
OPPDRETTERFORUM NBFK 23. MARS 2019 
Thon Hotell Gardermoen 

 

Tilstede 9 personer inkludert to medlemmer av avlsrådet. 

 

1. Presentasjon av helseundersøkelsen 

Kort presentasjon av helseundersøkelsen som ble gjennomført 2018. Oppsummeringen fra Frode 

Lingaas på alle 3 variantene ble delt ut.  Helseundersøkelsen publiseres på klubbens hjemmeside. 

 

2. HD-Index eller ikke 

OF foreslår at NBFK sender en forespørsel til NKK om å slå sammen variantene (fortrinnsvis langhår) 

når det lages index. Dette fordi rasene kan krysses, og at det da er naturlig at de slås sammen når 

index skal beregnes. 

 

3. Kjøpekontrakt 

OF er enige om at det fortsatt, ved salg av valper formidlet via NBFK, som et minimum skal benyttes 

NKKs kjøpekontrakt. Man kan selvsagt lage egne tillegg, eller tilføye i NKKs kontrakt om man ønsker 

det.  

 

4. Obligatorisk måling av belgiske fårehunder på utstilling (tidsbegrenset) 

OF er enige om at man ber NKK om at det innføres obligatorisk måling av belgiske fårehunder i en 

tidsbegrenset periode på 2 år, gjeldende fra 1. januar 2020. Her stemte 3 imot og 6 for. 

Belgisk fårehund skal være en hund som utstråler robust eleganse, den skal ha kraftig benstamme 

uten å være grov – dette iht. standarden.  Det kan synes som om størrelsen, spesielt på hannhunder, 

begynner å bli nær minstemål eller mindre, så OF ønsker at det for en periode blir innført måling slik 

at man får en oversikt over om dette stemmer. 

Det blir avlsrådets oppgave å føre opp størrelsen angitt på kritikker.  

OF anbefaler  NBFK om å sende anmodning til NKK. 

 

5. Øyenlysning 

Spørsmål om NBFK bør arrangere øyenlysningsdag. 

OF mener at dette kanskje kan vurderes samtidig med f.eks. spesialutstilling, men at det eller vil være 

vanskelig å få samlet mange nok.  

 

6. Valpepris 

OF foreslår at valpeprisen økes til kr 15 000 fra 1.1.2020 

 

7. Valg 

Merete Greaker og Leif Normann Eriksen går ut som avlsrådsmedlemmer. 

Marianne Ono Njøten og Torill Tornes valgt inn ved akklamasjon for 2 år. 

Avlsrådet sammensetning etter OF vil da være: 

 

Leder: Merete Greaker (styremedlem avl 2 år) 

Medl: Torhild Hansen Tunge (1 år igjen) 

  Aina Rønning (1 år igjen) 

  Marianne Ono Njøten (2 år) 

   Torill Tornes (2 år) 

 



8. Oppdrettere – etikk og oppførsel 

OF er skjønt enig i at man skal holde seg innenfor rammene av det som anses å være god folkeskikk. 

Og ikke minst, være ærlige. 

 

9. Eventuelt 

RAS komite 

RAS (rasespesifikke avlsstrategier) skal revideres. OF foreslår følgende personer til RAS komite: 

Marianne Ono Njøten 

Torill Tornes 

Heidi Leinaas Hagen 

 

Både Torill Tornes og Heidi Leinaas Hagen var med å utarbeide klubbens RAS dokument. 

 

Større oppslutning om OF 

OF ber avlsrådet/NBFK om å se på måter å få opp interessen for oppdretterforum, slik at flere 

oppdrettere har mulighet og ønske om å møte.   

 

  


