
 

 

Referat møte mellom styret NMK og raseutvalgene 26.04.2021 

  

  

 

Tilstede Alle raseutvalgene 

  

Kopi Styret NMK, raseutvalgene 

 

Styret ønsker å avholde to utvalgsmøter i løpet av året. 

 

1)  Utvalgenes spesialer 2021 

-Raseutvalgene står ansvarlig for avholdelse av sine respektive utstillinger. Utvalgene 

må selv booke rom for dommere/ringsekretærer/skrivere. Hagen er satt av fra fredag 

til og med lørdag. Styret sjekker med hotellet ang. søppel. Utvalgene må ha 

plassjef/utstillingsleder (kan være felles). Styret anbefaler et felles møte for videre 

samarbeide.  Siv-Lene hjelper de som trenger det med DogArra.  

-Felles PM legges ut på NMK`s hjemmeside. Send navn på dommer til Renata som 

lager PM for publisering.  

-Enkelte utvalg har ikke tatt med i sitt PM at det er stort cert, dette bør med.  

-Hvert utvalg avgjør hvilken påmeldingsavgift som skal brukes, men har man felles 

dommer bør avgiften være lik.  

-Vi åpner for påmelding når NKK legger ut sitt arrangement på Lillehammer. Sjekk 

NKK`s terminliste om opplysningene er riktige. 

 -Alle utvalg har fått norske dommere (Salukiutvalget har en svensk dommer, men om 

den ikke kan komme pga innreise restriksjoner har vi en norsk i reserve). 

- NMK betaler leie av hagen. Dersom NWK flytter sitt arrangement til Vingrom, har 

vi spurt om å få leie hele hagen på Scandic Lillehammer. Svein lager et kart og 

fordeler ringene mellom utvalgene. 

Rom må bestilles direkte via hotellet/Hotels.com, vær raskt ute.  

-Søknad for certutstilling ligger på FB gruppen for utvalgene (legges ved referatet).  

 

2) RAS (rasespesifikk avlstrategi, revideres hvert 5. år) 

-Informasjonsdokument for ivaretagelse av rasene. 

-Skal inneholde faktabasert og vitenskapelig dokumentasjon (positive og evt 

utfordringer rasen har).  De fleste mynderasene er friske, men vi skal være observant 

på utviklingen og eventuelle utfordringer rasene har. 

-Arbeidet utføres av utvalgene med støtte fra styret.  Trengs midler til 

studier/undersøkelser, kontakt styret. 

-NKK`s RAS veileder brukes ved oppdatering av dokumentet (vedlegges). 

- Oppfordrer alle som får hunden undersøkt hos spesialist (eks. kardiolog 

(hjerte)/øyelysing/HD/DM) til å gi tillatelse til å publisere resultatet i DogWeb. 

 

3) Rasekompendium 

-Mal sendt alle utvalg. Dokumentet skal være faktabasert med gode bilder som viser 

det positive ved rasen.  Beskriv hvordan ting skal være (ikke hvordan det ikke skal 

være).  Rasebeskrivelsen skal være presis og konstruktiv. Kompendiet skal være 

lærerikt og kunne sendes fremtidige dommere.  Ferdig utkast til rasekompendiet 

sendes til sekretæren i NMK.  Styret oppnevner en gruppe med relevant kompetanse 



 

 

som evaluerer og gir tilbakemelding på utkastet.  Bruk bilder av hunder som ikke kan 

gjenkjennes (ikke egne hunder og helst ikke av hunder som lever). 

 

4) Utvalgenes hjemmeside.   

-Utvalgenes domener bør ivaretas, likeså alt innhold slik at det ikke går tapt.  Vi 

samler utvalgenes hjemmesider slik at de legges på samme webhotel som NMK sin 

side.  

-Domeneavgifter blir betalt av klubben.  

-Sidene må ivaretas/oppdateres av utvalgene og brukes aktivt i raseforvaltningen.     

-Faktura adresse skal gå til kasserer og utvalget er ansvarlig for vedlikehold av 

webhotellet.  

-Innloggingskode, passord og kontaktopplysninger for nåværende webhotell sendes til 

Renata for eierbytte og flytting av webhotellet.  Utvalgene  får e-post om dette med 

instruksjoner hvordan det  skal gjøres. 

 

5) Regnskapsmal.   

-Regnskapsmalen vi ønsker utvalgene bruker ble gjennomgått. Svein går gjennom 

malen med hvert utvalg i løpet av høsten. 

 

6) Diverse.   

-Neste års certutstilling.  Det vil bli en tre dagers NKK utstilling i Sandefjord. Styret 

ønsker derfor at utvalgenes utstillinger legges i samband med NMK`s høstutstilling.   

-Søknadsfrist er 1.august. Søknad er sendt NKK, avventer svar. 

-Skal utvalgene brukes NMK sitt organisasjonsnummer ved inngåelse av avtaler, må 

avtalen godkjennes av styret (inn i direktivene).   

-Annonser til Mynden.  Redaksjonskomiteen må jobbe med å få inn annonser iht 

budsjettet. 

-Uetisk avl: Må jobbe proaktivt mot FINN.no som dating side for våre raser. Felles 

informasjon legges på utvalgenes hjemmeside. Kontakte de som legger ut søknad om 

hannhund. Gi informasjon og profilere NMK.  Valpekjøpere med spørsmål og ønske 

om informasjon kan kontakte NMK`s raseutvalg. 

-Profilere klubben.  

-Be oppdrettere ha i kontrakten at valpekjøpere kontakter oppdretter før videre avl.   

-Jobbe proaktivt med info mot valpekjøpere, hva de skal spørre oppdretter om og det 

dere mener er viktig å belyse ved et valpekjøp. 

-Breed Archive brukes av svært mange, men er ikke etterettelig mht. helse, da det er 

opp til eier/privatpersoner hva som legges inn av opplysninger.  

-Det anbefales at alle som tar helsetest på sin hund, gir samtykke til at resultatet legges 

inn i DogWeb. Det oppfordres også til at info legges ut i Breed Archive.  

 
 

Asker 26.04.2021 Heidi E. Hoff 


