OPPDRETTERMØTE PÅ HUNDERFOSSEN 09.08.2019
Det var i alt 23 deltakere på dette møtet. Camilla B. Horvei var møteleder.
Sak 1. Presentasjon av avlsrådet.
De av oss i Avlsrådet som var tilstede presenterte oss kort.
Det ble også gitt en kort gjennomgang av Avlsrådets oppgaver, og hva vi har tenkt å bruke tid
og krefter på framover. Slike oppgaver er bl.a.:
 Svare på henvendelser, stort sett pr. e-post.
 Arrangere oppdretterseminar og oppdrettermøter.
 RAS
 Følge opp hannhundlista.
 Følge med på evt. sykdomsutvikling i rasen.
Sak 2. Valpepris
Under dette punktet ble det en del diskusjon. Momenter som kom fram var bl.a.:
 Ikke så viktig med pris, viktigere å finne riktig valpekjøper
 Ikke se på prisen på såkalte ”designer”-valper.
 Forhold som taler for en økning av valpeprisen:
o Veterinærkostnadene har økt.
o Prisen på fôr har økt.
 Det er mulig å importere valper fra Danmark for en lavere pris enn det vi har brukt
som veiledende valpepris.
 I år er det flere valper som ikke er solgt ved fødsel enn det har vært tidligere år.
Konklusjon på diskusjonen var at veiledende valpepris på kr. 16 000,- fortsatt skal gjelde.
Sak 3. Hannhundlista
Hva skal med i hannhundlista
- Det var enighet om at resultatet av HD-undersøkelse av hannhunden (A/B/C)
skal gå fram av hannhundlista. I tillegg skal det ligge en link til DogWeb slik at
hundens til enhver tid gjeldene indeks er enkelt tilgjengelig.
Antall valper pr. hannhund
- 5 % av antall registrerte hunder gir 91,5 avkom pr. hannhund.
- Enighet om at dette var alt for mange avkom ut fra hensynet til å bevare størst
mulig genetisk variasjon i populasjonen.
I Sverige er det ikke anbefalt mer enn 10 valper med samme kombinasjon av mor/far. Det er
heller ikke anbefalt mer enn 50 valper pr. hannhund.

Det ble i møtet også pekt på betydningen av å ha et kort generasjonsintervall for å få størst
mulig genetisk framgang. Hvis vi avler på de riktige dyrene så bør unge avlsdyr være bedre
enn de gamle.
Etter litt diskusjon samlet møtet seg om en anbefaling på ikke mer enn 45 valper pr.
hannhund. Og at det bør vurderes å få satt en registreringssperre ved 60 valper pr.
hannhund.

I etterkant av oppdrettermøtet kom firmaet Sires on Ice Norway og presenterte sin
virksomhet.
I den grad det er nødvendig vil disse spørsmålene også bli forelagt styret for behandling.

Avlsrådet

