
  

Referat fra fellesmøte mellom styret og ASU     

Dato  30.10.2020 Møtested: Clarion Gardermoen 

Innkalte: 

 

Til stede: 

 

 

Forfall: 

Alle, inkl styrets vara 

 

Arild Kristensen, Arild Schjølberg, Anne Marie Madssveen, Veronica Seppola, 
Line Kristiansen, Vivian Bruun, Øivind Storfjeld, Nina Skjæran, Torill Adde, 
Kristina Landskaug 

 

Hilde Hauge, Rigmor Sjøvoll, Andreas Bachmann, Anne-Kirsti Stensø 

 
Sak nr Innhold Ansvarlig 

1/20 Statuttene for ASU / valpelisten 
- Avlskrav vs anbefalinger 

o Argumenter for og imot, en tilbakeføring vil kanskje føre til at 
vi mister noen kull men vil også tydeliggjøre hva klubben 
mener er viktig. 

o Har det ført til flere kull på lista? Nei. Kan hende gangen må 
være at man vedtar strengere krav for å registrere avkom i 
NKK. 

o Mange kull meldes ikke inn fordi oppdretterne allerede har 
lange ventelister. 

o Vedtak: Vi lar det stå slik det er i dag, og ASU prøver å finne 
måter dette kan tydeliggjøres på, samt ser på hvordan man 
kan skjerpe dette mot NKK. 

- Hvorfor det opereres med en matadorgrense på 20% på hhv 
riesenschnauzer og schnauzer 

o Vedtak: ASU blir bedt om å se på denne formuleringen ekstra 
nøye i forbindelse med arbeidet med RAS 

 

 

2/20 Mulig sak til NKKs RS 
- Per i dag har klubben fått følgende krav til registrering av valper 

godkjent som registreringskrav av NKK: 
o Kjent status for HD på riesenschnauzer 
o Kjent øyelysingsstatus på dvergschnauzer 

- I begge tilfellene skal helseundersøkelser være gjennomført før 
paring 

- I realiteten registrerer NKK avkommene også dersom 
helseundersøkelser gjøres lenge etter at valpene har flyttet til nye 
hjem. 

- Det er ønskelig å utarbeide en sak til RS for å tvinge NKK til å endre på 
denne praksisen. 

- ASU bes om å bistå med fakta og argumenter til utarbeidelse av en 
slik sak. 

 



3/20 Status fargekryssingsprosjekt, Riesen Artic 
- Redegjørelse fra Øivind 
- Prosjektet er avsluttet, uten at de oppnådde et resultat de anså som 

godt nok til å benytte videre i avl. 
- Styret har mottatt både dokumentasjon og regnskap, og anser at 

Riesen Artic har opptrådt i tråd med avtalen frem til avslutning. 
- Fra 01.01.2018 innførte NKK en generell tillatelse til å krysse farger på 

alle klubbens raser, og med det så mistet Riesen Artics prosjekt sin 
relevans siden alle fra den datoen kunne krysse farger uten noen 
form for godkjennelse fra klubb eller NKK. 
 

 

4/20 Refusjon helseundersøkelser 
- Flere raseklubber opererer med refusjoner til sine medlemmer når 

bestemte helseundersøkelser er gjennomført. 
- Styret ønsker at ASU kommer med innspill på helseundersøkelser som 

kan føre til refusjon fra klubben, som et ledd i å gi noe tilbake til 
medlemmene samt å stimulere til flere helseundersøkelser. 

- Styret planlegger et prøveprosjekt på dette i 2021 
 

 

5/20 RAS 
- Dverg: Pankreatitt, tenner, mindre MAC, livmorbetennelse, øyne 
- Schnauzer: HD, kloløsning, DCM 
- Riesen: HD, hypoterose, kloløsning 
- Bouvier: HD 

 
- Allergi, hodestørrelser/proporsjoner (dverg, schnauzer, riesen), 

koiranet 
 

 

6/20 Forslag fra medlem om å sende inn følgende sak til NKK RS 
- Man skal kunne be / automatisk få en forklaring fra avleser en 

begrunnelse for avlesingsresultat 
- Oversendes ASU for utarbeidelse av sak til RS 

 

 

7/20 Raseseminar 2021 
- Annet halvår 2021, så får vi se hva som er mulig mtp 

koronasituasjonen 
- Primært sentralt på østlandsområdet 

 

 

 


