
 
Møtereferat                      Norsk Schäferhund Klub – HOVEDAVLSRÅDET. 

Dato Sted Deltagere Møte nummer: 

03.05.2021 
Start 19.30 
Slutt 21.30 

TEAMS Leif Belgen 
Tommy oftedal 
Karl Otto Ojala 
Kjell Olaf Olsen  
Svein Nilsen 

1/2021 

 

Sak Agenda  Ansvarlig 
1-21 Velkommen 

 
Karl Otto ønsket velkommen. 
Svein ble referent på møtene. 

 

2-21 Info fra Tommy hva AVL 
har jobbet med 

• Liten gjennomgang av 
hva avl ansvarlig har 
jobbet med siste år 

 

3-21 Fordeling av 
ansvarsområder? 
             - SV/WUSV 

- 
Dommerutdanning 

- Regelverk 
- Kåringsansvarlig 
 
 
- RAS 
 
- Terminlister 
- Valpelisten 
 

 
 
Dele kontakt 
 
Fci dommere i HAR 
 
Kontakt med sekretariat 
Oppfølging av kåringer. 
Kåringsdistrikt 
Oppdatere 
 
Koordinere mot frister  
Følge opp att alle klubbens 
oppdrettere er med og legger in 
kull på valpelisten. 

 
Karl Otto-
tommy 
 
Leif-Karl Otto 
Karl Otto 
 
Leif 
 
Svein 
 
Svein 
Kjell Olaf 

4-21 Søknader om dispensasjon 
avl 

2 søknader 
Søknad fra xxxxx om dispensasjon 
på xxxxxx . 
 
 

• Søknad fra xxxxx om å 
møte til avlsgodkjenning 
med hund som mangler 
mentaltest.(karakter test)                           

 

 
Søknad avslås. 
kåringer og 
tester åpnes 
igjen nå 
 
 
Vedtak: 
Godkjennes og 
møte til 
avlsgodkjenning 
og endelig 
godkjenning 
blir liggende på 
vent til Karakter 
test er 
gjennomført 

5-21 HAR-sekretariat 
 

Sekretariatet fort setter. 
Følges opp av kåringsansvarlig. 

Leif 



 
6-21 Norsk Vinnerutstilling 2021 

 
HS tar en beslutning om NV vinner 
skal avlyses. 
Utsettes eller gjennomføres på 
møte 10 mai. 
Alle lage liste om dommere til NV 
2022 

 

7-21 Bladet Schäferhunden. 
Hvordan bidra med stoff 

• Lage statistikker 
• Fortelle hva HAR holder 

på med. 
• Andre ting 

Alle 

8-21 Eventuelt 
• Oppdatere 

kåringsdistrikt 
• Dommer xxxx 

har passert 70 år 
og er ikke tysk 
kåringsdommer. 

• Utdanne 
ringsekretærer til 
tysk mønster 

• Hund med 
wesentest fra 
Tyskland med 
godkjent 
hd/ad,basic 
stamtavle,skal 
den godkjennes 
for avl 
 

 

 
Revisjon 
 
Må varsles og oppdateres på 
hjemmesiden 
 
 
 
Tas opp på neste møte 
 
 
Hund må ha norsk 
avlsgodkjenning. 
Vurdere om wesentest skal 
godkjennes på lik linje med k-test 
Kan eventuelt søke dispensjon. 
Diskuteres på neste møte 
 
 
 
 
 
 

 
Leif 
 
Karl Otto 
 
 
 
 
Alle 
 
 
Alle 

    
    
 Neste møte 7 juni 19.30   

 

 


