
 

 

Referat nettmøte 04.12.2017 – kl. 20.30 
 
Tilstede: Susanne, Marit, Marianne, Else, Anne Grete, 
Karoline, Kristine 
Forfall: Veronica og Terje 

 
79/2017 Gjennomgang av forrige referat 
Godkjent 
 

80/2017 Til orientering / behandling . 
 
Fra NKK;  

 Høring – revidering av regler for mentalbeskrivelse hund (MH) og innføring av 

mentaltest (MT). Frist 18.desember. Sendt på høring til avdelingene med svarfrist 

05.11, ingen tilbakemeldinger mottatt. Styrets foreløpige refleksjoner er at vi ser 

viktigheten av å kunne konvertere FA-dommere som er i dag, uten at hele 

dommerutdannelsen må tas på nytt. Vi ønsker også innføring av KORAD tittelen. 

Ansvarlig; MN 

 Forespørsel om NBFK ønsker å avholde FCI IPO NM 2018; Verken Rogaland eller 

Oslo ønsker å påta seg dette 

Klubbchampionat; Innkommende innspill er vurdert og diskutert. Oppdaterte regler er nå 
publisert på hjemmesiden. Enstemmig vedtatt.  
 

RS-2017; Leder, Susanne representerte NBFK, og refleksjonene hennes var at det var 
interessant, hun lærte mye om organisasjonsarbeid, samt at det fristet for gjentakelse. 
Mange klubber som har noe å si, og belgerklubben er veldig nøytral i forhold til mange andre. 
Forsøke å samle inn saker til neste års RS, og ikke kun diskusjon av innkommende saker. 
Nytt avdelingsmøte settes opp. 

 

 
81/2017 Avl og oppdrett 
 

 Nettbasert helseundersøkelse; ønskes en for malinois og en for 

tervueren/groenendael. Laekenois utelatt på bakgrunn av at det må finnes et 

representativt utvalg for å gi et godt resultat 

 Dommerkonferansen 2018; Torsdag 8.februar. Alt er under kontroll. Ansvarlig; AG 

 Statistikk øyenlysning – avlsrådet ser en økning i anmerkninger, spesielt ved 
øyenlysning etter 3 år. Avlsrådet vurderer avlskrav (anbefaling i dag) ved at det skal 
være kjent status senest 1 år før parring. Mulig sak til GF 
 

 Avlsrådet ser på om man bør ha noen regler for kryssparringer utover de som er satt 
av NKK/NBFK ifht registrering i NKK. Både i forhold til DNA-test på avkom mht 
farge/pels ved videre avl, krav om 3 generasjoner bak en av foreldrene ved 
kryssparring og utfordringer mht omvendt maske/manglende maske, black and tan og 
andre farge -og pelsfeil 
 



 

 

 Bekymring rundt bruk av korthåret groenendael i avl. Kullet opprettholder NKK’s 
regler for avl, samt NBFK’s retningslinjer for avl. NBFK har ingen hjemmel for å legge 
restriksjoner til kullet. Oppdretter har sagt seg villig til å sende en redegjørelse til 
avlsrådet mht bakgrunn og fremtidige planer 

 
 
82/2017 Fra avdelingene  
 
Lokallag Oslo, avdeling O/A; Har sagt seg villig til å avholde IPO NM for belgere. Dette 
diskuteres i avdelingens styremøte. 
 
Status sammenslåing avdelinger; Bekreftelse ok fra avdelingene, både Rogaland/Agder 
og Nordland/Troms og Finnmark. Settes opp til GF. 

 
 
83/2017 Økonomi  
 
Ingen saker. 
 
84/2017 Utstilling, konkurranser og kurs 
 
Søknad om spesialutstillinger 2019;  
 

 Nordland 15.juni 2019 ifbm NKK Tromsø 

 Oslo & Akershus august 2019 ifbm NKK Lillehammer, søknad om stor-Cert 

 
 
85/2017 Informasjon til medlemmer / hjemmeside 
 

 Årets belger 2017; Vinnere av Årets belger 2017 får utdelt diplom på GF 2018. 

 
 
86/2017 Eventuelt 
 
GF 16.03.2017: Leder bestiller lokale på Gardermoen til både OF og GF. 
Fristen for saker til GF er 10.01. Saker sendes per mail til sekretaer@nbfk.no  
Forslag til kandidater på valg kan sendes merete.greaker@gmail.com  
 
Neste styremøte er planlagt 16.01.2018 kl 20.00.  

 

  
Sekretær, Kristine   
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