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Referat styremøte 08.3.2022 kl. 20.00-22:00 

Avholdt som nettmøte på Skype. 

Tilstede: Inger-Lise Ingdal, Tor Einar Jørgensen, Anders Ellefsen, Cherry Einvik, Jan Linstad, 

Jarle Berentzen 

Referent: Tor Einar Jørgensen 

Forfall: Kurt Landau, Ulrik Johnsen, Ragnhild Ostad Fjær 

 

Faste saker: 

Godkjenning av / kommentarer til forrige møtereferat. 

Vedtak: Møtereferat godkjent. 

Status: 

o RU (Raseutvalget) jobber med å få publisert felles oversikt over indekstall for 

alle raser i gruppe 7. 

o Status fra hver enkelt ble ikke gjennomgått pga. forfall og fokus på 

planlegging av årsmøtet 

Nye saker: 

SAK 6/22 Årsmøteforberedelser. 

Fokus på årsmøteforberedelser og ferdigstilling av Bretoninfoen. 

Med årsmøtet 21.5, blir fristene som følger: 

 26.mars: Siste frist for innkalling til årsmøtet 

 16. april: Frist for innsending av saker til årsmøtet, og forslag på personer til valget til 
valgkomiteen. 

Styret kommer med forslag til ny person i valgkomiteen. 

Vedtak: 

Saker som styret vi legge frem for årsmøtet (Endelig ordlyd kommer i Bretoninfoen): 

1. Endring av vedtekter årets hund. Regler for innmelding endres, andre enn eier kan 
melde inn resultater. Siste frist for innmelding endres til 14 dager etter siste tellende 
arrangement. 

2. Endring av vedtekter Elitehunder. Vi tar inn klausul om gemyttanmerkninger. 
3. Avslutte bruk av HQ metoden. 

Det er for få HD rønkinger generelt, og andelen av rønkede hunder som får avlest HQ tall er 

enda mindre til tross for oppfordringer til eiere om å sende inn bilder til HQ avlesing. Dette 

medfører at dagens indekser får lavere sikkerhet pga for lite avlesningsgrunnlag. 

 

Videre så har rapporten «Hoftehelse og Hip Quality» fra februar 2021 følgende konklusjon: 

 

Arbeidsgruppa vurderer det som lite sannsynlig at videre bruk av HQ-tall og HQ-

indekser vil gi bedre effekt i avlsarbeidet knyttet til hofter enn bruk av NKKs HD-

kategorier og HD-indeks. Begrunnelsen for dette er både av praktisk og faglig art: 
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o Hundens eier må selv sørge for oversending av røntgenbilder til HQ-
avlesning. Det innebærer risiko for at færre hunder vil få HQ-tall og 
sikkerheten i indeksen blir lavere. 

o Avlesningsmetoden for HQ ikke er så objektiv som forutsatt. 
o Det må etableres et bedre system for anke enn i dag. Dette vil kreve 

betydelig flere ressurser. NKK er allerede tilknyttet et nordisk ankepanel der 
innsendte bilder vurderes av tre uavhengige avlesere (NKK-rapport, side 10). 

o Den praktiske betydningen av eventuell høyere arvbarhet for HQ er usikker. 
o For å beregne indekser trengs avanserte dataprogrammer og kompetanse 

innen avlsteori og statistikk. Det er en krevende oppgave å håndtere dette 
for en raseklubb alene over en lang tidsperiode, selv med dedikerte og 
ressurssterke medlemmer. 

o HQ-metoden er fortsatt lite dokumentert. Den har heller ikke oppnådd 
særlig stor utbredelse. 

o Innføring av NKKs indeksberegning fra 2008 oppveier, et godt stykke på vei, 
ulempene med grovinndeling i HD-kategorier framfor en kontinuerlig HQ-
skala. 

o Stadige diskusjoner rundt ulike systemer for vurdering av hoftekvalitet, 
samt hyppige endringer av avlskriterier for hofter, risikerer å svekke 
medlemmenes tillit til klubben og lojaliteten til avlsarbeidet. 
 

På bakgrunn av dette vil styret anbefale at vi avslutter arbeidet med HQ avlesing og 

beregning av HQ-indeks, og går over til å benytte HD-indeks. 

 

 

Neste møte: 20.04 2022 kl 20:00. 


