testen man ønsker gjort, betaler for tjenesten og tar skjemaet med til egen veterinær, som så sender inn blodprøven. Svaret 

kommer til eier i løpet av 1-3 uker. 

Vedtak: Styret innstiller på at forslaget forkastes , men at årsmøtet ber styret utrede praktiske forhold og konsekvenser av et slikt 

vedtak, spesielt å avklare forhold rundt registrering av individer og avkom. 

 

2. Fra Gitte Hjorth Sørensen og Hallgeir Bergh: Registrering av fargevarianter 

Det er blitt slik i NKK at alle valper i et kull skal registreres, registreres samtidig og det skal gjøres via web. For breton så kan 

følgende fargekombinasjoner forekomme; orange/hvit, svart/hvit, lever/hvit, tricolour/lever, tricolour/svart og sobel. 

Sistnevnte er en uønsket farge, men den forekommer likevel i enkelte kombinasjoner. Det bør være mulig å registrere ALLE farger på 

breton, det er det dessverre ikke i dag, de to tricolour-variantene står som en, og sobel er ikke representert. Vårt forslag er derfor: 

«Vi foreslår at NBK i samråd med NKK får lagt til rette for at det åpnes for at ALLE rasens fargevarianter skal kunne 

registreres på web.» 

 

Begrunnelse for forslaget gir vel egentlig seg selv; enhver valp som fødes skal registreres med den fargen den har.  

Vedtak: Styrets vurdering og innstilling: Det er rimelig at valper registreres med farge i henhold til rasestandardens beskrivelse av 

mulige farger. Styret innstiller derfor på at årsmøtet ber styret om at NKK innfører rutiner for å registrere samtlige fargevarianter hos 

breton. 

 

3. Fra Svein Hjelle: Presiseringer ang. statuttene Årets utstillingshund 

Det har tidligere vært en regel om at bare de tre beste utstillingsresultatene skal telle. Ellers ville noen spekulere i å stille på svært 

mange utstillinger. DET STÅR IKKE NOE SPESIFIKT OM DETTE I STATUTTENE LENGER. Det bør uttrykkes eksplisitt, f.eks. 

«Poengberegningen er avgrenset til å gjelde de tre beste utstillingsresultatene» 

 

Vedtak: Hege følger opp dette 

 

4. Fra Svein Hjelle: Avl på hunder med HD 

Forslag til vedtak: For å komme videre med bedring av hoftekvalitet i rasen foreslås at «Bare hunder med HD-status A og B kan 

godkjennes av NBK for avl. Samlet HQ-verdi for kombinasjonen skal være minst 220.» 

 

Styrets vurdering: Styret viser til avlsplan som skal behandles som sak xx 
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Saker til oppfølging: 

Sak Aksjon Ansvarlig Frist Status 

17/08   Sponsorarbeid. Styret arbeider kontinuerlig 

med flere aktuelle sponsorer.  

Styret diskuterte erfaringene med 

sponsorene våre siste året.  

 

Styret INGEN Kontinuerlig  

1/15 NBKs høstprøve: sted, tid og CACIT Hege T, Geir 

Håvard, 

Kenneth 

OK Avventer 

invitasjon til møte 

fra SU MidtNorge 

29/15 Revisjon av driftskonsept. Hege M tar 

kontakt med hver enkelt 

Hege M, Olaf 

og Arne 

 Ferdig, overlates 

til nytt styre å 

følge opp 

35/15 Nye tillitspersoner: 

Fellesutstillinga Midt-Norge 

AR 

 

 

Snarest  
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