
 

 

 

Referat fra medlemsmøtet 17. mars 2018 
Comfort Hotel RunWay Gardermoen   
 
Informasjon fra styret: 

Ny hjemmeside 
Kirsten Andersen orienterte kort om arbeidet med ny hjemmeside for klubben. Det er 
utarbeidet et utkast til ny hjemmeside som vi håper er klar i løpet av 2018.  

Bygdøy kongsgård – utstilling/presentasjon av særnorske husdyrraser lørdag 26. mai 10-15 
Vi har takket ja til å stille opp på stand for å presentere Norsk buhund. Det er fint om flere har 
anledning til å stille opp og vise fram hundene sine. Det kommer nærmere informasjon på 
hjemmeside og facebook. 
 

Informasjon fra avlsrådet: 

Ny helseundersøkelse 
Avlsrådet ønsker å gjennomføre en ny helseundersøkelse for Norsk buhund. De ønsker innspill på nye 
behov. Det er Frode Lingaas ved NMBU som gjennomfører undersøkelsen etter en fast mal. 
Undersøkelsen er anonym. Det var stemning for ny helseundersøkelse. Avlsrådet setter opp et 
forslag til budsjett for dette – som godkjennes av styret. 

Informasjon om hunder som blir avlivet 
Avlsrådet oppfordrer alle til å dødmelde hunder på DogWeb. Dette vil på sikt kunne gi en bedre 
informasjon om buhunden. I dag er basen DogWeb vanskelig tilgjengelig for uttrekk av informasjon. 
Informasjon må nå hentes for en og en hund. Bl.a. hadde det vært interessant å kunne hente ut en 
oversikt over avkom etter enkelthunder fra besteforeldregenerasjon. For å bedre dette bør vi nok gå 
i dialog også med andre raseklubber – for å kunne stå litt sterkere, eksempelvis Norsk elghundklubb. 

Innavlsgrad 
Avlsrådet benytter 6 generasjoner for beregning av innavlsgrad. NKK har nå gått fra 6 til 5 
generasjoner i sine anbefalinger. Spørsmålet fra avlsrådet var om NBK skal fortsette å bruke 6 
generasjoner i sine beregninger, noe de fikk tilslutning til. Avlsrådet påpekte at grensen som er satt 
for innavlsgrad er en bør-grense som det kan søkes dispensasjon fra. 
Når det gjelder avl påpekte avlsrådet at vi trenger flere hunder som undersøkes (HD + øye). Det er 
viktig at oppdrettere står på for å få valpekjøpere til å gjøre dette. Vi trenger i tillegg flere hunder på 
hannhundlista.  

Øyelysing og valpelista 
På hvalpelista er det i dag oppgitt diagnoser på øyne. Dette har avlsrådet fått flere spørsmål rundt, og 
stiller nå spørsmål ved om det er hensiktsmessig å oppgi dette. Det var stor støtte til å redusere 
mengden opplysninger på valpelista, men isteden erstatte dette med at kullet er i henhold til 
avlsreglene. Det må framgå om det er gitt dispensasjon fra reglene. Det er i dag ingen link mellom 
foreldredyr på NBKs valpeliste og DogWeb. Det ses på mulighetene for å få lagt inn en slik link slik at 
potensielle eiere lettere kan oppdage DogWeb og finne informasjon om foreldredyr. 



 

 

Avlsrådet ønsker innspill fra og diskusjoner med medlemmene 
Avlsrådet har interne diskusjoner i flere saker – før de faller ned på konklusjoner. De benytter mange 
informasjonskanaler og har en jevnlig dialog med NKKs sundhetsutvalg og veterinærer.  Avlsrådet 
ønsker innspill fra medlemmene. 

RAS (rasespesifikk avlsstrategi for Norsk buhund) skal gjennomgås i 2018 
RAS skal gjennomgås og oppdateres i 2018. Ingvill Brenden stilte spørsmål ved om det kunne være 
mulig i større grad å se på rasens bruksegenskaper, herunder om det ville være mulig å arrangere 
gjeterhundtesting. 
 

Midlertidig åpning for bruk av foreldredyr med HD-C i avl 

På bakgrunn av innspill til årsmøtet ble det diskutert hvor vidt det er hensiktsmessig midlertidig å 
åpne for bruk av gode og rasetypiske individer med  C-hofter i avl. Margrethe Larsen informerte om 
bakgrunnen for forslaget. Det er mange hunder der ute som er friske, gode og rasetypiske individer, 
og som det ikke er naturlig å utelate fra avl på bakgrunn av en lett grad av HD (HD-C). Spesielt når 
hunder med HD-C ikke viser tegn til å være plaget av dette, og at utelatelse av disse individene kan 
bidra til å innsnevre avlsmaterialet. 
Avlsrådet informerte om at det ikke er noen signifikant økning av antall individer med HD. I tillegg har 
vi svært få individer med HD-D og det er ti år siden siste hund ble diagnostisert med HD-E. Frode 
Lingaas ved NMBUanbefaler ikke avl på individer av HD-C. begrunnelsen for dette er at det over tid 
kan føre til økt forekomst av HD også av sterkere grad. 
Rasene Lapphund, Islands fårehund og Lapsk vallhund har avlsregler som åpner for avl på HD-C. Disse 
rasene har høyere forekomst av HD sammenlignet med elghundrasene hvor det både stilles krav til 
HD-indeks og at individene er fri for HD. 
Stein Dahl informerte om at det diskuteres hvilket tidspunkt som er det mest optimale for å ta HD-
røntgen. Det kan være hensiktsmessig å vente til hunden er ferdig utviklet og godt muskelsatt -
nærmere toårsalderen. I tillegg er det en del usikkerhet om hvor vidt det er uheldig å gjennomføre 
undersøkelsen i forbindelse med løpetid. Det kan derfor være hensiktsmessig å unngå dette 
tidsrommet. 
Dersom antall valper stabiliserer seg på samme nivå som 2017 kan det ligge til rette for beregning av 
HD-indeks. For å kunne å beregne denne er det svært viktig at flere hunder undersøkes. Vi må få alle 
til å forstå at helseundersøkelser av individer som ikke skal benyttes i avl er svært viktig.  
Margrethe Larsen informerte om god erfaring med å innføre en ekstra pris på valper på kr. 1000,- 
hvor 500,- tilbakebetales ved gjennomført HD-røntgen og 500,- ved øyelysning.  
 

Kåring av Aktivitetsbuhunden 2017 
Linda Karlsen presenterte aktivitetsbuhunder 2017 
Lydighet:  Janne Grete Aspen med Tyra (har fått tittel LP1 i 2017) 
Rallylydighet: Stine Strander og Fantejentas Kaja. (har oppnådd titlene RL1 og RL2 i 2017) 
 

Kollisjon mellom årsmøtet og NKK-utstilling 
Dette har ikke vært tilsiktet, men et resultat av for lite fokus på utstilling, og at det har vært 
vanskelig å finne møtelokale på annet tidspunkt. Vi skal gjøre en innsats for at dette ikke skal 
gjenta seg. 
 
 
 
Totenvika 18. mars 2018 
Referat v/Kirsten Andersen 


