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04.2017

Godkjenning av referat

Referatet ble godkjent uten kommentarer.
2.

Avlskåringer 2017
Karl Otto fører de tyske og Hege de norske kåringene.

3.

Dommere til Norsk Vinnerutstilling 2018
HS ønsker å offentliggjøre neste års dommere allerede under årets NV. HAR ønsker at
vi i 2018 gjør som i år, når det gjelder bruken av norske og tysk dommer. Som tysk
dommer foreslår vi Lothar Quoll med Torsten Kopp som 1.reserve. Når det gjelder de
norske dommerne så ønsker vi følgende; Svein Vagle (valp tisper), Kjell Pollestad
(valp hanner) og Karl Otto Ojala (brukshund tisper).

4.

Dommerutdannelsen
Det er ikke mottatt noen søknader pr. dags dato men vi regner med flere søknader. Vi
bør påse at de som utdannes kommer fra ulike regioner slik at vi får en god regional
spredning av dommere i Norge.

5.

Utdanning av kåringsdommere
Kåringsdommer under Norsk Vinner 2017 oppføres som “HAR” i programmet.
Sluttarbeidet for kåringdommerne som er under utdanning avholdes på Norsk
Vinnerutstilling 2017.

6.

Hjemmesiden (spesielle ønsker /oppsett m.m.)
Under fanen “HAR” ønsker vi å ha RAS-dokumentet, “HAR informerer”, det som har
med avlskåringer å gjøre samt melding om parring/fødsel. Vi vil også at meldinger om
parring og fødsel lages elektronisk og at disse meldingene automatisk går til Hege.
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Valpelisten. Forslag til endringer
Hege skal legge opplysningene inn i valpelisten når hun mottar melding om parring /
fødsel elektronisk (se pkt. 6). I stedet for oppdretters egne bilder i valpelisten vil vi
heller legge en link til oppdretters hjemmeside i listen. Vi vil også undersøke om det
er mulig å få tilbake den tidligere versjonen av valpelisten da vi mener den var bedre.

8.

Eventuelt
En ny mentaltest er under utprøving i Tyskland - HS følger dette arbeidet.
Tyskland jobber også med endringer av IPO1.
Karl Otto svarer avd. Hedmark på søknad om “juleutstilling” 2017.
Hege fikk svar på litt praktiske ting vedrørende sekretariatet.
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