
 

STYREMØTE NIHK 09.03.21 

Sted: Teams 

Tilstede: Jimmy Brastad, Jakob Lundhagebakken, Lene Tjora, Jan-Erik Aksnes, Tulla Schmedling, Liv 
Holst, Helene Strøm Kraabøl 

Fravær: 

Kommentar: 
 

Sak 13/21 – Dommerseminar 

- Har vært glemt å referatføre at styret har laget et budsjett for mulig dommerseminar. Dette 
har blitt vedlagt i årsmøtepapirene. Oppsett av budsjett ble gjort utenom styremøte, men 
styret har sett og godkjent det. 

 

Sak 14/21 – Info fra ISIC 

- Jimmy forteller at det har vært et møte mellom ISIC og Pieter. De har nå blitt enige om at all 
info skal flyte mellom de to databasene, ikke kun gå fra ISIC databasen til Dogsglobal. Dette 
er en bestemmelse fra den originale avtalen som ble underskrevet og vedtatt på Island i 
2019. 

- Wilma deltok på dette møtet selv om det var et møte mellom ISIC exc, datagruppen og 
Pieter. 

 

Sak 15/21 – Kort gjennomgang av papirer til årsmøtet 

 

Sak 16/21 – Møte med avlsrådet om nye avlsanbefalinger 

- Se vedlegg for nye avlsanbefalinger.  
- Nye anbefalinger trer i kraft 30.mars 2021 
- Det diskuteres også litt rundt PennHip og OFA. Det er enighet om at dette bør opp på ISIC-

møtet for å høre hva andre land tenker om disse verktøyene, og hvilke erfaringer de har. 
 

Sak 17/21 – Test av stemmesystem til årsmøtet 

- Avlsrådet var med å teste stemmesystemet for å få flest mulig til å prøve. Fungerte fint for de 
med data. 
 

Sak 18/21 – Teams 

- Dagens møte avholdes på Teams for å teste håndsopprekking osv. Fungerer fint. 
- Jimmy har søkt Microsoft som full tilgang til Teams som ideel organisasjon. Hvis det blir 

godtatt har vi full tilgang til Teams i 6 år. Dette gir nyttige tilganger og muligheter for styret 
og klubben i forhold til lagring av dokumenter, møter osv. 
 

Sak 19/21 – Gammel sak 
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- Styret har blitt gjort oppmerksomme på et vedtak gjort av et tidligere styre. Sittende styret 
synes ordlyden i referatet er vanskelig å tolke. Vi blir enige om å sende dette inn til NKK for 
hjelp.  
 

Eventuelt 
Mot slutten av møtet forlater to styremedlemmer møtet. Resterende møtedeltagere diskuterer 
muligheter på hjemmesiden 
 
Referent - Helene Strøm Kraabøl 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

VEDLEGG 

NORSK ISLANDSHUNDKLUBB SINE RETNINGSLINJER FOR AVL 

Vedtatt på styremøte 09.03.21 
Trer i kraft 30.03.21 

Alle som driver oppdrett av Islandsk Fårehund må overholde NKKs «Etiske grunnregler for avl og 
oppdrett», samt drive sitt oppdrett i overensstemmelse med NKKs «Avlsstrategi». 

Hunder som benyttes i avl skal være friske og sunne, med rasetypisk temperament. Hunder med 
avvikende gemytt eller kroniske plager skal ikke brukes i avl. 

For å annonsere valpekull gjennom NIHK må oppdretteren være medlem i klubben, og kullet må 
følge NIHKs «Retningslinjer for avl». Dette gjelder også for utenlandske oppdrettere. 

 Avlshundene må ha kjent HD-status. Dette må alle avlsdyr ha. Hunder med A, B eller C kan 
brukes i avl. Hunder med C må kombineres med HD-fri. Hunder med D eller E skal ikke brukes 
i avl.  

 Avlshundene må være øyelyst etter 12 måneders alder, og funnet fri for arvelige 
øyesykdommer. 

 Tisper må være minimum 24 måneder gamle ved første paring. 
Hannhunder må være minimum 18 måneder gamle ved første paring. 

 Før parring må avlshundene ha oppnådd minimum «Very Good» fra en offisiell utstilling etter 
fylte 15 måneder. 

 Innavlsgraden på kullet må ikke overstige 2,50 %. 
 Det skal bestrebes at ingen hunder skal ha mer enn 20 valper registrert i Norge. 
 Samme kombinasjon skal ikke gjøres mer enn én gang. 

Dispensasjon kan gis til enkelte ved spesielle tilfeller. Søknad må da sendes avlsrådet i god tid før 
paring. 

Vi ønsker at alle som ønsker å drive avl på islandsk fårehund tar kontakt med avlsrådet. Vi kan være 
behjelpelig med å finne gode kombinasjoner som gir størst mulig genetisk variasjon. Vi håper også at 
alle oppdretterne i NIHK vil formidle kullene sine gjennom klubben. 

 


