
Årsberetning Avlsutvalget 2021

Avlsutvalget har bestått av Berit Lena Grøtterud, Tina Tømmerås Ingebrigtsen, Gry Runa Nielsen,

Ingunn Ohrem og Tove-Merete Lilledal. Sistnevnte forlot utvalget sommeren 2021. Det har vært

avholdt 7 digitale møter samt skriftlig kommunikasjon via utvalgets fb side. Samarbeidet har vært

meget godt og vi har ført referat fra samtlige møter som er delt med styret. Ingunn Ohrem ble

utnevnt som leder av utvalget.

Oppgaver gjennom året har vært:

● Utforme ordlyden i mandatet for AU til generalforsamlingen. Dette ble godkjent

● Innhente informasjon rundt RAS 2022 i samarbeid med tidligere AU og NKK. NKK har opplyst

at fristen for revidering utsettes. Gjennomgang av enkelte RAS dokument for andre raser for å

sammenligne med vårt. Arbeidet utsettes til vi har gjennomført helseundersøkelse.

● Opprette kontakt og kommunisere med avlsutvalget i Svenska Whippetklubben angående

deres helseundersøkelse. NWK fikk tillatelse til å bruke denne. Argumentet er at vi lett kan

sammenligne resultatene for begge land. Vi deler mye felles avlsmateriale.

● Helseundersøkelsen 2022. Etter nøye vurdering av Frode Lingås’ helseundersøkelse fra

Veterinærhøyskolen opp mot den svenske, falt valget på å gå videre med den svenske. Denne

oppleves som enklere, gir større muligheter for redigering av innhold og er gratis. Vi har brukt

mye tid på gjennomgang, opprydning og utforming med ønske om å gjøre den så oversiktlig

og god som mulig. Vi startet utprøvingen av digital plattform før jul.

● Jobbet med ideer rundt oppgradering av innholdet på hjemmesiden, bl.a. en guide til

valpekjøpere.

● Opprette kontakt med foredragsholder til digitalt medlemsmøte/ webinar. Bjørg Foss takket ja

til å bidra med gjennomgang av rasestandard med bilder og kommentarer. Dette ble

gjennomført i desember.

● AU har svart på kun en henvendelse. Spørsmål gjaldt innavlsgrad i rasen vår. Vi har vedtatt at

alle henvendelser utenfra går via styret og svar godkjennes.
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