Norsk Spaniel Klub
Oppdretterkonferansen 2020

Arbeidsdokument Oppdretterkonferansen
Arbeidsdokumentet er gjort kjent for konferansedeltakerne med mulighet for å
komme med innspill via FB‐gruppen Oppdretterkonferansen 2020 (lukket gruppe
for deltakere).
Er avlsretningslinjene i tråd med klubbens mål om sunne og rasetypiske spaniels?
v/Nina E Hansen og Wenche Farstad
Det er i dette dokumentet tatt med synspunkter som framkom og som har betydning for videre
behandling av avlsretningslinjene. Hovedstyret vil på bakgrunn av oppdretterkonferansens
synspunkter og HS‐interne drøftinger komme med endringsforslag til RS 2020.
Forlagsfrist RS er 1.mars. Forslagsstillere: Valgte representanter og avdelingene.
(NSKs Lover § 3‐4 Representantskapets oppgaver). En viktig del av prosessen på RS er diskusjonen og
eventuelle endringsforslag som fremmes.
Tallmaterialet som ble framlagt om helse på rasene kan ikke distribueres. Det henvises også til
helseundersøkelsen som tidligere er gjennomført av Frode Lingås.
Konklusjonen er at rasene våre i hovedtrekk er friske. Det anbefales ikke å utvide avlsretningslinje til
å omfatte helsetilstander utover det som allerede er beskrevet. ASU (Avls‐og SunnhetsUtvalget)
oppfordres til å følge med på eventuelle endringer i helsesituasjonen for spaniels og ut i fra dette
komme med anbefalinger til HS/RS. Det ble oppfordret til edrulighet når det gjelder gentester. Vi må
ha fokus på tester som har relevans i forhold til sykdommer på rasene og ikke benytte testene fordi
de er tilgjengelige.
‐‐‐‐‐‐‐‐
Viktig presisering fra Nina Hansen (veterinær NKK) om krav og anbefalinger:
Krav:
Krav er knyttet til registeringsrestriksjoner/NKK. Raseklubben søker da NKKs hovedstyre om
registreringsrestriksjoner/krav for rasen(e). Det er vesentlig at kravet innføres for å imøtekomme et
vesentlig problem hos rasen(e).
Krav om øyelysning av alle spanielrasene.
(RS‐vedtak/NSK og påfølgende søknad til NKKs hovedstyre)
NSK har søkt om og fått innført krav om øyelysning med kjent status for alle spanielrasene.
Det må presiseres at øyelysning skal skje før paring.
Dagens ordning er at alle hunder skal øyelyses før paring og øyelysningsattesten skal ikke være eldre
enn ett år. Det reises spørsmål om vi bør følge øyelyserenes anbefaling om at avlsdyr etter 8 år ikke
trenger årlig øyelysning. Hvis det innføres, må det presiseres at dette gjelder bare hunder som har
vært øyelyst årlig og er fri for arvelige øyesykdommer.
I henhold til praksis hos NKK er klubbens avlsrestriksjoner anbefalinger og ikke krav
Denne presiseringen innebærer at vi avklarer:
Er dagens krav til å stå på oppdretterlisten dekkende og skal vi stille absolutte helsekrav til formidling
av valper via klubben?
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Oppdretterkonferansen hadde fokus på at flest mulig oppdrettere skal inkluderes i klubben.
Bidrar dagens krav til dette, samtidig som det forplikter oppdretterne?
Krav for å stå på oppdretterlisten:
‐ Være medlem av Norsk Spaniel Klub
‐ Ha hatt rasen i minst fem år og har hatt ett kull de siste tre årene
‐ Ha inngående kjennskap til Norsk Kennel Klubs etiske retningslinjer for avl og forplikter seg på å
følge disse.
‐ Ha god kjennskap til Norsk Spaniel Klub som organisasjon og inngående kjennskap til klubbens
avlsretningslinjer og forplikter seg på å følge disse.
‐‐‐‐‐
Kjent HD‐status
Det er i dag et krav (blir anbefaling) om kjent HD‐status for alle rasene med unntak av amerikansk
cocker spaniel. Har vi for stort fokus på HD? Det ble en omfattende samtale og det vil i forbindelse
med RS 2020 bli arrangert et helseseminar med tema HD.
‐‐‐‐‐
Krav om utstillingspremiering på standardhunder – krav om prøveresultater for jaktvarianten
RS 2019 vedtok ,etter forslag fra avdeling Buskerud, at det innføres krav om utstillingspremiering for
avlshunder. Bakgrunn for vedtaket er et ønske om å sikre at rasetypiske hunder brukes i avl.
Vedtaket har skapt stort engasjement. Flertallet på oppdretterkonferansen ønsker at dette foreslås
fjernet. Behandles på RS 2020.
Det framkom ikke forslag/synspunkter på at kravet om prøveresultater for jaktvarianten endres.
‐‐‐‐‐
Det er i dette dokumentet ikke tatt med referat fra RAS‐delen av konferansen.
Konklusjonen er at RAS‐dokumentene stort sett bare krever mindre justeringer/oppdateringer.
HS kommer tilbake med info om revisjonsprosessen RAS.
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